Söndag 22 januari kl 14:00 Helsingborgs Stadsteater

FARMOR OCH VÅR HERRE
av Hjalmar Bergman

I Ulf Starks dramatisering av Hjalmar Bergmans klassiska och folkkära
roman från 1921 möter vi en äldre kvinna, den rika och dominanta Farmor,
som på livets höst och i förtroliga samtal med Gud tänker tillbaka på sitt
händelserika liv.

Kostar: 300:-, (buss + biljett)
Anmälan till Sonne Magnusson, 0479-123 89
070-347 38 89, e-post sonne.magnusson@ telia.com
Avfärd 14.00 från Osby station.
Pjäsen börjar kl 16.00. Hemkomst ca 21.00

Måndag 3 april kl 18:30 Teater Borgen – Lilla Salongen

Föreläsning om musikalföreställningen: Jag blir nog aldrig...

Lasse Walldov kommer att berätta om Karl Gerhards stora betydelse
och inflytande inom vårt lands underhållningshistoria. Det blir självfallet
sång och musik av Gerhard själv, men också några spår med hans
celebra samtida kollegor samt de artister han lanserade – och då inte
minst »die Leander«.

Fri entré. Programlängd: 1h 15 min.
Arr: Malmö Opera & Musikteater, Riksteatern Osby, ABF.

Tisdag 7 februari kl 19:00 Teater Borgen

Tisdag 11 april kl 19:00 Teater Borgen

Om Nina Simone och om Josette Bushell-Mingo

I musikalen” Jag blir aldrig bjuden dit igen” minns Göthe Ericsson sitt
liv med Karl Gerhard medan han sliter med att renskriva den stora revykungens dagböcker. Karl Gerhard var berömd för sina elaka men
eleganta och litterära kupletter. Han var en politisk modig estradartis,
han kritiserade kraftigt nazismen och den svenska eftergiftspolitiken.
Han var en storartad artist men också en ömtålig människa som var rädd
att bli bortglömd, vännen Göthe förväntas alltid ställa upp.

Nina – A story about me and Nina Simone
Genom text, musik och sång tar vi del av två kvinnors hopp, drömmar, sorg
och framgång. Idag är Nina Simones musik klassisk och Nina är en ikon
och en rik tröst för många. Men under hennes livstid gick hennes karriär
brant nedåt när hon tog politisk ställning. Hur fattade artisten Nina sina
beslut, vad kostade de, hur vågade hon? Vad har förändrats sedan dess?

Biljettpriser: Salong: 250:-, Balkong: 200:Skolungdom 100:- Scenpass ger biljettrabatt 50:Längd: 1 h 20 min ej paus.
Biljett: 0479-12525 www.osbyborgen.se

Jag bli nog aldrig bjuden dit igen

Biljettpriser: Salong: 250:-, Balkong: 200:Skolungdom 100:- Scenpass ger biljettrabatt 50:Längd: 2 h inkl paus Biljett: 0479-12525 www.bioborgen.se

Torsdag 2 mars kl 19:00 Junsco Lönsboda

Lördag 25 februari kl. 11:00 Fritidsgården Pulsen

Ett familjedrama om drömmar och förhoppningar i
katastrofal kollision.

– Teater Sagohuset – för barn från 3 år

Ridån går upp för hemkomsten efter Alice Cederströms begravning. Två
systrar träffas efter många år. Den ena den åldrande sångerskan Violett
Ceder. Hon som for till Stockholm i ungdomen för en strålande karriär
och ett liv på löpsedlarna. Den andra arbetsmyran Eva. Hemmadottern
som aldrig tillfrågats i viktiga ärenden, som alltid varit först i morgonsysslorna och sist att låsa porten. – Nu är det m i n tur, tänker Eva, och
dukar till begravningskaffe.

En föreställning, fritt baserad på Lennart Hellsings konstnärskap och
karaktärer, som leks fram med hjälp av rytm, dans och interaktivt skoj.

Två systrar och en begravning

KRAKEL SPEKTAKEL

Krakel Spektakel – en rytmisk rymdbalett.

Entré: 50:- inkl. fika,
kassan öppnar 1 tim innan föreställning.
Förbokning via sms 070-592 66 48

Biljettpriser: Salong: 150:- förbokning 0479-208 98
Längd: 2 h 15 min inkl paus.
Lördag 18 mars kl 19:00 Teater Borgen

Lördag 25 mars kl. 11:00 Fritidsgården Pulsen

Rapp amerikansk succékomedi om ensamstående Margie som fått sparken från sitt jobb för att hon alltid kommer för sent. Att det beror på att
hon tar hand om sin dotter, som har en utvecklingsstörning, har hennes
chef ingen förståelse för. Hennes jakt efter ett nytt jobb leder henne till
ungdomskärleken Mike som hon inte har träffat på 20 år. Bra människor
hade premiär på Broadway i New York 2011 och får nu Nordenpremiär.
Huvudrollen spelas av Ing-Marie Carlsson, känd från bland annat Änglagård och Tre kronor.

- för alla barn från 3 år

Bra Människor

Biljettpriser: Salong: 250:-, Balkong: 200:Skolungdom 100:- Scenpass ger biljettrabatt 50:Längd: 2 h inkl paus Biljett: 0479-12525 www.bioborgen.se

SOLO med Clownen Wiveka
Clownen vill gärna göra en SOLO-konsert, men hittar inte det rätta instrumentet. Med hjälp av publiken finner hon det till slut och dessutom
något ännu viktigare - att det blir roligare tillsammans!

Entré: 50:- inkl. fika,
kassan öppnar 1 tim innan föreställning.
Förbokning via sms 070-592 66 48

