DRAG PÅ KULTURHUSET!
Nu sätter vi i gång – Osby Teaterförening i samarbete med Osby Kultur – att
arrangera Familjeföreställningar på lördagar i Kulturhuset.
Vi vill erbjuda hela familjen; mamma, pappa, barn, mor – och farföräldrar, en
trevlig stund tillsammans i kulturens tecken.
Först tittar vi på teater, dans eller musikarrangemang, sedan fikar vi och lånar
böcker på biblioteket om vi vill.
Vi börjar alltid vid samma tid: LÖRDAGAR kl 11.00 och det kostar inte mer än
35:- per person (barn under 3 år gratis) för teater och fika.
Biljetterna säljer vi innan föreställningen på Kulturhuset.
Ta chansen att få uppleva en ny värld tillsammans! I höst har vi bokat in sex
lördagar med spännande arrangemang för olika åldersgrupper.
VÄLKOMNA !

22/9 ”Lill-Tarzan” - Pygméteatern

3-8 ÅR, FAMILJ ca 45 min

”Vi berättar om hur det känns att vara 5 år, och heta Lill-Tarzan. Vad gör man…. när
verkligheten liksom inte stämmer…när de äldre barnen stänger dörren… när ens
föräldrar är upptagna av sina egna livsdrömmar.. när man inte har någon i hela världen att leka med… och när man träffar på en vild räv ute på bakgården…”
Skuggspel, Musik, Dockor och stora människor!
Arr: Osby Teaterförening

27/10 ”Urdjur”- en danzoologi för alla åldrar!

Ca 45 min

”I en värld av fantastiska djur tar vi oss till platser med helt egen natur.
Fiskar, sömntutor och djur med svans, alla har sina egenheter; språk och dans.
Hur diskar en krabba? Kan elefanten ha pjäxor? Dansar en lysmask? gör älgen sina läxor?
På TV kan ni se utvalda djurprogram men bara här kommer sanningen fram!”
Medverkande är Bronja Novak, dansare och koreograf, Ola Karlberg, musiker och skådespelare, som tillsammans skapar en musik- och dansföreställning, vacker och underhållande för ALLA åldrar!
Arr: Osby Kultur

och Osby Kulturs Program hösten 2001

Se teater på din hemort!

10/11 ”Tusen och en Natt”
– Teater Sagohuset

Vi erbjuder ett variationsrikt teaterutbud

5-10 år, 50 min

Höstens storsatsning!

Föreställningen Tusen och en natt förflyttar oss till
orienten i ord, ton och bild i ett färgsprakande fyrverkeri! I föreställningen förenas fantasins gränslösa äventyr med vardagens trygghet och närhet.
Som en orientalisk matta väver ensemblen varsamt
dans, musik och berättandets sköna konst för att göra
denna fantastiska sagoskatt rättvisa.
Till hjälp används sånger skrivna av Lennart Hellsing vars uppskattade författarskap rymmer poesins
märkvärdiga ordglädje och levnadsvisdom.
Arr: Osby Teaterförening i samarbete med
Osby Kultur
Bild: Tord Nygren

1/12 ”Granen” – ett musikprogram från Musik i Skåne
4 år och uppåt

13/10 ”ZAZZA SHOW”
– för de minsta, ca 40 min
Zazza är en glad och optimistisk clown som älskar
sin publik. Men tänk att hon alltid ska ge sig på saker som hon inte klarar av. Som att dansa balett till
helt fel musik exempelvis. Nej, det går mycket bättre
när hon jonglerar med bollar och sjalar och utför
sina trollerikonster…
Arr: Osby Kultur

Om att komma bort – och hitta hem…
Musikberättelsen är baserad på H.C. Andersens saga med samma namn.
Föreställningen innehåller många tankekorn, och förmedlar med ord och musik vikten av
att glädja sig åt det som händer just nu, åt det man har för stunden.
”Gläd dig åt solskenet som lyser på dina grenar, känn vinden i din grantopp!”
Arr: Osby Teaterförening
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Kalendarium, hösten 2001:

