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Bilaga att riva eller klippa ut och spara!

TEATER & MUSIK FÖR ALLA
Ålemssonen Mattias Enn visar

KVINNAN BAKOM ALLT

Estradören Mattias Enn sjunger och berättar
om färgstarka skådespelerskor och filmstjärnor
i en mansdominerad teatervärld.
Minns Tollie Zellman, Inga Tidblad, Git Gay,
Katie Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander,
Hjördis Pettersson, Pauline Brunius och
många andra.
MEDVERKANDE: Mattias Enn och
Carina Nilsson, piano
Söndag 1 oktober kl 16.00

Parkskolans aula, Mönsterås
Speltid 1 tim. Enklare förtäring ingår
Pris: 200 kr, med scenpass 170 kr

Riksteatern visar

MAKEN

I en dramatisering av Gun Britt Sundströms
klassiska kultroman Maken från 1976, träffas
Martina och Gustav som nyblivna studenter
vid Stockholms universitet.
De två unga studenterna Martina och Gustav
träffas i sextiotalets Stockholm. Vi följer deras
intellektuella och känslomässiga brottningskamp med att få sina skilda behov av
integritet, trohet, sex, flersamhet och vänskap
att samexistera i förhållandet.
Fredag 27 oktber kl 19.00

B-måla Folkets Hus, Danssalongen
Speltid 2 tim 10 min (inkl 20 min paus)
Pris: 200 kr, med scenpass 170 kr

Hur hänger popmusiken ihop med samhällsutvecklingen?
ALLT DU MÅSTE VETA OM POP Vad säger låtarna om sin samtid? I den underhållande
föreställningen Allt du måste veta om pop får du syn på hur
hitsen hänger ihop med den allmänna historien.
Gänget bakom hyllade radioserien Pop och politik har
samlat ihop fantastiska fakta och roliga exempel på ett
folkhem i förändring. Anna Charlotta Gunnarson, Agneta
Karlsson och David Silva berättar, analyserar och
ifrågasätter, i en mix av aha och haha.
Riksteatern visar

Tisdag 28 november kl 19.00

Blomstermåla Folkets Hus, Biosalongen
Speltid ca 2 tim (inkl 20 min paus)
Pris: 250 kr, med scenpass 200 kr
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BARNFÖRESTÄLLNINGAR
Ölands dramatiska teater visar

MÅNTORNET

Big Wind visar

DET VAR EN GÅNG...

Familjeföreställning, barn 3-5 år

Familjeföreställning, barn 3-6 år

Måntornet handlar om Sindre som hellre
drömmer om att ta sig till månen än spelar
fotboll. Han ber om hjälp hos den levande
kanonkulan på cirkusen, astronauten och
byggmästaren men ingen kan hjälpa Sindre.
Så han bygger ett torn själv av grenar som når
högt över trädtopparna ända upp till månen
tror han, men månen är en måndrake som en
flicka byggt för hon vill också dit, till månen.
De delar samma dröm!

Det var en gång... Här börjar sagan och nu
bjuds åhöraren in i en annan tid, en annan
värld och ett annat tillstånd. Till en plats där
man förstår djurens språk, där fantasin regerar
och där den lilla alltid överlistar den stora!
Ola Karlberg är den sjungande
berättaren och alla sjunger med honom. I nära
kontakt med barnen leder han oss hela vägen
från Det var en gång... till Snipp, snapp snut.
Och så var sagan slut!

Lördag 9 september kl 14.00

Söndag 8 oktober kl 14.00

Kuggåskyrkan, Mönsterås
Speltid ca 30 min
Pris: barn 40:-, vuxna 60:-

Kuggåskyrkan, Mönsterås
Speltid ca 35 min
Pris: barn 40:-, vuxna 60:-

FÖRESTÄLLNINGAR ATT SE FRAM EMOT VÅREN 2018

6 feb: Häxor – när drevet går, Blomstermåla
25 feb: Rickard Söderberg är Gaytenor, Mönsterås
25 mars: Kejsaren av Portugallien, Mönsterås
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BILJETTFÖRSÄLJNING
COOP Mönsterås (end. kontant betalning, ej kort)
Mönsterås – Blomstermåla teaterförening tel 070-681 34 16

Program hösten 2017

OBS: vid entrén, innan föreställning, kan du betala med Swish till 123 593 49 89.
Eventuellt överblivna biljetter säljs en timme före varje föreställning

Medlemsträffar för hela länet

8-22

kommunkollen

BLI MEDLEM
Vi är en av 230 Riksteaterföreningar i Sverige. Som medlem får du det unika
förmånskortet Scenpass Sverige, som ger rabatter och andra förmåner hos oss
och andra Riksteaterföreningar och teatrar över hela landet.
Gynna vår förening, dig själv och teater- och konsertutbudet i Mönsterås kommun.
Medlemsavgift 150 kronor, familjemedlem 80 kr, ungdom under 26 år betalar 50 kr
Vill du bli medlem i Mönsterås- Blomstermåla Teaterförening?
Kontakta ordförande Ingrid Dehlbom, tel. 070-681 34 16 eller gå in på
Riksteaterns hemsida och anmäl ditt intresse. www.riksteatern.se

--------------- VIK HÄR ---------------

Stort TACK till alla våra sponsorer

Mönsterås-Blomstermåla Teaterförening bjuder in till medlemsträffar
som ordnas vid två tillfällen;

11 sept i Kalmar – Lorensbergskyrkan kl 18.30 (mingel fr 18.00)
12 sept i Oskarshamn – Parken kl 18.30 (mingel fr 18.00)
Fri entré! Anmälan måste ske på
http:/kalmarlan.riksteatern.se/anmalan-till-medlemstraffar-2017
PROGRAM för medlemsträffarna:

Presentation med filmklipp från kommande repertoar
Föreställningen Vilken ålder? (Ölands dramatiska teater)
Något gott att äta och lite bubbel! (alkoholfritt!)
Förmånliga priser till kommande föreställningar
(Obs! De mycket förmånliga biljettpriserna erbjuds endast 			
dessa kvällar - Välj och vraka i hela länet!)
Utlottning av biljetter och annat roligt!
Bli medlem nu och kom på dessa trevliga kvällar, där du
kan köpa biljetter till ett förmånligt pris. Du fixar lätt många
julklappar! Se sista sidan hur du gör för att bli medlem och
då få scenpass (rabatterat pris på föreställningar).
Är du redan medlem? Värva en ny medlem före medlemsträffarna och få fribiljetter! Du belönas med upp till två fribiljetter
till någon av kommande föreställningar hos din förening!
Gör så här! Anmäl din värvade medlem på www.riksteatern.se/medlem
Kontakta din förening. Berätta vem du värvat och boka fribiljett!

Arrangemang i samarbete med:
Kulturnämnden, Mönsterås
Folkuniversitetet

