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Måndag 7 mars
kl 19.00

www.osbyteater.se medlem@osbyteater.se och Borgens biljettkassa 0479-12525.

En druva i solen
Av Lorraine Hansberry

Biljettpriser:
Salong 250:Balkong 200:Skolungdom 100:Föreställningslängd:
2 tim 40 min inkl
paus
biljett 0479-12525

Onsdag 6 april
kl 19.00

Broadwayklassiker om familjen Youngers dröm om ett
bättre liv. USA är i förändring, den afroamerikanska
medborgarrättskampen har nyss inletts och nya
möjligheter verkar dyka upp. Men det visar sig att
orättvisorna består. Tre generationer lever under ett tak
och när försäkringen efter mamma Lenas avlidna make
betalas ut, kan drömmar plötsligt bli verklighet. Men hur
ska familjen använda pengarna bäst?
Familjemedlemmarna drömmer om olika saker, men
upptäcker snart att de motarbetas av ett strukturellt
rasistiskt samhälle.

Kayode Kayo Shekoni,
David Lenneman, Anna
Thiam, Adam Högblom,
Asha Ali, John-Alexander
Eriksson, Måns Clausen,
Carl Jacobson

MY FAIR LADY
KURANT OCH VAKEN LADY

Biljettpriser:
Salong 350:Balkong 300:Skolungdom 100:-

Språkprofessor Higgins slår vad om att han kan träna
bort den enkla blomsterflickan Elizas breda dialekt så
hon blir presentabel i societeten. Den snobbige
professorn menar att det är oklanderlig språkbehandling
som ger tillträde till eliten.

Föreställningslängd:
2 tim 30 min inkl.
paus

My Fair Lady är den perfekta musikalen. Inte bara för
en rad musikaliska hits utan också för den intelligenta
historien med dess skarpa kritik av klassamhället och
obarmhärtiga satir över människors fixering vid yta.

biljett 0479-12525

Lindy Larsson och Annica Edstam i huvudrollerna.

MALMÖ OPERA

Söndag 24 april
kl 18.00

En psykologisk thriller och klassiker. -Vad
driver en människa att begå onda handlingar?
Biljettpriser:
Salong 200:Balkong 150:Skolungdom 100:Föreställningslängd:
2 tim inkl paus
biljett 0479-12525

Tisdag 3 maj
kl 19.00

I desperationen föds en tanke: ”Om han skulle ta och
råna pantbanken?” Ägaren är en gammal gnällig kvinna
som alla ändå är trötta på. Ingen skulle bry sig i fall han
rånar henne. Men under rånet går något fel och han blir
tvungen att ha ihjäl kvinnan och när hennes syster
kommer dit och blir vittne till dådet slår han ihjäl henne
också innan han tar sig från platsen
Medverkande: Björn Johansson Boklund, Saskia
Husberg, Greger Lindquist, Bengt Dahlberg, Catherine
Westling och Olof Bergström.

KATT PÅ HETT PLÅTTAK
av Tennessee Williams
Stor originaluppsättning av
Te n n e s s e e W i l l i a m s k l a s s i k e r

Biljettpriser:
Salong 250:Balkong 200:Skolungdom 100:-

I Katt på hett plåttak ryms teman som girighet, lögner,
sociala koder och sexuella begär. Den är en av vår tids
stora klassiker, känd från filmatiseringen 1958 med
Elizabeth Taylor och Paul Newman i huvudrollerna.

Föreställningslängd:
2 tim 30 min inkl
paus

En filmatisering som författaren Tennessee Williams
själv avskydde då manuset blev starkt censurerat för att
det ansågs för radikalt. I denna uppsättning återvänder
vi till originalet.

biljett 0479-12525

Sju skådespelare på scen med regi av Carl Johan
Karlson.

Västmanlands Teater

Erbjudande för medlemmar!
Köp alla fyra föreställningarna ovan för 800:Abonnemangspris för alla fyra föreställningarna: salong 800:-, balkong 600:- och skolungdom 300:Förköpsbiljetter till enskild föreställning säljs i Borgens biljettkassa. Tel 0479-12525

