PROGRAM HÖSTEN 2008
www.osbyteater.se
Teater Borgen Tisdag 14 oktober kl 19.30

Pusseldrömmar
Carl-Einar Häckner, den oförutsägbara trollkarlen med det varma hjärtat, blandar i Pusseldrömmar existentiella frågeställningar med magiska trick och musik
på ﬂygel och gitarr. Jakten på livets förlorade pusselbitar utgör ramen och tillför
föreställningen en extra dimension.
Biljettpris: salong 180:- läktare 120:- skolungdom 60:-

Teater Borgen Måndag 3 november kl 19.30

Mot Väggen

Mot väggen är en gripande kärleksberättelse om ett oväntat möte som för
alltid förändrar två människors liv. Föreställningen har ett direkt publiktilltal och innehåller mycket livemusik.
Föreställningen bygger på Fatih Akins ﬁlm Mot väggen
I rollerna: Elmira Arikan, Peter Perski, Sarah Maya Jackson,
Andreas Strindér och Dennis Önder
Livemusik: Hakan Vreskala och Dj Deelay
Produktion: Riksteatern
Biljettprissalong 180:-läktare 120:-skolungdom 60:-

Teater Borgen Torsdag 27 november kl 19.30

Ljus på Mörck Musik och minne från karriären
Primadonna, spexare, revyartist, sångerska, regissör, konferencier, skådespelerska... men framförallt är
Marianne Mörck en mycket folkkär artist och entertainer ut i ﬁngerspetsarna. Ljus på Mörck, en föreställning där Marianne tillsammans med några musiker bjuder på en parad av gamla hits, örhängen och
minnen från en lång karriär i rampljuset.
Biljettpris: salong 180:- läktare 120:- skolungdom 60:Biljetter och Abonnemang beställs på tel, 0479-151 55 eller på www.osbyteater.se
Abonnemangspriser tre föreställningar Salong 450:- Balkong 300:- Skolungdom150:Abonnemang kan tecknas endast av medlemmar i Osby Teaterförening.

Teaterresa till Stadsteatern i Göteborg Söndag 26 oktober

Sista
Dansen MANUS & REGI Carin Mannheimer
Efter succéer som Svenska hjärtan och Solbacken avd E återvänder nu Carin Mannheimer

till teatern med en varm och rolig skildring av åldrandet. Är det ens nån idé att bli gammal?
Pris för resa och biljett 380:Bindande anmälan till Sonne Magnusson 0479-12389 eller sonne.magnusson@telia.com

Teaterresa till Malmö Opera och Musikteater. Söndag 16 november

Jesus Christ Superstar Musikal av Lloyd Webber

Att göra rockopera om Jesus var kontroversiellt. Men musikalen blev en dundersuccé som fortfarande, efter
närmare 40 år, ständigt spelas.
Vi åker med buss från Osby Station kl 13.00 Pris: 500:- för resa och biljett.
Ola Salo gör huvudrollen som Jesus och står även för en nyöversättning till svenska.
Bindande anmälan till Sonne Magnusson 0479-12389 eller sonne.magnusson@telia.com
Föreställningen börjar kl 16.00

