Välkommen att uppleva en
spännande teatervår med oss!

In Memoriam 4 februari

Lise & Gertrud 22 april

Trollkarlens medhjälpare 20 april

Mästerkatten i stövlar
27 mars

Brutna löften, brutna reven
10 maj

Väninnan 27 januari

Den som glad är
19 februari

Ett år av magiskt tänkande 6 mars

Program våren 2022

Kära teatervän,
välkommen att uppleva en spännande
teatervår 2022 med oss!
Med våren 2022 års teaterprogram i din hand ser vi med tillförsikt fram emot en
teatervår som kommer att ge vår publik scenkonst för alla – överallt.
Vi hoppas innerligt, trots pågående pandemi, att vi ska kunna genomföra det vi
planerat.
Utöver vårens program har vi några fokusområden vi kommer satsa lite extra på att
genomföra:
Fler satsningar i olika sammanhang för våra seniorer.
Vi kommer satsa extra krut på att genomföra mer scenkonst på landsbygden.
Vi har ett mål och stor ambition att starta en ungdomssektion under året 2022.
Och du, ”det lönar sig” att vara medlem i Karlshamns riksteaterförening, då vi har
några riktigt bra medlemsaktiviteter att erbjuda.
Karlshamns riksteaterförening vill erbjuda dig scenkonstupplevelser som berör och får
dig att känna glädje men också scenkonst som leder till eftertanke.
Karlshamns Riksteaterförening hälsar dig hjärtligt välkommen till en givande teatervår!
Styrelsen/Britt Kilsäter, ordförande

KÖP DINA BILJETTER VIA
www.riksteatern.se/karlshamn
Lundins Bokhandel 0454-144 30, Stora Coop 0454-58 98 00
Överblivna biljetter säljs i kassan, på speldagen, 1 tim. innan föreställningens början.
Picknickföreställning 22 april via Nortic och Stadsbiblioteket.
Ledsagare går gratis. Köp två biljetter så får ledsagaren tillbaka pengarna i kassan.
Priser: Se under resp. föreställning.
OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Håll Er uppdaterade via vår hemsida: www.riksteatern.se/karlshamn
I nuläget krävs vaccinationsbevis för att gå på våra föreställningar.
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Väninnan

Foto: Klara G

Riksteatern

Ett ömsint drama om vänskap och maktspel i
politikens innersta rum
90-talet präglades av många historiska händelser som berörde svensk utrikespolitik. I maktens innersta cirkel fanns
Eva Franchell, pressekreterare till Anna Lindh.
Tillsammans utgjorde de en stark duo i en mansdominerad
värld. Fram till dagen då Anna Lindh mördades, i september
2003, framför ögonen på Eva.
Väninnan är hennes berättelse. Om tio år på insidan av det
politiska livet och om offentlighetens utsatthet.
Väninnan bygger på Franchells hyllade roman med samma
namn. En varm, intim och bitvis humoristisk skildring av det
komplicerade livet i maktens absoluta centrum.

Torsdag 27 januari
kl. 19.00
Stadsteatern,
Karlshamn
Priser:
Ordinarie
270 kronor
med scenpass 200 kronor
Senior
240 kronor
med scenpass 170 kronor
Ungdom <20 år 70 kronor
Medverkande: Vivian Cardinal,
Angela Kovacs, Anita Nyman,
Bahareh Razekh och Moa Silen
Speltid: 2 tim. inkl. 20 min. paus

Bli medlem i Riksteatern!
Gillar du kultur? Bli medlem!
Som medlem stödjer du kulturen i Karlshamn och blir
samtidigt förmånsgäst på en mängd teatrar i hela
Sverige.
Läs mer på scenpass.se

3

In Memoriam

Foto: Fredrik Andersson

Riksteatern

Om skuld, skräck och förlåtelse i en
psykologisk thriller.
Skådespelarikonerna Lotta Tejle och Ann Petrén möts i
In Memoriam där de spelar två skådespelarsystrar som
en gång var hyllade storstjärnor och divor, men idag är
bortglömda.
Tillsammans sitter de i sitt stora hus och ältar minnen och
oförrätter i en maktkamp ingen kan vinna. Det finns ett
minne som ingen av dem vill ta i, nämligen den händelse
som slog deras liv i spillror, men till sist kommer även det i
dagen och ingenting är sig längre likt.
Vems fel är det att livet gick åt helvete? Föreställningen undersöker skuld, skräck och förlåtelse i en psykologisk thriller.
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Fredag 4 februari
kl. 19.00
Stadsteatern,
Karlshamn
Priser:
Ordinarie
med scenpass
Senior
med scenpass
Ungdom <20 år

