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BILJETTER TILL VÅRENS FÖRESTÄLLNINGAR BOKAR DU ENKLAST OCH SMIDIGAST DIREKT 
PÅ KULTURPORTALEN  www.kulturimarkaryd.se  HÄR HITTAR DU ÄVEN YTTERLIGARE 

INFORMATION OCH REPORTAGE OM VÅR VERKSAMHET OCH VÅRA EVENEMANG SAMT VAD 
SOM HÄNDER I KULTURLIVET I MARKARYD MED OMNEJD  

http://www.kulturimarkaryd.se/


Onsdagen den 6 februari  kl 19:00 

Folkets Hus i Timsfors 

Rhythmania

Kvällen inleds som en guidad tur in i folkdansen tillsammans med föreställningens koreograf och 
dansare Anna Öberg samt riksspelmannen Anders Löfberg. Med lekfullhet och generositet bjuder de 
in publiken att titta på, delta i och samtala om dans. Därefter tar själva föreställningen vid. 

Anna Öberg, uppvuxen i Hudiksvall, har sedan sin examen från Dans och Cirkushögskolan (DOCH) 
år 2006 bidragit till ett helt nytt sätt att se på vad folkdans är och kan vara. Hon har rönt stor 
uppmärksamhet för sitt nyskapande koreografiska arbete, både inom och utom genren samt för hur 
hon utvecklat folkdansen konstnärligt både i Sverige och utomlands. Nyligen tog hon emot pris för 
”Årets Dans” på Folk- & Världsmusikgalan i Helsingborg.

Anders Löfberg spelar cello och fiol och är uppväxt i den småländska folkmusikmiljön. Som 
riksspelman med examen från Kungliga Musikhögskolan har han en mängd musikaliska samarbeten 
i bagaget och återfinns bland annat i trion Nordic och norska gruppen Majorstuen. Anders har 
arbetat i flera sceniska folkdansföreställningar och är tack vare sin lyhördhet, kreativitet och 
mångsidighet en djupt uppskattad dansmusiker.

Föreställningen är 1 h 30 min inkl. 20 min paus 

Entré  150 kr    Scenpass  120 kr   Skolungdom 80 kr 

Rhythmania är en föreställning hämtad ur en personlig 
och koreografisk resa i folkdansen. Utifrån den folkliga 
musiken och dansens förhållande till puls, rytm och 
groove rör sig Rhythmania i spänningsfältet mellan det 
som förenar och splittrar, mellan kollektiv och individ, 
mellan våra inre demoner och djupaste passioner. Det 
handlar om livet men också om konstnärliga 
risktaganden där dansen och musiken driver på och 
utmanar varandra, hela tiden på gränsen att tappa 
balansen.

Torsdagen den 14 mars kl 18:00 

Kulltturhuset i Markaryd - Magnoliagården 

Årsmöte

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna
Efter årsmötet visas föreställningen ”En 
frid(a) för själen” med skådespelaren 
ANNA BROMEE på Kulturhusets scen

Biljettförsäljning och förköp finns på kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com 
samt i biljettkassan 1 timme innan föreställningen börjar.

mailto:sten.necko@telia.com


Torsdagen den 14 mars kl 19:00 

Kultuhuset i Markaryd

En frid(a) för själen

Entré  150 kr   Scenpass  120 kr  Skolungdom 80 kr 

I den nya musikteater-föreställningen ”En frid(a) för själen” 
sjunger och berättar skådespelaren ANNA BROMEE 
varmt, humoristiskt och berörande utifrån Anni-Frid 
Lyngstads musik.

Från de tidiga åren på 60-talet, när en tonårig Anni-Frid 
sjöng i dansorkestrar i Sörmland, vann en talangjakt och 
fick sjunga i Hylands hörna – via världs-turnéerna med 
ABBA – till de personliga solo-albumen på 80- & 90-talet 
där Frida debuterar som kompositör och textförfattare.

GUNILLA NYROOS har regisserat föreställningen, som 
spelas med Fridas välsignelse.

Tillsammans blir sångerna som en glädjefylld, rolig, 
inspirerande och rörande livs-resa med hög igenkännings-
faktor - En fördjupad bild av kreatören Anni-Frid och en 
spegling av allas våra tankar och upplevelser.

Biljettförsäljning och förköp finns på kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com 
samt i biljettkassan 1 timme innan föreställningen börjar.

Onsdagen den 10 april kl 19:00 

Gula Huset i Markaryd

Kärlekens outgrundliga vägar

Entré  150 kr    Scenpass  120 kr   
Skolungdom 80 kr 

Biljettförsäljning och förköp finns på kulturportalen  
www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com 
samt i biljettkassan 1 timme innan föreställningen 
börjar.

"Kärlekens outgrundliga vägar" handlar om lustiga och sorgliga, påhittade och sanna historier 
om vår starkaste drivkraft: Kärleken. Historierna utspelar sig i Mellanöstern, på norra Island, i 
Leningrad och Malmö. Det handlar om Kärlekens och livets outgrundliga ödestrådar, allt från 
skapelsemyten, via hedersmordet på Romeo och Julia, till körsbärsträdens blomning i 
Pildammsparken i Malmö våren 1983. Mycket humor och eftertanke, varm publikkontakt och en 
hel del improvisation.
Föreställningen består av både påhittade och sanna berättelser, skrönor och kåserier om 
Kärleken.
Maria Arnadottir är skådespelerska och regissör, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö med en 
mångårig erfarenhet av all slags teaterarbete.

Längd: 1 h 30 min (inklusive 15 min paus)



Markaryds Riksteaterförening 

 
 
 
 
 

Markaryds Riksteaterförening är en ideell Riksteaterförening som verkar för 
att Du som kommuninvånare skall få tillgång till kultur och scenkonst av   
högsta kvalité. Som medlem blir Du givetvis inbjuden till vårt årsmöte och 
Du kan vara med och påverka vår verksamhet. 

Som medlem ger Du vårt ideella arbete ett viktigt stöd. Du kan dessutom ta aktiv del i 
verksamheten och därmed vara med och påverka. 

Så varför inte bli medlem – Ditt stöd och Din åsikt behövs! 
Medlemsavgift 2019

Vuxna 150 kr  Familjemedlemmar  80 kr  Ungdomar (t o m 25 år)  50 kr Medlemskortet 
gäller ett år från dagen det löses 

Är Du intresserad av att bli medlem ta då kontakt med någon av kontaktpersonerna 
nedan. Du kan också besöka oss på www.riksteatern.se/markaryd      

rosmarie.j.necko@telia.com 

Kontaktpersoner 

RosMarie J Neckö  Ordf. 

Inger-Marie Balkhed Kassör  ikbalkhed@gmail.com 

Som medlem blir Du också inbjuden till våra 
medlemsarrangemang och Du får medlemskortet 
”Scenpass Sverige” som ger Dig förmåner och 
rabatter på evenemangsbiljetter över hela landet. 

Besök oss på gärna på kulturportalen www.kulturimarkaryd.se Där kan Du också 
enkelt, smidigt och direkt boka biljetter till vårens föreställningar 

http://www.riksteatern.se/markaryd
mailto:rosmarie.j.necko@telia.com
http://www.kulturimarkaryd.se/
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