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CLIO SOPPTEATER HÖSTEN 2017 (hörslinga)
Servering från kl. 11.30. I samarbete med Folkets Hus Kulturhuset. En teaterbiljett
inklusive soppa, smör, bröd samt kaffe + kaka för endast 175:- inkl serviceavgift.
Obs. SAMTLIGA SOPPTEATRAR BÖR FÖRBOKAS.

”ALICE 2”

Onsdag 2017–09-20

Är en fortsättning på ”Alice eller konsten att flytta en mamma”
som vi gav i början på detta år. Nu får vi fortsätta följa dottern och dotterdottern med att försöka lirka in Alice på hemmet. Men Alice har ju helt andra planer.
Medverkande:
ANETTE SEVREUS, LINDA HELLSTRÖM
och
ALEXANDRA FRICK.

”Hooked on a feeling ”
- Jonas Torrestad & Jonas Erixon gör Björn Skifs mesta &
bästa hits! Efter succéer med krogshower där man avverkat all
sköns schlagermusik, filmmusik, afterskilåtar mm. har nu turen
kommit till en föreställning, där man valt att tolka låtar från en
ikon inom Svenskt musikliv - nämligen Björn Skifs.
- Vi ser fram emot en trevlig onsdag. Välkomna!
Medverkande:
JONAS TORRESTAD & JONAS ERIXON
Onsdag 2017–10-18

”NÄR VI RESTE I FOLKETS PARK...”
I denna lilla konsert på c:a 1 timma får vi njuta av gamla godingar som sjöngs av både internationella och svenska stjärnor.
Och det var till Folkets Park alla dessa stjärnor kom.
CAROLINE väcker minnena till liv med sin sång. Med sig har
hon buktalardockan Leroy Armstrong som hon buksjunger med.
Detta är ett program som lockar till skratt och det är lätt att
utbrista: Det är inte klokt, det är som om man hörde Louis
Armstrong - och såg honom... MEDVERKANDE: CAROLINE
Onsdag 2017–11-15 WENNERGREN sång-buktaleri, PER STRANDBERG musiker.

”RÖDA RÖDA BLOMSTER I MITT HJÄRTA GINGO IN”

Onsdag 2017–12-06

En föreställning med sång, musik, recitation och berättande om
Dan Anderssons liv och diktkonst. Dan Andersson var drömmaren och sökaren, som kunde trollbinda andra med sitt berättande och sina sånger och som trots alla hinder blev författare. Han skrev om det fattiga folket i Finnmarken, om livets
och naturens storhet och mysterium. Han skrev om sin längtan
efter frid. I föreställningen medverkar:
BRITTA ANDERSSON skådespelare och berättare,
SINIKKA THÖRN sång och fiol samt OLLE JUNHOLM gitarr.

KVÄLLSFÖRESTÄLLNINGAR HÖSTEN 2017
Serveringen öppen före föreställningen och i pausen. Förbeställ gärna!

HEBE (hörslinga)
Onsdag 2017–09-20 kl. 19.00-ca 20.20
”BERNARDAS HUS”
Det är 1930-tal på den spanska landsbygden. Bernarda
Albas make avlider och en åtta år lång sorgeperiod inleds.
Traditionsenligt låser modern in sina döttrar och sig själv i
bostaden, en katastrof för de giftaslystna och snart överåriga döttrarna.
Vi följer familjen från den dagen då de yngsta flickornas
far begravs. Under den kommande sorgeperioden får inte
flickorna visa sig ute annat än i nödfall. Samtidigt frigörs
den äldsta dotterns farsarv, vilket ger henne möjligheten
att gifta sig. Detta utlöser rivalitet och avundsjuka mellan
systrarna.
Detta är en pjäs med många bottnar, en pjäs som ständigt är aktuell och som i Tyst
Teaters tappning tillsatt ytterligare en dimension av skuld och dubbel underlägsenhet;
det språkliga. Föreställningen spelas på svenskt teckenspråk och svenska.
Regissör: JOSETTE BUSHELL-MINGO. Medverkande:
MIRA ZUCKERMANN, METTE MARQVARDSEN, DAWN JANI BIRLEY, REBECCA
DRAMMEH, AINO HAKALA, CECILIA JÄRBRINK, MARIE-THÉRÈSE SARRAZIN.
Riksteaterns Tyst Teater i samarbete med Teater Manu och Teatteri Totti.
Pris: 150:- inkl. serviceavgift. Pris: 100:- med medlemsrabatt.

