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Teater BORGEN
Torsdag 24 januari
kl 19.00

Biljettpriser:
Salong 160:Balkong 110:Skolungdom 100:Föreställningslängd:
1 tim 30 min ej paus

Teater BORGEN
Tisdag 5 februari
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 200:Balkong 150:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
1 tim 50 min
inkl 20 min. paus

Teater BORGEN
Fredag 8 mars
kl 19.00
Biljettpriser:
Salong 200:Balkong 150:Skolungdom 100:-

Föreställningslängd:
2 tim 30 min
inkl 20 min paus

Anni och Sami har vuxit upp i ett hem där det
aldrig fanns pengar, däremot alkohol. För Anni
har det gått bra, med arbete man och barn, men
för Sami går det åt helvete.
Nu är det anhörigvecka på fängelset och Anni
hälsar på Sami som hon inte har träffat på ett bra
tag. Hennes lilla dotter har skrivit brev till sin
morbror som hon ser upp till. Brevet börjar med
raderna Håpas du trifs bra i fengelset.
Pjäs efter Susanna Alakoskis berättelse.

B.U.S.

Brun utan sol

Vivian Cardinal, Gladys del Pilar,
Fransesca Quartey, Kayode Shekoni och
Blossom Tainton på scenen tillsammans!
B.U.S! – Brun utan sol är en fartfylld show med
livemusik, personliga betraktelser och anekdoter
som lockar till både skratt och tårar. Om att känna
sig hemma och främmande på samma gång. Om
pappor i sportbilar och kämpande mammor. Om
gemenskap, förebilder, kulturkrockar och om hur
en rakpermanent kan förändra livet.

Carmencita Rockefeller
Musikalföreställning om en verklig sol- och
vårhistoria.
På 1970-talet lurade en vanlig hårfrisörska från
Malmö skjortan av den sydsvenska societeten
genom att utge sig för att heta Carmencita
Rockefeller – medlem av den amerikanska
finansfamiljen Rockefeller och barnbarn till den
japanske kejsaren. Den sanna historien om den
bedragande hårfrisörskan är en rafflande musikal
som Rikard Bergqvist skrivit och själv regisserar för
Malmö Opera o Musikteater.
Stor uppsättning med 8 skådespelare + orkester.

MALMÖ OPERA

Erbjudande!
Köp alla tre föreställningarna för 400:Teaterpaket och abonnemang säljs av biljettkassören Gunilla Clemén, biljett@osbyteater.se
Abonnemangspris för alla tre föreställningarna: salong 400:-, balkong 300:- och skolungdom 200:Förköpsbiljetter säljs i Borgens biljettkassa dagligen. Tel 0479-12525

