Vårprogram 2017

Staffanstorps
Teaterförening
EN DEL AV RIKSTEATERN

Kallelse till

Årsmötet
30 mars
Gästspel från
Dramaten Stockholm

med Berndt
Hammarlund
29 januari
Hemlängtan
3 mars
Double O’ Seven Jazzband

12 februari
Vi möts igen!
Operett och Musical
Sponsorer
Programmet
producerat
av:

28 april “Jag blir nog
aldrig bjuden dit igen”

14 Maj
Dinos orkester
Musikpicnic med allsång
Sidorna 6-7: Barnprogram
Sidan 8: Information

”Man förstår inte mycket vad det vill säga att lämna hemmet, och bege sig till ett främmande land för att där bli en flykting.” Så står det i ett av de många autentiska emigrantbrev som uppmärksammas i Romeo & Julia Körens föreställning.
Romeo & Julia Kören tar med oss på ett besök i Kristinas och Karl-Oskars musikaliska samtid. Musiken speglar det arv som svenskarna tog med sig från Sverige och den
kultur de mötte i det nya landet.
Riktiga brev från utflyttade svenskar skildrar spänningen i att söka nya liv i Amerika
men också hur det kändes att aldrig kunna vända tillbaka till moderlandet.

Hemlängtan
med
Romeo & Julia Kören

Gästspel från
Dramaten Stockholm
SÖNDAGEN den 29 januari kl.16.00
Lokal: S.t Staffans Församlingsgård
Arrangör: Staffanstorps Teaterförening

Eventuellt överskott går
till Svenska kyrkans arbete
för livräddning i svältkatastrofens Afrika.

i samarbete med S.t Staffans Församling
Speltid: Cirka 1 timme (Ej paus)
Biljettpris: Medlem 180:- Ungdom 50:- Ej medlem 230:- + adm. avgift 10 kr

Anmälan till biljettombud se sidan 8

Elisabeth
Assarson-Marsh

Föddes utanför Ljungbyhed.
Hon valde den udda banan att
ägna sig åt teater, sång och musik, något ingen i släkten sysslat
med förut. Hennes repertoar
omfattar opera, romanser,
operett, kyrkomusik, visor och
sånger av modernt snitt.

Björn Forsberg

Under sina mer än 50 år i Thalias tjänst har Björn till största
delen ägnat sig åt klassisk operett även om han också spelat
dramatisk teater och musikal.

Enklare pausservering
SÖNDAGEN den
12 februari kl.16.00
Lokal: Bibliotekets hörsal
Arrangör: Staffanstorps
Teaterförening
Speltid: 2 x40 min och 30
min paus. Biljettpris:
Medlem: 130:- Ungdom: 50:Ej medlem: 180:- + adm.
avgift 10 kr . Anmälan till

biljettombud se sidan 8

Staffanstorps
Teaterförening
EN DEL AV RIKSTEATERN

Vi kommer på sikt att byta biljettsystem (Tickster) och ger nu möjligheten
till “ej medlemmar” att boka biljetter via Riksteatern.se, där bläddrar man
fram DATUM och väljer LÄS MER. Trycker på knappen KÖP BILJETT välj
ANTAL BILJETTER och på vilket sätt man vill betala. Därefter skriver man ut sin
biljett. Är biljetterna slut på Tickster, kontakta biljettombuden.
Biljetterna släpps den 10 januari 2017.
Läs mer på sidan 8

Double O’ Seven Jazzband
Förra gången Double O’Seven Jazzband var i Staffanstorp drog de fullt hus till konsthallen. Då var det
svårt att sitta still när bandet drog igång Blueberry
hill, Dinah, Down by the riverside och många andra
godbitar. När Double O’Seven Jazzband avslutade
med We’ll meet again instämde hela publiken.

FREDAGEN 3 mars kl. 19.00
Lokal: Konsthallen.
Arr: Staffanstorps Teaterförening samt Kultur o Fritid
Pris: Medlem 100:- , Ungdom 50:Ej medlem 150:- + adm. avgift 10 kr.

Anmälan till biljettombud se sidan 8

Kallelse till Årsmöte
Berndt sjunger och framträder med det mesta
ur den svenska visskatten. Han skriver också
en del visor och har tonsatt andras texter.
Berndt har varit flitig gäst i radio och spelat på
många festivaler.
TORSDAGEN den 30 mars kl.19.00
Lokal: S:t Staffans församlingsgård
OBS! Endast medlemmar
OBS! Obligatorisk anmälan till biljettombud för serveringens skull. Se sidan 8

Berndt
Hammarlund
underhåller
cirka en timma
därefter
årsmöte.

