TEATERPROGRAM
HÖSTEN 2013
www.osbyteater.se biljett@osbyteater.se och Borgens biljettkassa dagligen
Teater BORGEN
Torsdag 3 oktober
kl 19.00

Biljettpriser:
Salong 200:Balkong 150:Skolungdom 100:Föreställningslängd:
2 tim inkl paus

Bäst före?!
Claes Mansson i arets roligaste
enmansföreställning ”Bäst före?!” - en komisk
monolog om att aldras.
Hur gammal är du? 30,50,70? Vet du inte? Kan du
läsa utan glasögon? Kan du läsa med glasögon?
Har du glömt om du har glasögon? Hur ändrar vi
oss med aldern? Hur ändras vara intressen? ”Bäst
före ?!” är en föreställning för alla aldrar, vare sig
du fyllt 25 eller har glömt att du fyllt 65!
Manus: Richard Fuchs. Manusbearbetning: Krister
Classon. Regi: Lars Classon.

Teater BORGEN
Söndag 20 oktober
kl 18.00

Grymt Galet
(Färdknäpp) Willy Russel

Biljettpriser:
Salong 200:Balkong 150:Skolungdom 100:-

Nu ger sig Skandiateatern ut på turné med Willy
Russels "Färdknäpp" här med titeln "Grymt Galet"
Systrarna Pia och Anna spelas här av Carina
Perenkranz ( Judit & Judit i Com Hem) och Inger
Nilsson.
Grannarna och goda vännerna kommer för en
parmiddag, då allt uratar.

Föreställningslängd:
2 tim 5 min inkl.
paus

En komedi i två akter. Fyra skådespelare på
scenen: Pontus Helander, Anders Håkansson
Inger Nilsson och Carina Perenkranz

Teater BORGEN

LA TRAVIATA

Söndag 17 nov
kl 18.00
Biljettpriser:
Salong 200:Balkong 150:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
2 tim 10 min inkl 20
min paus

Storslagen kärlek, uppoffringar och tragiska
missförstånd – turnéversionen av Verdis opera
La traviata har allt.
Robin Norton-Hale från OperaUpClose sätter upp
en storslagen föreställning i det mindre formatet.
Den prostituerade Violetta Valéry rör sig i
rika mäns kretsar. När Alfredo Germont kommer
in i hennes liv blir han svaret på hennes drömmar
om kärlek och respekt. Violettas förflutna hinner
snart ikapp henne och hon tvingas offra sin kärlek
för att rädda familjen Germonts rykte.
Medverkande: 5 solister och 4 musiker från
malmöoperans ensemble.

Skandiateatern Norrköping

Till denna föreställning kan teatersupé bokas på Restaurang Borgen.
Teater BORGEN
Torsdag 5 dec
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 240:Balkong 180:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
2 tim 30 min inkl
paus

När katten är borta....
Sonja och Kenneth har bokat en resa till Frankrike
för att ha en andra smekmånad, eftersom den
första för tjugofem år sedan saknade det mesta.
Före resan har de bjudit hem Sonjas syster och
man Jeanette och Carl-Otto. Men så kommer
Jeanette ensam med resväskor och meddelar att
hon lämnat Carl-Otto.
Sonja beslutar att ta med systern på resan till
Frankrike istället och de bägge svågrarna blir
lämnade ensamma. Carl-Otto ringer omedelbart
till sin älskarinna och börjar korka upp
champagne. Då dyker Sonja och Jeanette upp
från sovrummet och säger att planet till Frankrike
inte går förrän nästa måndag.

Per Eggers

Ewa Roos Camilla Nyberg

Eva Funck Marie Therese
Per Holmberg
Sarrazin

Erbjudande för medlemmar!
Köp alla fyra föreställningarna ovan för 600:Teaterpaket och abonnemang säljs av biljettkassören Gunilla Clemén, medlem@osbyteater.se
Abonnemangspris för alla fyra föreställningarna: salong 600:-, balkong 500:- och skolungdom 300:Förköpsbiljetter säljs i Borgens biljettkassa dagligen. Tel 0479-12525

Vill du veta mer om föreställningen La traviata från Malmö Opera så bjuder vi på en
föreläsningskväll. Lars Walldov har besökt oss två gånger tidigare och hans fängslande
berättande om operavärlden är inspirerande att lyssna till. Föreläsningen kryddas med musik
från hans CD-samling.

