TEATERPROGRAM VÅREN 2014
MANNEN UTAN RIKTNING
Tisdag 4 februari
kl 19.00

Moomsteatern gör en visuell och musikalisk tolkning av Dantes resa från inferno
till paradis.
Mannen utan riktning är en magisk upplevelse med musik inspelad tillsammans med Petri

Biljettpriser:
Sångare och Musica Vitae. Nio skådespelare från Moomsteaterns ensemble tar oss med på
Salong 180:resan genom helvetets nio kretsar; Frida Andersson, Pierre Björkman, Gunilla Ericsson,
Balkong 150:Skolungdom 100:- Jemth och Pelle Öhlund som också ansvarar för manus, regi och scenbild.

STREBER av Stig Dagerman
Tisdag 11 mars
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 200:- Balkong 150:Skolungdom 100:Föreställningslängd:
2,5 tim inkl. paus

De fyra vännerna har tagit socialismen i egna händer, och köpt en bilverkstad.
Nu är de äntligen sina egna!
I Streber skildrar Stig Dagerman hur människan vacklar mellan egennyttan
och det gemensammas bästa, mellan omtanke om sina medmänniskor och
jakten på individuell framgång.
Uppsättningen är en samproduktion med Dramaten och Riksteatern.

DRAMATEN och RIKSTEATERN

Sonja och Louise
en musikdramatisk relationsthriller
Söndag 23 mars
kl 18.00

Två kvinnor möts en regnig höstkväll. Deras möte blir början på en natt som
förändrar allt.
Louise inser plötsligt att hennes gamla mamma nu verkligen är död. Hon kastar på sig en kappa och ger sig ut i höstkvällen. Hon möter en chockad och

Biljettpriser:
Salong 200:- Balkong 150:Skolungdom 100:Föreställningslängd:
2,5 tim inkl. paus

Faithfulls Ballad of Lucy Jordan plötsligt inte står ut med tanken på att fortsätta leva med en man som hon inte minns varför hon blev kär i. Hon kastar
sig i bilen och drar iväg i höstkvällen. Men hon hinner inte långt. Hon kör på

Lördag 3 maj
kl 19.00

I det pulserande nattlivet på undergroundstället Kit Kat Klub står
den unga stjärnan Sally Bowles på scenen. I myllret av konstnärer,
fattare. Endast här på klubben kan de vara sig själva. Här känns det
som att framtidsdrömmarna, framgången och berömmelsen kan bli
verklighet, trots att världen runt omkring består av våld, nazism,
trakasserier och fattigdom.

Obs tiden!

Biljettpriser:
Salong 240:- Balkong 180:Skolungdom 100:Föreställningslängd:
3 tim inkl paus

Cabaret år 2014 är en kaxig och nyskapande musikal om hur en
grupp människor i samhällets utkant hittar en frizon med sex, droger och dans. En livsstil som till slut blir deras fall.

Erbjudande för medlemmar!

Abonnemangspris för dessa 3 föreställningarna i salongen är 500:- Balkong 400:- Skolungdom 300:Teaterpaket och abonnemang säljs av biljettkassören Gunilla Clemén, medlem@osbyteater.se
Förköp Borgens biljettkassa tel.0479-125 25. biljett@osbyteater.se