270 kronor
200 kronor
240 kronor
170 kronor
70 kronor

Medverkande: Lotta Tejle och
Ann Petrén
Speltid: 2 tim. inkl. 20 min. paus

REST

NI
ICK CK

G

P

Foto: Sara Ringström
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Den som glad är

En sprudlande glad, musikalisk, nostalgisk och humoristisk 60-tals-show!
Ett glädjepiller till hyllning av Siw Malmkvist & Barbro ”LillBabs” Svensson.
Skådespelerskan och sångerskan Anna Bromee är uppvuxen med Siw Malmkvist och Barbro ”Lill-Babs” Svenssons
låtskatt ständigt närvarande på radion och grammofonen.
I en parad av tidsenliga kläder – med humor, värme, filmer,
imitationer, unikt material och ljuv nostalgi sjunger och
berättar hon om sina favoriter Siw och Lill-Babs.
Här bjuds det också på det där lilla extra, oväntade :)
En musikalisk och humoristisk vaccination mot den grå
vardagen.

Lördag 19 februari
kl. 19.00
Svängsta
Medborgarhus
För de med picknickkorg insläpp
kl. 18.00
Medverkande: Anna Bromee
Priser:
Ordinarie
170 kronor
med scenpass 100 kronor
Senior
140 kronor
med scenpass
70 kronor
Ungdom <20 år 70 kronor
Speltid: 2 tim. inkl. 20 min. paus.
Vi bjuder på kaffe & kaka i pausen
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Ett år av magiskt tänkande
– Om konsten att läka och att läka genom konsten.
roll var, när eller hur. Inte heller i
vilken kuliss vi befinner oss. Det djupt
mänskliga förenar, hoppet får oss att
kämpa vidare och tillsammans får vi
uppleva allt det här genom Joan och
hennes år av magiska tänkande.
Joan Didion, född i Sacramento, Kalifornien 1934, räknas som en av USA:s
främsta författare och belönades 2005
med National Book Award för ”Ett år av
magiskt tänkande”.

FRI ENTR

för medle É
mi
Karlsham
ns
Riksteate
rförening

Söndag 6 mars
kl. 15.00
Lokstallarna,
Karlshamn
Med ett solvarmt kaliforniskt vykort som fond får vi följa
Joans inre resa och yttre kamp.
Hur gör man för att inte bli galen i en galen situation?
Med en kavalkad av vackra ord och intensiv levande musik
blir vi omfamnade av en persons djupaste berättelse.
I denna föreställning ger vi ”att tala från hjärtat” en ny
innebörd. Vi får en inblick i det mest primala, och kanske
det mest sakrala i det mänskliga känslospektrumet. Ett uttryck för obeskrivlig saknad. Och för hopp. Det finns ingen
färdig sorgemanual. Den skapas under resans gång. Från
förnekelse till acceptans. Från hopplöshet till hoppfullhet.
Vi får följa med i denna komplexa läkande process.
En världslig resa genom lyxiga lägenheter på det magiska
Manhattan till exklusiva herrgårdar och röda Corvetter på
öppna vägar i det soldränkta Kalifornien. Det spelar ingen
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Pris: 150 kronor.
Fri entré för medlemmar i
Karlshamns Riksteaterförening
Medverkande: Birte Heribertson
och Christian Berg
Speltid: 1 tim. 20 minuter
Samproduktion mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och
Byteatern i Kalmar.
Efter föreställning erbjuder
Karlshamns Riksteaterförening och
skådespelarna ett eftersamtal över
en kopp kaffe.

Mästerkatten i stövlar
Trollmors Sagor
Mjölnarsonen är förtvivlad! Det enda han fick ärva var en
liten katt. Ingen kan väl leva av en katt?
Men katten visar sig vara ovanlig och lovar fiffiga lösningar
om han bara får ett par stövlar… En levnadsglad saga om att
förstå sitt rätta värde.
Föreställningen innehåller spännande samtal om troll och
människor, sjungs och sagan manas fram efter konstens alla
regler. Det hela är en fantasieggande blandning av
berättande, teater, sång, fiolspel och dans.

Söndag 27 mars, kl. 15.00
Törneryds Bygdegård
Pris: 25 kronor
n serveras
Efter föreställninge
saft och bullar.