Teater BORGEN Fängslande föreläsning om opera,
Lilla salongen

Verdi och La traviata

Måndag 4 november
Föreläsaren Lars Walldov sätter helt kort in oss i
kl 19.00
operakonstens värld.

Föreläsning
Fri entré
Programmets längd:
ca 1 tim

Hör honom berätta om La traviata, den vilseförda,
denna kameliadam som han har beundrat och
dyrkat sedan 1964 och om operatonsättaren
Verdi.
Lars Walldov, som till vardags undervisar på
musikal- och dansskolor i Lund, Bjärnum och
Göteborg, är en entusiastisk musikteaterälskare
med en enorm skivsamling. Välkomna till en
fängslande föreläsning med inslag av
högdramatiska musikavsnitt.

Familjeteater HÖSTEN 2013
Teaterföreningens familjeprogram i höst är en stor populär föreställning på BORGENS scen
och en mindre dansföreställning på Hasslarödsskolans konsertsal.
Håll någon hårt i handen och upplev levande underhållning tillsammans. Biljett köper du på
plats 1 timme innan föreställningen. Biljett till Pomos piano på BORGEN kan förbokas i
Borgens biljettkassa, telefon 0479-12525.
Hasslarödsskolans
konsertsal

En supershow i miniformat

Lördag 2 november
De finurliga dansarna blåser iväg publiken på en
kl 11.00

Familjeföreställning
från 3 år
Biljettpriser:
50:- för alla
Föreställningslängd:
35 minuter

virvlande dansresa. Lina och Johanna tar barnen
varsamt till en plats där saker och ting inte riktigt
är vad man tror. Finns det musik i hattarna? Är det
klackskor? Är golvet magiskt? Hur kan ni göra så
med kroppen?
Det är en fantasifull och
imponerande dansföreställning för de mindre
barnen i åldrarna 3-6 år.

Teater BORGEN
Torsdag 7 november
Äntligen åker barnens Bolibompafavorit Pomos
kl 18.00

Familjeföreställning
från 4 år
Biljettpriser:
80:- för alla
Föreställningslängd:
1 tim ej paus

piano på Sverigeturné med nya äventyr och helt
ny musik för hela familjen!
Följ med Pappa Pomo, Kungen och Hickan på en
musikalisk färd bland stora känslor och svåra
utmaningar. Formen känns igen från tvprogrammet. Kungen och Hickan stöter på ett
problem och ger sig ut på en resa för att lösa
problemet med Pappa Pomos hjälp.
I teaterversionen reser Kungen och Hickan
tillsammans och de gestaltas av Henrik Ståhl och
Nina Hjelmkvist som man annars kan höra som
Kungens och Hickans röster i tv-versionen.

TEATERresor
Bussresa till Malmö Opera & Musikteater

Söndag 6 okttsåldMusikalen
Slu
och
Söndag 26 jan

Miss Saigon

Avresa från Osby
station kl 13.00
Anmälan till Sonne
Magnusson 047912389,

sonne.magnusson
@telia.com
Föreställningslängd:
ca 3 tim inkl. Paus

Handlingen i Miss Saigon startar i
slutskedet av den amerikanska
ockupationen av Vietnam, där den
unge amerikanske soldaten Chris
och Kim, sjuttonårig vietnamesisk
barflicka, blir förälskade i varandra.
När Saigon faller överger han henne.
Tre år senare, när Chris gift sig med
amerikanskan Ellen, får han reda på
att Kim, som han trodde var död,
lever. Han får också reda på att de
tillsammans har en son,
Det författaren Schönberg såg som
en mors yttersta offer: att lämna iväg
sitt barn, är centralt i Miss Saigons
handling.