HEBE (hörslinga)
Fredag 2017–10-13 kl. 19.00-ca 21.30 inkl. paus.
”ETT DRÖMSPEL MED SCHTUNK”
1 2 3 Schtunk presenterar ETT DRÖMSPEL, fritt
efter August Strindberg. ”Allt kan ske, allt är möjligt
och sannolikt. Tid och rum existera icke; på en obetydlig
verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya
mönster: en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt,
orimligheter och improvisationer.”
1 2 3 Schtunk är tillbaka med Strindbergs, enligt honom själv, bästa pjäs.
I händerna på Schtunkarna blir det en vacker, vemodig och hoppfull föreställning.
Som vanligt kryddas det hela med clownernas nyskrivna musik och denna gång utlovas
även lite dans! Och naturligtvis – en massa skratt. Medverkande: JOSEFINE
ANDERSSON, LASSE BEISCHER och DICK KARLSSON. Text: August Strindberg
Pris: 325:- inkl. serviceavgift. Pris: 275:- med medlemsrabatt.

1 2 3 Schtunk

KVÄLLSFÖRESTÄLLNING HÖSTEN 2017
HEBE (hörslinga)
Tisdag 2017–10-24 kl. 19.00-ca 20.00

”KINEMA”
Med sin öppna och barriärbrytande inställning till olika former
av scenkonst fångar och förvånar de publik över hela världen.
Nu kommer det finska nycirkuskompaniet CIRCO AEREO till
Sverige och Riksteatern! Finland har en mycket stark
cirkustradition och Circo Aereo räknas som en av den finländska
kulturexportens flaggskepp. Med häpnadsväckande skicklighet,
subtil humor, styrka, mod, känslighet och överraskningsförmåga
tar de publiken med storm - bjuder på vackra och roliga upplevelser, utmaningar och upptäckter.
KINEMA är latin för rörelse och är dessutom ursprunget för ordet biograf, passande nog
då föreställningen blir fylld av maffiga videoprojektioner från videokonstnären Kalle Nio.
Disciplinerna är luftakrobatik, jonglering,akrobatik.
Medverkande: LISA ANGBERG,ONNI TOIVONEN,VELLU SAARELA, KARINA
SAARELA,KAROLINE AAMÅS
Pris: 150:- inkl. serviceavgift. Pris: 100:- med medlemsrabatt.

KVÄLLSFÖRESTÄLLNING HÖSTEN 2017
Serveringen öppen före föreställningen och i pausen. Förbeställ gärna!

HEBE (hörslinga)
Fredag 2017–11-17 kl. 19.00-ca 21.00 inkl. paus

”HAN SKA BLI MIN”
Stella är en arbetslös skådespelerska,väldigt arbetslös...
Under en provspelning träffar hon Viktor, en höjdare inom
reklamfilm och de delar en taxi hem.
Viktor följer Stella upp på en kopp thé och då får Stella en
idé. Hon ska kidnappa Viktor och behålla honom ända tills
han ger henne ett jobb.
Så börjar en fullständigt galen gisslankomedi där alla medel
är tillåtna!
Medverkande:
JOHANNES BROST och SANNA EKMAN
Pris: 325:- inkl. serviceavgift. Pris: 275:- med medlemsrabatt.

KVÄLLSFÖRESTÄLLNING HÖSTEN 2017
HEBE (hörslinga)
Tisdag 2017–12-05 kl. 19.00-ca 20.00.

