Familjeföreställningar på Kulturhuset

Familjeföreställningar på Kulturhuset

ett samarbete mellan Osby Teaterförening, Osby Kultur och Osby
Konsertförening
LÖRDAGAR Kl. 11.00. Plats: Kulturhuset, Osby

Lördag den 25 oktober kl. 11.00.

Vi fortsätter även under hösten 2003 med våra uppskattade arrangemang.

ENHÖRNINGEN

och

(Musik i Skåne)

OSBY KONSERTFÖRENING

Biljetter säljs på Kulturhuset en timma innan föreställningen
(barn under 3 år gratis).

5-12 år

JAMEN BENNY

Riddartid och urkraft tillsammans med
kärlek och underskön musik – berättad,
sjungen, spelad, dansad och målad.
Enhörningen, skräddaren och en vacker
jungfru är sagans tre huvudpersoner.
Elddans och vildmän understryker stämningen

(Teater Peros)

Arr. Osby Konsertförening

VÄLKOMNA!

Lördag den 27 September kl. 11.00.

3-5 år

Nu har Benny fått en bror.
Han ville det. Hela dagarna suger lillebror på sin napp. Benny får inte
smaka
Han är redan trött på lillebror. Han
vill hellre ha nappen. Det är inte lätt
för en liten gris, som både vill vara
stor och liten på samma gång

Teaterföreställningar och Konserter hösten 2003
Torsdag 25 sept.
Söndag 28 sept.
Söndag 5 okt.
Onsdag 15 okt.
Tisdag 28 okt.
Söndag 9 nov.
Måndag 17 nov.

Lördag den 22 November kl. 11.00.

VARFÖR ÄR DET
SÅ ONT OM Q ?

Arr. Osby Teaterförening

(Profilteatern)

Föreställningen bygger på Hasse Alfredssons
härliga berättelse om bokstaven Q. Handlingen
utspelar sig
i Påhittiga Johanssons minnesmaskin, där hela
deckarhistorien om boven, lille Pim m.fl berättas.
Föreställningen är fullspäckad med action och
fiffiga scenlösningar.

för

Koreomagi
är namnet på denna föreställning om
danskonstens magiska förmåga, en
svensk originalproduktion, där magi
och koreografi blandas till ett helt nytt
koncept: koreomagi.
Två flickor som går på koreomagiskolan
smiter från lärarna. De kan ju det här
ändå! Inte behövs det några lärare!
Fnissande förtrollar de varandra och sig
själva och dansen flödar. Alltihop börjar
som en lek med koreomagiska krafter
där musiken, bilderna och dansen löper
samman. Men när det visar sig att de
båda koreomagieleverna inte vill samma
sak går leken över i allvar. Strikta rörelser ställs mot mjuka. Förtrollningarna får dem att göra saker de inte vill och till
slut går allt över styr. Fasa! Förtvivlan! Deras magiska krafter har försvunnit!
Och till slut går de tillbaka till skolan – för att lära sig mera.
En blandning av videoprojektioner, musik och dansteater!

OBS! Spelplats Teatersalongen Borgen
Biljetter säljes 1 timma innan föreställningen på Borgen.
Arr: Osby Kultur

Borgen
Kulturhuset
Kulturhuset
Kulturhuset
Borgen
Kulturhuset
Borgen

TEATER BORGEN
Tisdagen den 28 oktober kl 19.30

6-9 år

Lördag den 18 oktober kl. 11.00.
Dansstationens Turnékompani
barn från 6 år

Jaktgeväret
Konsert
Mannen med läderbollen
Dansörens fru
Triumf att finnas till
Konsert
Rum 648

Arr. Osby Teaterförening

TRIUMF ATT FINNAS TILL

En lekfull föreställning med humor och livsinsikt
Lill Lindfors hyllning till Anna Maria
Lenngren, Edith Södergran och Eeva
Kilpi! Tre författarinnor som med
värme, mod, skarp iakttagelseförmåga och fräck språkbehandling har
ifrågasatt överheten och beskrivit
kärleken på ett sätt som få andra!
Medverkande:

Lill Lindfors,

Lördag den 6 december kl. 11.00.

Mats Bergström (gitarr) och
Svante Henryson (kontrabas/cello)

FRÅN PEPPARKAKELAND
(Musik i Skåne)

4-9 år

” Nu så är det jul igen, jultomten myser, julegran
och klappar han skickar så snäll”…
Programmet hälsar åter julen välkommen. Vi
bjuds på äkta sångglädje med Alice Tegnérs bästa
julsånger – och självklart får alla som vill vara
med och sjunga!
Arr. Osby Konsertförening

Regi och
dramaturgi:
Lennart Lidström och Lill Lindfors
Tonsättning:
C.W. Gluck,O. Åhlström, K. Björnstad,
M. Bergström, S. Henryson m fl
Produktion:
Riks Gästspel i samarbete
med Egerbladh & Villman
Produktion AB och
LA Music Production AB

Salong 220:-, Läktare 150:-,
Läktare skolungdom 40:-.