Övriga Teater och Dans Arrangemang – Hösten 2001

1/10 BREAKDANCE ANNO 2001 - Freestyle Phanatix
20/10 ”En sällsam dag på Larssons Lager”
- Dockteaterverkstan

från 6 år, 45 min

Arr: Osby Kultur
Foto: Thomas Shiff

Show och workshop med en av de främsta breakdancegrupperna
i Europa!
En ny fräsch koregraferad show där alla olika stilar inom breakdance visas.
Professionella breakdansare ger en show med full fart och stor publikinlevelse!
Inget inträde men ta på dig danskläder för här får alla medverka!
Öppet för allmänheten, alla åldrar.
Plats: Fritidsgården Pulsen, Osby kl 19.00.
Arr: Osby Kultur och Pulsen

Lönsboda
Borgen
Kulturhuset
Borgen
Borgen
Borgen
Borgen

Sonne Magnusson, ordförande, 0479 – 123 89
Mona Sundström, biljettkassör, 0479 – 124 90

17/11”Svantes Visor” – en dansk historia, vuxenarr Kl 19.30
Kulturhuset Svantes visor baserar sig på en bok och musik av Benny Andersen.
Detta är berättelsen om den nästan okände, numera försvunne och möjligen avlidne dansksvenske poeten Svante Svendsen. Vi får höra visor om vintersnuva, gravad lax, poeter och
håravfall. Vi får helt nya infallsvinklar på sådana slitna teman som våren och kärleken!
Översättning och dramatisering Harald Leander, konstnärlig ledare på Teater 23.
På scen: Harald Leander ackompanjerad av pianisten Hans Inge Magnusson.
(passande servering utlovas under kvällen och till jazztonerna)
Biljettförsäljning på Biblioteket från 1/11!
Arr: Osby Kultur

Kulturskymnning 2
Ainbusk med Olle Sarri
Anita Wall
Love Conversations
I Nöd och Lust
Svejk i II:a världskriget
Vem är rädd för Virginia Woolf?

Teaterföreningens kontaktmän:

Tryck: HörlénReklam, Osby

Osbygruppens uppmärksammade och kritikerrosade föreställning för alla åldrar tar
oss med till Lagret, där ”Hansson” och ”Larsson” regerar bland kartonger och lådor.
En dag råkar de öppna en av
lådorna och ur denna kliver
Lådgubben. Lagret genomgår nu en magisk förvandling. I sökandet efter en vän
hamnar Lådgubben i leksakernas värld, seglar bort i
drömmen och finner till slut
sin hjärtas dam. En föreställning som rymmer många
känslor och som berättas
med en stor portion humor!

17 sept
25 sept
1 okt
9 okt
22 okt
12 nov
27 nov

ÖRKENEDSSKOLAN, Lönsboda
Måndag 17 september 19.00

Teater BORGEN Osby
Måndag den 22 oktober 19.30

KULTURSKYMNING 2

I NÖD OCH LUST

med STOCKHOLMS IMPROVISATIONSTEATER
och PUBLIKEN
”I kulturens skymningsland framförs en improviserad show kryddad med sång och
musik samt dagsaktuella inslag – som Du är med och bestämmer, vilket garanterar att
ingen föreställning blir den andra lik”
Entré: 60:-. Skolungdom: 40:-. Speltid: 1 tim.

– en musikalkomedi om ett äktenskap med

Jonas Samuelsson-Nerbe
(som bl a medverkat i Les Miserables, La Cage Aux Folles och Figaros Bröllop)

och

Kristina Porath
(mezzosopran som bl a medverkat i La Traviata, Kristina från Duvemåla och Trollflöjten)

Teater BORGEN Osby
Tisdag 25 september 19.30

samt
Bosse Johansson – piano

Ainbusk

Teater BORGEN Osby
Måndag den 12 november 19.30

tillsammans med Olli Sarri

Teater Halland presenterar

En show för slutna sällskap med öppna öron.

”Ainbusk, orsak till extas”
Aftonbladet
Musikaliskt och humoristiskt om kärlek, lycka, relationer, livslögner, svek
och sorg – om att vara människa.
Medverkande AINBUSK (MARIE NILSSON-LIND, JOSEFIN NILSSON,
BIRGITTA JAKOBSSON OCH ANNELIE ROSWALL), OLLI SARRI OCH MUSIKER.