”BEAUTY AND THE BEAST”
Rockmusical för ungdom
Dans. Glöm minimalism och allt du trodde du visste om god
smak – Beauty and the Beast är en dansföreställning om kärlek, lust och rädsla och mest av allt om dig, oss och all kärlek där emellan.
Halla och Amanda har aldrig behövt sina efternamn och nu
slår de danshistoriens största mononymer på fingrarna. Du
vill luta dig fram och sedan tillbaka i din stol.
Du känner dig trygg nu men du vet att du är med om något farligt. Vi sysslar inte
med hat eller förakt, vi använder kärleken som vapen. Det är liv och död. Det är
kärlek. Det är en plats där skönhet möter odjur i en värld var allt är möjligt.
Av och med: AMANDA APETREA och HALLA ÓLAFSDÓTTIR
Pris: 120:- inkl. serviceavgift.
Lördag 2017–08-26 kl. 17.00-ca 19.00 inkl. paus
Söndag 2017–08-27 kl. 13.00-ca 15.00 inkl. paus

”RONJA RÖVARDOTTER”
Barn och familjeföreställning
SPELPLATS I TEATERLADAN, FOLKETS PARK, TROLLHÄTTAN

Ljudaborgs Kulturförening spelar i sommar Astrid Lindgrens
”Ronja Rövardotter” i dramatisering av ANNINA ENCKELL på
utomhusscenen i Lödöse. Kommer även att spelas i Trollhättan
Flickan som växer upp i en kriminell men varmhjärtad miljö, som
utforskar skogen och alla djur och väsen som lever där och som
blir bästa vän med sonen till sin pappas värsta fiende kommer
till Trollhättan och flyttar inomhus.
En historia för hela familjen med skratt, gråt och
äventyr i en fartfylld blandning.
Pris: 75:- inkl. serviceavgift. Familjepris: 250:- ( 2 vuxna + 2 barn )

Informationssida
för

Trollhättans Riksteaterförening

Bli medlem i
Trollhättans Riksteaterförening.
Ordinairie pris vuxen 150:-/år.
Om du betalar ordinarie medlemsavgift kan din familj bli
medlemmar för endast 80 kr
per person och år.
Barn och ungdom 50:-/år

KULTURKORTET
Varför inte ge bort en soppteater eller en
kvällsföreställning som present i vår?

Du får Scenpass Sverige som ger rabatter på teatrar över hela landet.

Kulturkortet gäller för alla typer av
kulturevenemang hos oss, så som teater,
konserter, föreläsningar, stand up, och bio.

Medlemskapet ger 50:- rabatt på alla
teaterföreställningar som arrangeras av
Trollhättans Riksteaterförening.
(ej soppteater).

Kortet finns att köpa i receptionen i
Folkets Hus Kulturhuset.
Tel. 0520 – 42 25 00

Du får vara med och påverka vår
repertoar och får även andra
erbjudanden.
Medlemmar i Landstingets personalklubb.
Högskolan Väst samt personalklubben
Trollhättan Stad, får 50:- rabatt på
alla föreställningar.

Folkets Hus
Kulturhuset
0520-42 25 00
www.trollhattan.fh.se
www.teaterintresserade.n.nu
http://trollhattan.riksteatern.se
Vi finns också på facebook

Här nedan presenterar vi den nuvarande styrelsen i
Trollhättans Riksteaterförening.
Ta gärna kontakt med oss om du har frågor
som rör vår teaterverksamhet.

Ordförande
Anita Sandblom
Tel.
070-52 60 931
epost:
anita.sandblom@gmail.com

Styrelseledamot
Anita Olsson
Tel.
070-17 52 214
epost:
olsson.anita@gmail.com

Kassör
Gunnel Dahlberg
Tel.
076-81 07 916
epost:
gunnel1.dahlberg@telia.com

Styrelseledamot
Maritha Hummerhielm
Tel.
070-24 40 294
epost:
maritha.hummerhielm
@ranaverken.se

Sekreterare / Scenmästare
H-G Olsson
Tel.
070-67 71 486
epost:
hgsnabbfot@hotmail.com

Styrelseledamot
Kerstin Karlberg
Tel.
073-52 81 689
epost:
kerstin.karlberg@home.se

Hedersmedlem
Runo Elgh
Tel.
076-78 90 768

Styrelseledamot
Sven-Arne Karlberg
Tel.
076-17 40 724
epost:
sa.karlberg@home.se

Styrelseledamot
Daniel Andersson
Tel.
073-05 12 388
epost:

clownmimare@gmail.com

SAMARBETSPARTNER

OBS!
ÅRETS FÖRELÄSNING
med
STEFAN EINHORN.
HEBE-TEATERN
9 November 2017
Kl. 13.30 och 18.30
Medlemmar i

Riksteatern
Trollhättans Riksteaterförening
erhåller rabatt.

Välkomna