Medverkande: Åse Alexanderson
Speltid: 45 minuter. För barn mellan 4-9 år

Trollkarlens medhjälpare
Robin ”Rocko” Falck
Barnföreställning i magins och teaterns tecken för de yngre.
Robin ”Rocko” Falck har uppträtt runt om i världen med allt från trolleri till eldkonster. Han har
medverkat i filmer så som ”Tjuvarnas Jul” och ”Dumma mig 3”. Det bästa han vet är att sprida glädje.
I år firar Rocco 20 år som artist! Nu har han gjort en föreställning i magins och teaterns tecken för
de yngre. Där ska trollkarlens medhjälpare försöka hjälpa
honom. Men allt går kanske inte som det borde….?

Onsdag 20 april
Kl. 10:30, Lokstallarna, Karlshamn
17.00, Svängsta Medborgarhus
Pris: Fri entré! Bokning av gratisbiljetter på Stadsbibliotekets barnavdelning fr.om. den 4 april kl. 10.00
på tfn 0454-812 30 eller mail: bibliotek.karlshamn@
karlshamn.se
Medverkande: Robin ”Rocko” Falck
Tid: 45 minuter. För barn från 5 år
rna
Efter föreställninga
llar.
bu
och
t
saf
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serve

I samarbete med Bibliotek & Kultur Karlshamn
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Foto: Tina Axelsson

Lise & Gertrud tolkar artisterna
Eva Dahlgren & Marie Fredriksson

I musikföreställningen ”Tack för din musik” tolkar artistduon Lise & Gertrud utvalda artister som gjort stort
avtryck och betytt lite extra för dom.
Först ut är Eva Dahlgren och Marie Fredriksson. Lise & Gertrud hyllar dessa två svenska superstjärnor på sitt alldeles
egna sätt. Fokus ligger på Eva och Maries texter och musik.
Vi i publiken får höra låtarna som vi hört om och om igen,
men på ett sätt som vi ALDRIG hört dem förut.
Med sin stand-up liknade dialog skapar Lise & Gertrud en
varm och direkt kontakt med publiken.
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Fredag 22 april
kl. 19.00
Lokstallarna,
Karlshamn
För de med picknickkorg insläpp
kl. 18.00
Priser:
Ordinarie 200 kronor
Medlem 150 kronor
Medverkande: Lise Hummel och
Gertrud Stenung
Speltid: 2 tim. inkl. 20 minuters
paus.
Kaffeservering i pausen
I samarbete med Bibliotek &
Kultur Karlshamn, Pro Musica och
Jazzföreningen Munthe

Brutna löften, brutna revben

Foto: Marcus Årskog

Oskar Sternulf

Brutna löften, brutna revben är en enaktare som
handlar om våld i nära relationer. Vi får följa den vältalige
Sebastian i ett polisförhör där han berättar om den charmiga Julia, som är kvinnan i hans liv.
Utan att glorifiera våldet får vi en inblick i varför någon
väljer att ta till våld och psykisk misshandel för att bryta ner
en annan människa.

”Brutna löften, brutna revben
är med andra ord en skickligt
konstruerad berättelse, skriven
av en dramatiker som vet vad
han gör.
Man sitter som helspänn från
början till slut”. BLT

Tisdag 10 maj
kl. 19.00
Lokstallarna,
Karlshamn
Priser:
Ordinarie
170 kronor
med scenpass 100 kronor
Senior
140 kronor
med scenpass
70 kronor
Ungdom <20 år 70 kronor
Medverkande: Oskar Sternulf
Speltid: 50 minuter
Efter föreställningen är det
eftersamtal.
Rekommenderas från 15 år
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Projektarbeten under året
Under 2022 skall vi arbeta med fyra olika fokusområden. Det betyder att vi
kommer utöver vårt teaterprogram göra ytterligare insatser på vissa områden.
Dessa områden är seniorer, ungdomar, medlemmar och landsbygden.

Seniorer

Landsbygd

När det gäller seniorer skall vi erbjuda olika
typer av scenkonst ute på kommunens boenden. Det kan vara musikunderhållning, men
det kan också vara en kortare teaterföreställning. Vi har även planer på att arrangera en
utomhusaktivitet.

För att nå ut till hela vår kommun skall vi
erbjuda teater och musik ute på våra bygdegårdar runt om i kommunen. Vi har redan
varit ute både i Åryd och i Svängsta. Dessa
satsningar kommer att fortsätta. Vi håller
för närvarande på att se över och planera
vilka föreställningar vi kan visa på våra olika
bygdegårdar och medborgarhus.

