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Riksteatern (och Big Star Production och Villman

Nio kollegor i ett lärarrum. Ett läsår av
skolstartsångest, verksamhetsplanering,
kaffekoppskrig, kärlek och intriger. Vi möter
rektorn som helst småpratar runt kaffebordet,
biträdande dito som sliter med alla
utvecklingsplaner och resten av kollegiet som
alla hanterar förändringarna i skolans värld på
sitt sätt. Roligt, rappt och angeläget.

av Sofia Fredén
En komedi om dem som aldrig lämnar
skolan.

Lärare för Livet

"...Wright och kompani visar strålande prov på
högt tempo, vältrimmat samspel, pulserande
utagerande rörelsemönster och kontrastrik
variation." Norra Skåne

I Lidia & Ben ges två starka koreografpersonligheter plats på scen med hjälp av fem dansare
från Skånes Dansteater. Lidia Wos med starka,
ofta lite humoristiskt vridna porträtt och Ben
Wright med sitt händelserika och varma
formspråk. Tillsammans bjuder de på en kväll full
av kontraster, lekfullhet, närhet och energi.

Modern dansteater.

Lidia & Ben

”Monologen är smart och genomtänkt men också rolig
och lite smått konstig på ett väldigt befriande och naket
sätt.” Nummer.se

Eftertänksam underhållning med lite naket, kanske
en rökmaskin, och sång.
Cecilia Frodes personliga perspektiv, filosofi och
betraktelser bjuder in till en härlig upplevelse av
den invärtes människan.

Av och med Cecilia Frode

EN STJÄRT PÅ HIMLEN

Teater BORGEN Produktion) presenterar
Söndag 11 sept
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 180:Balkong 120:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
ca 1 tim 40 min inkl.
paus

Teater BORGEN
Söndag 18 sept
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 160:Balkong 120:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
ca 1,5 tim inkl paus

Teater BORGEN
Söndag 16 oktober
kl 18.00 Obs! tiden
Biljettpriser:
Salong 160:Balkong 120 :Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
ca 2,5 tim inkl. paus

och Percy Präriehund

Lärare för livet har gjort succé på Stockholms
Stadsteater. Nu tar Regionteatern Blekinge
Kronoberg den på turné i södra Sverige.

Teater BORGEN Lena
Tisdag 8 november av Jonas Gardell

kl 19.00
Ett skakande och komiskt drama med livemusik
och sång i absoluta toppklass!
-"De är gulliga. De är vegetarianer. De äter
Biljettpriser:
varandra."
Salong 160:Lena är en sjungande och geléhallonberoende
Balkong 120:biljettkassörska som planerar att rymma med
Skolungdom 100:teaterns stjärna. Percy är en pianospelande
banktjänsteman som i skydd av mörkret smyger sig
ut om natten...
Föreställningslängd: På scen: Carina Söderman, tv-aktuell i serien
Svaleskär, tidigare Ulrika i Kristina från Duvemåla.
ca 2 tim inkl. Paus
Jörgen Thorsson, senast rosad i Paraplyerna i
Cherbourg på Stockholms Stadsteater.

Abonnemangspris för alla fyra föreställningarna: salong 500, balkong 360 och skolungdom 300

Erbjudande!
Köp teaterpaket med alla föreställningarna för 500:Gäller medlem. Kolla våra övriga medlemserbjudande hos biljettkassören Gunilla Clemén
telefonsvar 0479-15155, mail: biljett@osbyteater.se
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Berättelsen handlar om den fattige
skogsarbetaren Jean Valjean som döms till
fem års straffarbete för stöld av bröd.
Efter upprepade rymningsförsök ökas hans
straff till 19 år. När Valjean till slut blir frigiven
är han hård och bitter p g a all förnedring han
fått uthärda, men han lyckas åter bli en god
Människa.

Musikalen Les Misérables baseras på Victor
Hugos roman Samhällets olycksbarn (fransk
originaltitel Les Misérables) som gavs ut
1862. Romanen är framför allt ett humanitärt
verk som uppmanar till mänsklig medkänsla
och hopp även då man ställs inför motstånd
och orättvisa. Samhällets olycksbarn är en
historisk roman, som detaljerat skildrar
samhälle och politik i 1800-talets Frankrike.

Bussresa till Malmö Opera & Musikteater
Söndag 23 okt
och
Söndag 13 nov
Kostnad för buss
och biljett 520:Avresa från Osby
station kl -----Anmälan till Sonne
Magnusson 047912389,
sonne.magnusson@
telia.com

Föreställningslängd:
ca 1 tim 40 min inkl.

Han kommer upp sig i samhället och blir en
framgångsrik industriman och borgmästare.
Skådespelare är bl. A. Dan Ekborg, Peter
Harrysson och Marianne Mörck
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