Foto: Charles Hammarsten

Entré 40:- inkl. fika på Biblioteket

Teater Borgen Torsdag den 25 september

Teater Borgen Måndag den 17 november.

Jaktgeväret

RU
M 648
En sängkammarfars i dansformat.

av Yasushi Inoue

handlar om hur tre kvinnor skriver var sitt brev
till en och samma man. Alla breven handlar om
det triangeldrama som pågått under 13 års tid.
Samma historia berättas tre gånger, men vittnesmålen skiljer sig åt. Vem av kvinnorna talar
sanning? Eller gör alla tre det, men ur olika perspektiv.
En till synes enkel intrig visar sig innehålla
flera skikt. Det enkla visar sig vara komplext.
Färgerna är inte bara svarta eller vita.
Teater Kapija
Entré: Salong 120:-. Läktare 80:-.
Skolungdom Läktare 40:-.

Medverkande: Shooko / Midori / Saiko

Janna Eriksson

En riktigt häftig dansupplevelse med massor av glad
musik.
Detta är en varm och
humoristisk parodi på farsen som underhållningsform.
Allt till tonerna av en
gnutta klassiskt och en
stor del svensk 60- och
70-talsschlager!
Foto: Joakim Strömholm

” en totalupplevelse” Arboga Tidning

MANNEN MED LÄDERBOLLEN – EN SOLDATS BEKÄNNELSE
Av: Ingegerd Monthan

Gripande och dramatisk monolog
om en mans öde och vårt
ansvar som människa. Sven
Månsson är soldaten som under
hela sitt liv gjort vad andra sagt åt
honom och försvarar sig
med att han bara lydde order.
Plötsligt kommer det förflutna
ikapp honom…

Medverkande: En skådespelare och sex dansare
Idé och regi: Jan Åström
Koreografi : Jan Åström och Roger Johansson
Produktion: Riks Gästspel i samarbete med Modern Jazz Dans
Ensemble
227

Entré: Salong 220:-. Läktare 150:-. Skolungdom Läktare 40:-.

DANSÖRENS FRU Det sista numret

Pianomusik av Schubert, Bach & Fauré

Biljettpris : 80:- (Medlem 60:-)

Fritt efter Vårt nummer, en radiopjäs av Peder Sjögren
med inslag av Boccaccio, Somerset Maugham, Selma Lagerlöf och Hasse Z.

Dansören: Greger Lindquist

Musik: Mats Sturesson

Gravsättaren: Mats Sturesson

En föreställning där berättarglädjen tar vilda språng och humor varvas med eftertänksamhet.
Dansörens fru har dött och nu ska urnan i jorden. I samtalet som utspinner sig på kyrkogården mellan Dansören och Gravsättaren kommer den ena fantastiska historien efter den
andra fram.
Greger Lindquist och Mats Sturesson gestaltar med humor och inlevelse allt från
Dansörens första möte med den blivande frun, som är en förvecklingshistoria i sänghalmen på en bondgård till berättelsen om hur parets dörrskylt tillfälligt gör mannen hemlös
och vilse i tillvaron. Den osannolika skrönan om kyrkvaktmästaren som inte kunde läsa,
men som genom slumpen gör oväntad karriär och ytterligare ett par historier hinns med.

Entré 60 kr

SÖNDAGEN DEN 9 NOVEMBER KL. 18.00 KULTURHUSET, OSBY

Musik från 1922 av
Ravel, Poulenc & Walton
Annica Johansson, flöjt, Krister Müller, klarinett
Kenneth Lindblad, saxofon, Håkan Andersson, trumpet
Karin Enger, violin, Lars-Göran Sandberg, cello
Olof Johansson, slagverk

Biljettpris : 80:- (Medlem 60:-)

Försäljning av biljetter och abonnemang handhas endast av
biljettkassören Mona Sundström tel. 0479/124 90.
Föreställningsdagen Borgens biljettkassa tel. 0479/15155 från 18.00.

Kulturhuset Onsdag den 15 oktober.

GÖRAN BLOMQUIST

Abonnemangspriser för hösten 2003
Salong 400:-. Läktare vuxna 200:-. Läktare skolungd. 80:-.

Illustration: Mikael Olsson

Tisdag den 25 september
Tisdag den 28 oktober
Måndag den 17 november

SÖNDAGEN DEN 28 SEPTEMBER KL. 16.00 KULTURHUSET, OSBY

Entré 60 kr

Jaktgeväret
Triumf att finnas till
Rum 648

Produktion: Riks Gästspel

Höstens föreställningar som ingår i abonnemanget är

OSBY KONSERTFÖRENING
HÖSTEN 2003

Medverkande: Åke Hellberg

Regi: Dag Norgård

P

Kulturhuset Söndag den 5 oktober.

“koreografiskt spex” Hallands Nyheter