Ungdomar
En ungdomssektion har varit på önskelistan
under flera år men det är svårarbetat. Det
finns så mycket annat som lockar ungdomar
i dagens samhälle. Men i år skall vi göra ett
nytt försök att hitta ungdomar som är intresserade av scenkonst och som på egen hand
kan arrangera scenkonst för ungdomar.

Medlemmar
Vi har många fina trevliga medlemmar men
vi kan inte luta oss tillbaka utan måste hela
tiden arbeta med rekrytering och erbjuda
medlemskap. Vi kommer under året arrangera medlemsaktiviteter och bjuda in både
gamla och blivande medlemmar. Teaterresa,
föreläsningar, gökotta, torgmöten, korvgrillning är aktiviteter som kan bli aktuella under
året. Håll utkik i mailkorgen!
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För att kunna genomföra arbetet med dessa
fyra fokusområden har vi sökt pengar från
Kulturrådet och blivit givmilt behandlade.
Så ekonomi är inte något problem, ej heller
idéer. Just nu är det stora problemet Covid19
som verkar komma tillbaka i en femte våg.
Men med lite vaccin i kroppen och ett
hårt arbete skall vi nog kunna sjösätta vårt
program samtidigt som vi arbetar med våra
fokusområden.
Vi kommer med lite ojämna mellanrum informera om vårt arbete via Epost.

Välkommen till teatern!

Jazz- och klassiskt i Karlshamn våren 2022

Torsdag 17 februari kl 19.00
Sharón Clark med Mattias Nilsson Trio.
Lokstallarna, Karlshamn
Onsdag 2 mars kl 19.00
Jam session med inledande konsert.
Gourmet Grön, Östra Piren
Lördag 19 mars kl 20.00
Magnus Lindgren By Four.
Rio Grande, Östra Piren
Torsdag 7 april kl 19.00
Emma Denward med Magnus Hjort.
Rio Grande, Östra Piren
Onsdag 13 april kl 19.00
Jam session med inledande konsert.
Gourmet Grön, Östra Piren
Fredag 22 april kl 19.00
Picknick-konsert med Lise & Gertrud.
Lokstallarna, Karlshamn
Onsdag 27 april kl 19.00
Danskväll med Carlshamns Punch Big Band
och Lindy Hop-are. Playhouse, Bellevueparken
Lördag 28 maj kl 20.00
Martin Sjöstedt – Walk Tall
Rio Grande, Östra Piren

Övrig info och biljettpriser se:
www.munthejazz.com

Söndag 2/1 kl 17.00
Nyårskonsert med Karlshamns Kammarkör.
Mörrums kyrka kl 17.00
Söndag 6 februari kl 17.00
Världens bröllopsmusik med Karlshamns
Musiksällskap. Carl Gustafs kyrka, Karlshamn
Söndag 20 februari kl 18
Paris – Buenos Aires, tur och retur.
Lokstallarna, Karlshamn
Lördag 26 mars kl 18.00
John Rutters Magnificat med
Christianstads Motettkör. Mörrums kyrka
Söndag 3 april kl 18.00
Camerata Nordica Chamber Ensemble
Sextet Vol 3. Asarums kyrka
Fredag 22 april kl 18
Picknick-konsert med Lise & Gertrud.
Lokstallarna, Karlshamn
Onsdag 11 maj kl 19.15
Martinus Raehs flöjtsonater.
Folkets hus Mörrum
Fredag 13 maj kl 17
BlekingeOrgel – Invigningskonsert för Svenska
Orgelsällskapets årsmöte. Mörrums kyrka
Lördag 4 juni kl. 19
Janne Schaffer – My music story.
Carl Gustafs kyrka

Övrig info och biljettpriser se:
www.promusicakarlshamn.com
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Tack till våra sponsorer och bidragsgivare

Sparbanken Eken

förenings

osterbergs

Några av länets teaterföreningar:
Sölvesborg Riksteaterförening
www.riksteatern.se/solvesborg
stalle99@hotmail.com
Olofström Riksteaterförening
www.riksteatern.se/olofstrom
anitabengtsson7@gmail.com

Vi samarbetar med

Ronneby Folkteater
www.ronnebyfolkteater.se/
MM@RonnebyFolkteater
Karlshamns Riksteaterförening		
www.riksteatern.se/karlshamns
karlshamn@riksteatern.se

Följ oss på sociala medier
Gilla oss

Karlskrona Riksteaterförening
www.riksteatern.se/forening/
karlskrona-riksteaterforening
karlskrona.tf@riksteatern.se

