RIKSTEATERN

osby

Lönsboda
Medborgarhus
Lördag 13 feb
kl 16.00

Biljettpris 120:förbokning
0479-208 98
endast 90 platser
Föreställningens
längd: ca 2 tim inkl
paus

Hemgården
Killeberg
Söndag 20 mars
kl 17.00

Biljettpris 150:förbokning
070-358 13 78
endast 60 platser
Föreställningens
längd: ca 2 tim inkl
paus

Rumsteater i samarbete med andra arrangörer

Marknadsafton
av Vilhelm Moberg
Pjäsen handlar om hemmansägaren Magni, som
planerar bröllop med den rika Teresia i Hultet. När
Magnis hushållerska Lovisa får höra talas om detta blir
hon ursinnig. I tolv år har hon slitit åt Magni men inte fått
ett öre i lön, bara lösa förespeglingar om giftemål.
Nu vill hon ha sin innestående lön och tar fjärdingsman
till hjälp. Magni är i knipa!
Vissefjärda teaterförening framför pjäsen med sång och
musik.
"Marknadsafton" tillhör utan tvivel de bästa pjäserna i
vår moderna dramatik, och den är en av de
mobergpjäser som kommer att stå sig.”
Ett samarbete med Örkeneds Hembygdsförening

Vissefjärda teaterförening

FRIERIET
AV ANTON TJECHOV
Panikteaterns succéföreställning fortsätter sin resa
genom Sverige. Nu 300 föreställningar. Sedan 2008
ännu roligare med tillägg av en andra akt. En Friarfars
med förhinder där rallarsvingen ligger på lur, och där
hjärtat får sig en omgång hos både älskande och
smädad.
I dörren tar den något changerade värdshusvärden
Stepan Stepanovitj emot. Ljuv 1800-talsmusik spelas.
Samovaren puttrar. Fladdrande stearinljus. Pigga pigor
och drängar hjälper gästerna tillrätta. Det viskas "Är han
där i mustasch inte misstänkt likt vår granne?"
Föreställning med enkel servering. Samarbete mellan
Loshults pensionärsförening, Loshultsbygdens
utveckling och Riksteatern Osby

RIKSTEATERN

osby

i samarbete med ABF och Malmö Opera och Musikteater

Vill du veta mer om föreställningen My Fair Lady från Malmö Opera så bjuder vi på en
föreläsningskväll. Lars Walldov berättar inspirerande om musikalens bakgrund. Föreläsningen
kryddas med musik från hans CD-samling.
Föreläsning om musikalföreställningen
Torsdag 10 mars
kl 19.00

Föreläsning
Fri entré
Programmets längd:
ca 1 tim 15 min

My Fair Lady
Lasse Walldov tar oss med på en tidsresa fylld av
akta, superstars och anekdoter. Lasse Walldov är
hängiven musikteater sedan unga år. Han har
skrivit en otrolig mängd artiklar kring sina
specialområden. Han undervisar på teater- och
dansskolor, är konsertpresentatör och har hållit
hundratals föredrag om musikteater.
Under feb-maj åker Malmö Opera på Skåneturné
med musikalen My fair lady. Föreläsningsserien
anordnas i samarbete mellan Malmö Opera, ABF
Skåne och arrangerande förening.

