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Bilaga att riva eller klippa ut och spara!

TEATER & MUSIK FÖR ALLA
Riksteatern visar

VAR ÄR MITT HEM?

HÄXOR – NÄR DREVET GÅR

En sann historia om lycka, krig, flykt och
hopp, berättad av huvudpersonen själv.
Ensam på scen berättar Danjin om hur hans
lyckliga uppväxt i det forna Jugoslavien fick
ett brutalt slut när inbördeskriget bröt ut.
Med egna ord och bilder tar han med
oss på sin flykt .
Han är bara ett barn. Officiellt sett existerar
han inte, han lever vid sidan av men samtidigt
mitt i det svenska samhället. Ta del av hans
historia som pendlar mellan skratt och allvar
utan att lämna någon i publiken oberörd.

Året är 1675. I byn Torsåker i Ångermanland
halshuggs och bränns 71 människor på bål.
Det är Sveriges största massavrättning
i fredstid och på några dagar dödas var
femte kvinna i byn.
Tidens tro drabbar människan står det
på en minnessten för ett av alla häxbål.
Så, hur såg tidens tro ut?
Med tvära kast mellan humor och allvar,
dåtid och nutid, tar fyra skådespelare
med oss på en resa från 1600-talet
till dagens Sverige.

Onsdag 17 januari kl 19.00

Tisdag 6 februari kl 19.00

Mönsterås bio, Mönsterås
Speltid 1 tim 30 min
Pris: 150 kr, med scenpass 100 kr,
ungdomar under 20 år 100 kr.
Biljetter: COOP Mönsterås eller via
tel 070-681 34 16

Blomstermåla Folkets Hus
Speltid 2 tim 30 min inkl 20 min paus
Pris: 150 kr, med scenpass 100 kr,
ungdomar under 20 år 100 kr.
Biljetter: COOP Mönsterås eller via
tel 070-681 34 16

--------------

TEATER & MUSIK FÖR ALLA
RICKARD SÖDERBERG
ÄR GAYTENOR

Med en kombination av svärta och glimt i ögat
kommer operasångaren Rickard Söderberg
lotsa publiken genom en scenshow med allt
från opera och musikal till pop och schlager.
”När jag vadar mej genom homofob dynga
låtsas jag ibland att jag är superhjälten
Gaytenor. Hans superkraft är sång, och hans
hemliga vapen snällhet. Så nu sätter jag på
mej hans fladdrande cape och drar på turné ”
säger Rickard Söderberg.
Söndag 25 februari kl 19.00
Parkskolans aula, Mönsterås
Speltid 1 tim 15 min
Pris: 250 kr, med scenpass 200 kr,
ungdomar under 20 år 100 kr.
Biljetter: COOP Mönsterås eller via
tel 070-681 34 16

Riksteatern visar

KEJSARN AV PORTUGALLIEN

Selma Lagerlöfs klassiska mästerverk i en ny
dramatisering av Lucas Svensson, en av Sveriges
mest spelade och uppmärksammade dramatiker.

Kejsarn av Portugallien handlar om den
fattige torparen Jan i Skrolycka som hyser en
sällan skådad faderskärlek till dottern Klara
Fina Gulleborg, döpt efter självaste solen.
När dottern lämnar familjen för den stora
staden drivs Jan in i en fantasivärld.
Där är dottern kejsarinna av Portugallien,
ett underbart paradis där inga sociala
orättvisor finns. Plötsligt slutar han anpassa
sig till ortens sociala hierarkier och
börjar istället att ta sin plats.
Söndag 25 mars kl 19.00
Parkskolans aula, Mönsterås
Speltid 2 tim 40 min inkl 20 min paus
Pris: 250 kr, med scenpass 200 kr,
ungdomar under 20 år 100 kr.
Biljetter: COOP Mönsterås eller via
tel 070-681 34 16
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Bilaga att riva eller klippa ut och spara!
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BILJETTFÖRSÄLJNING
COOP Mönsterås eller via tel 070-681 34 16
OBS: vid entrén, innan föreställning, kan du betala med
Swish till 123 593 49 89.
Eventuellt överblivna biljetter säljs en timme före varje föreställning.

Program våren 2018

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

Missa inte detta tillfälle när Rickard Söderberg
återigen gästar Mönsterås!

Arrangemang i samarbete med:
Kulturnämnden, Mönsterås & Folkuniversitetet

ÅRSMÖTE MED UNDERHÅLLNING

Måndag 12 mars kl 18.30
i Kuggåskyrkan i Mönsterås
Vi bjuder på smörgåstårta, cider, kaffe och kaka.

