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Teater BORGEN
Torsdag
30 september kl 19.30
Biljettpriser:
Salong 220:Balkong 180:Skolungdom 100:-

Teater BORGEN
Torsdag
18 november kl 19.30
Biljettpriser:
Salong 260:Balkong 210:Skolungdom 100:-

MUSIKALEN DÄR
GODHETEN MÖTER ONDSKAN
Följ med till de dimmiga gränderna i 1800 - talets
London där den framstående forskaren Dr Jekyll är besatt av att renodla
godheten. Genom olika experiment lyckas han få fram ett extrakt som ska
kunna separera godhet från ondska. Därmed tror Jekyll sig ha funnit ett
botemedel för psykpatienter som farit illa och drömmer om att få prova
sitt extrakt.
Dr Jekyll blir dock utskrattad av sina kollegor och i sin desperation utsätter han sig själv för experimentet. Medlet fungerar, men inte som det var
tänkt. Ut ur denne godhjärtade man träder ondskan fram i skepnad av
Mr Hyde. Vätskan är dessutom beroendeframkallande - ju djupare han
sjunker i missbruket, desto större makt tar Mr Hyde.

Riksteatern och Berit Carlberg presenterar

Teater BORGEN
Söndag
28 november kl 19.30
Biljettpriser:
Salong 220:Balkong 180:Skolungdom 100:-

KVINNANS LIST
En klassisk komedi med högt tempo, rapp dialog, sång och dans.
– Pjäsen har en genuin charm. Från första scenen fångar den publiken,
man är inne i intrigen och blir omedelbart intresserad. Oväntade entréer och
glada sång- och dansnummer avlöser varandra i denna pjäs som handlar
om en otrogen make som till slut blir överlistad av, just det, kvinnan.
Medverkande:

Peter Harryson, Berit Carlberg, Anna Bromee, Åke Hellberg,
Helena Fernell, Robert Gherman och Johan J.son Lind

Abonnemangspriser tre föreställningar Salong 540:- Balkong 430:- Skolungdom 200:Abonnemang kan tecknas endast av medlemmar i Osby Teaterförening.
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Fam il je te ate

te n 2010 Välkommen till föreställningarna på Kulturhuset, Hant verksg. 5 i Osby LÖRDAGAR KL. 11.00
HösEfter
föreställningen bjuder biblioteket på fika (ingår i biljettpriset). Biljetterna säljs på Kulturhuset 1 timme före varje
föreställning och kostar 50:-/person (barn under 3 år gratis)

Lördag 9 oktober, kl 11.00

Lördag 13 november, kl 11.00

ABC

Fröknarna Klack

Av Memory Wax

Målgrupp: 4–8 år

Arrangör: Osby Kultur

Målgrupp: 4–8 år
”Fröken Klack, åt och drack nagellack, tills hon sprack”
Ramsan om Fröken Klack
blev en låt, tillika signatur
och startpunkt för en
mycket populär duo som
naturligt vis lystrar till
namnet ”Fröknarna Klack”.
Arrangör:
Osby Konsertförening

Lördag 27 november, kl 11.00
Buster-ett litet teaterliv Av Dockteaterverkstan i Osby
Målgrupp:
4–8 år
F-klass,
klass 1 och 2

Arrangör: Osby Teaterförening

