Familjeföreställningar i Osby

våren 2014

Tid: Lördagar kl 11.00. Plats: Fritidsgården Pulsen, V. Storgatan 15,
Osby. Entré: 50 kr, barn under tre år: fritt. Biljettkassan öppnar
speldagen kl 10.00. Fika finns att köpa. Varmt välkomna!

Lördag 25 januari

Mer kärlek, tack!
Friteatern

Vännerna Knut och Sixten har bestämt sig
för att bygga en kärleksmaskin! En märklig
apparat, som blinkar, låter och lever sitt eget
liv. Mer kärlek, tack! är en akrobatisk slängpuss, med slapsticks, nyskriven musik och
kramar – en färgstark berättelse om kärlek. I
rollerna: Pierre Tafvelin, Niklas Hald. Längd: ca 30 min Ålder: 3-8 år. Arr:
Osby teaterförening. Kontakt: Cecilia Billing 0479-147 87, 070-592 66 48

Lördag 8 februari

Joe Chickadees
fantastiska vinterresa
Poetisk ordlös cirkusteater med jonglering,
trolleri och skuggspel. Vi får åka med på
en resa med ångande lokomotiv, virvlande
snöflingor och flygande hattar! Enmansföreställning med Florian Krähenbühl från
Berlin. Längd: 45 min Ålder: 6-9 år Arr:
Osby kultur Kontakt: lotta.pettersson@osby.se, 0479-528 312

Lördag 22 mars

Litet hus med stort
hjärta Teater Fenix
I tantens blommiga trädgård blir dagarna
oftast likadana. Med morgongymnastik och
fågeln som enda vän. Men en dag rullar en
boll in i trädgården. En farbror kommer på
besök. Ingenting blir som det brukar vara,
men det blir roligare. En färgglad föreställning om att leka och dela med sig. I rollerna: Åsa Forsberg, Martin Öster.
Längd: ca 25 min. Ålder: 2-5 år Arr: Osby teaterförening Kontakt: Kerstin
Möller 0479-143 58, 070-386 99 05

Lördag 12 april

Sjung med oss
mamma Regionteatern

Musikföreställning med de mest välkända
svenska barnvisorna. Medverkande: Joel
Berg, Saskia Husberg och Mats Sturesson.
Ålder: upp till 7 år. Arr: Osby konsertförening, osbykonsertforening.weebly.com Kontakt: Mats Berg 0479-133 06, 0761-136 123
Obs. Med ålder menar vi den åldersgrupp som föreställningen lämpar sig allra
bäst för. Föreställningarna är dock valda för att passa hela familjen, syskon
och farmödrar med flera...

Klipp ut
och spara.
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