Teater BORGEN
Söndag 26 febr
kl 19.00
Obs! Spelas med
publiken på scenen.
Max 90 personer

NILS HOLGERSSON är
berättelsen om att vara
människa och om det ansvar
vi bär mot allt levande.
Nils är mobbaren och
värstingen. En lat, elak och
illasinnad fjortonårig pojke.
När han, genom en rungande
örfil, förvandlas till pyssling
förändras perspektiven. Han
blir själv den lille, den utsatte,
den jagade. Den vidunderliga
resan genom djurens vilda
och främmande värld, tar
honom till insikt och mognad.

TEATERPROGRAM
VÅREN 2012
www.osbyteater.se biljett@osbyteater.se och Borgens biljettkassa dagligen

en humoristisk deckarmusikal
Kit Giles, en misslyckad skådespelare i New York,
är i själva verket en kallblodig mördare som
specialiserat sig på att ta livet av äldre kvinnor.
Den luggslitne poliskommissarien Morris Brummel
är honom på spåren. Två saker har de båda
männen gemensamt: extremt dominerande,
självupptagna mödrar och en omättlig törst efter
uppmärksamhet.
Text, musik och sångtexter av Douglas J Cohen
Efter en roman av William Goldman

The Magic of Julien
En magiföreställning
- Detta är en surrealistisk nyskapande
magiföreställning där magin uppstår i
oväntade sammanhang. Optiska illusioner,
förvrängda karaktärer och magi som uppstår i
form av olika stämningar och nummer.

Från världsturnéer till
Borgen i Osby!

No way to treat a lady

Biljettpriser:
När Västanå Teater sätter upp Nils Holgersson som
vuxna 160:turnéföreställning blir det i ett fyrverkeri av musik,
Skolungdom 100:rörelse och förvandlingskonst. Välkomna med på
ett flygande äventyr, genom de djupaste skogar,
Föreställningslängd: över de blåaste berg.
ca 1 tim 10 min
Selma Lagerlöf skildrar i NILS HOLGERSSON
ej paus
konflikten mellan vilt och tamt, mellan kultur och

Teater BORGEN
Tisdag 20 mars
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 180:Balkong 120:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
ca 2 tim inkl. paus

Teater BORGEN
Torsdag 19 april
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 160:Balkong 110:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
1 tim 30 min ejl paus

Det blir en magisk förställning fullspäckad
med otroliga illusioner, där Julien med vänner
skapar en magisk afton. Passar från åtta års
ålder.

Erbjudande!
Köp teaterpaket med alla föreställningarna för 400:Teaterpaket och abonnemang säljs av biljettkassören Gunilla Clemén, biljett@osbyteater.se
Abonnemangspris för alla fyra föreställningarna: salong 400:-, balkong 310:- och skolungdom 240:Förköpsbiljetter säljs i Borgens biljettkassa dagligen. Tel 0479-12525