Speltid: 2 tim.

Välkommen till en spännande teaterhöst!
Osby Teaterförening har nöjet att inbjuda till en innehållsrik och varierande höstrepertoar. Vi gör
vissa satsningar och förändringar. Eller vad sägs om följande:
1. Nytt grepp för barn- och familjeteatern
Tillsammans med Osby Kultur kommer vi på lördagar kl. 11.00 att ge föreställningar för hela
familjen – barn, föräldrar, mor- och morföräldrar kan tillsammans få en teaterupplevelse i Kulturhuset och på Biblioteket. Inte mindre än sex familjeföreställningar skall ges.
2. Kändisföreläsningar
Riksteatern satsar på en föreläsningsserie av kända skådespelare, något som vår teaterförening och
Osby Kultur tillsammans tänker satsa på för att bredda vårt kulturella utbud. Våra två inplanerade
föreställningar med Krister Henriksson och Stina Ekblad har tyvärr måst inställas pga dessa
skådespelares dramatenengagemang, men vi har i gengäld lyckats engagera Anita Wall. Hon kommer och berättar om den litterära salongens historia, läser noveller och samtalar med publiken. Vi
tror att detta blir ett nytt positivt inslag i vårt utbud till osbypubliken.
3. Utökat och attraktivare abonnemang
För första gången låter vi fyra pjäser ingå i abonnemanget – och därtill som bonus erbjuds
abonnemangstecknarna en femte föreställning – helt gratis.

SVEJK i II:a
världskriget
av Berthold Brecht

KULTURHUSET Osby
Måndag den 1 oktober 19.00

Soldaten Svejk vandrar genom händelser i II:a
världskriget och visar genom gyckel hur man
får kraft genom skratt. Pjäsens varma medmänsklighet och humor förstärks genom underbara sånger och musik.

ANITA WALL

Speltid: 2 tim

föreläser om

LITTERÄR
SALONG
Berättar om den litterära salongens historia, läser ett
antal noveller och samtalar om dem efteråt.
Entré: 60:Samarr. med Osby Kultur

Teater BORGEN Osby
Tisdag den 9 oktober 19.30

LOVE CONVERSATIONS
med Skånes Dansteater
(11 dansare och slagverk)
En imponerande dansföreställning, där
vi tas med på en resa i ett mångfacetterat landskap av känslor, beteenden och
uttryck som är förknippade med begreppet kärlek.
Speltid: 1 tim 15 min
Samarr. med Osby Kultur

Teater BORGEN Osby
Tisdag den 27 november 19.30
Helsingborgs Stadsteater ger
Edward Albees pjäs

Vem är rädd för
Virginia Woolf?
med Lars-Erik Berenett och Bergljót Arnadóttir
i huvudrollerna.
”En av vår tids största teatersuccéer. Ständigt
spelad sedan premiären på 1960-talet.”

Biljett- och abonnemangspriser
Enskild föreställning
Ainbusk
Love Conversations
I nöd och lust
Svejk
Virginia Wolf

Datum
25/9
9/10
22/10
12/11
27/11

Salong
240:80:120:120:150:-

Läktare
150:50:80:80:100:-

Skolungdom läktare
40:40:40:40:40:-

Abonnemang
Samtliga utom dansföreställningen Love Conversation ingår i abonnemanget till följande priser:
Pris
500:300:100:Vi tror mycket på dansföreställningen Love Conversation och tänker erbjuda våra trogna
abonnemangstecknare denna GRATIS. Vill Du utnyttja denna förmån måste Du anmäla ditt intresse till Mona senast den 1 oktober, så reserverar vi plats åt Dig.
Medlemsteckning och försäljning av abonnemang handhas endast av biljettkasssören
MONA SUNDSTRÖM tel. 0479 – 124 90.
Vuxenutbudet erbjuder 8 föreställningar och familjeutbudet är inte sämre med sina 6. Därtill kommer vi i vanlig ordning att ge ungdomsteater och skolteater. Skulle intresse visa sig för teataerresa,
kan det också bli aktuellt.
Det är vår förhoppning att publiken i Osby kommun tar tillfället i akt att se god kvalitativ teater i sin
egen hemort.
Osby Teaterförening - Styrelsen