Föreläsning med Lars Walldov

TISDAGEN den 18 april kl.19.00
Lokal: Bibliotekets hörsal.
Fri entré
(Max 150 personer i lokalen)

Föreläsning om
den nyskrivna
musikalen om
Göthe och Karl
Gerhard som
spelas på Hagalidskolan den 28 april.

I musikalen Jag blir nog aldrig bjuden dit igen
skildras revykungen genom sekreteraren och
kärlekspartnern Göthe Ericssons minnen.
Göthe renskriver Karl Gerhards dagböcker och
minns deras kärlekshistoria. Den fick pågå i
det fördolda, homosexuella relationer var inte
tillåtna. Efter att de glidit isär var Göthe fortsatt
engagerad i Karl Gerhards artistliv och som
förälder till adoptivdottern Fatima.
I musikalen upplevs en sista festkväll där
revyprimadonnor, älskare och ex-fruar firar med
estradören. Han är en entertainer som är rädd
att bli bortglömd och vännen Göthe förväntas,
som alltid, ställa upp.

Enklare pausservering
FREDAGEN den 28 april kl.19.00
Lokal: Hagalidskolan
Speltid: 2 timmar inklusive paus
Arrangör: Staffanstorps Teaterförening samt Kultur o Fritid
Biljettpris:
Medlem: 200:- Ungdom: 50:Ej medlem: 250:- + adm. avgift 10 kr.
Anmälan till biljettombud se sidan 8

Dinos
orkester
Dan och Eva Svensson

Musikpicnic med allsång
Medtag vad ni vill äta.
Teaterföreningen bjuder på kaffe och liten kaka

SÖNDAGEN den 14 maj kl.15.00
Lokal: Bibliotekets hörsal
Arrangör: Staffanstorps Teaterförening
Biljettpris: Medlem: 90:- Ungdom: 50:- Ej medlem: 140:- + adm. avgift 10 kr.
Anmälan till biljettombud se sidan 8
Begränsat antal platser.

Barnprogram våren 2017

på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup

Krakel Spektakel

en rymdbalett med Teater Sagohuset.
Fredag 27 januari kl 10.00 samt lördag 28 januari kl 11.00 på
Staffanstorps bibliotek
Möt Krakel Spektakel och hans vänner! Den här fantasifulla
föreställningen är fritt baserad på Lennart Hellsings konstnärskap och karaktärer som leks fram med hjälp av rytm, dans
och interaktivt skoj.
Entré: 25 kr. På fredagen behöver endast barn biljett, på lördagen både barn och vuxna. Biljettsläpp: 13 januari på Staffanstorps bibliotek, telefonbokning 046-25 12 65. Speltid: ca 35
minuter. Ålder: 4-8 år. Arrangör Staffanstorps Teaterförening i samarbete med Staffanstorps bibliotek

Claroscuro

med Memory wax.
Lördag 18 februari kl 14.00 i Hjäruplundsskolans matsal
En dansföreställning som leker med skillnaden mellan ljus och mörker.
Kan vi se ljus och färger även om vi blundar? Ser saker annorlunda ut i ett
annat ljus? De kanske får ett helt annat syfte? Följ med på en medryckande
upptäcksfärd som hyllar nyfikenheten, de vardagliga tingens hemligheter
och förändringens kraft .
Entré 25:- (både vuxna och barn behöver biljett) Biljettsläpp: 4 februari på
Hjärups bibliotek, telefonbokning 046-25 15 94.
Speltid: ca 35 minuter. Ålder: 3-6 år
Samarrangemang: Teaterföreningen i Staffanstorp och Hjärups Byalag

VEM?

med Månteatern.
Lördag 4 mars kl 11.00 på Staffanstorps bibliotek
Lördag 29 april kl 14.00 i Hjäruplundskolans matsal
VEM? är en liten föreställning om de stora känslorna. Möt Nalle, Fågel, Katten, Kanin och Nallegrisen i deras knasigt underbara men ändå fullt normala
tillvaro. Publiken bjuds in i en visuellt kittlande och musikaliskt nyfiken VEMvärld. Föreställningen fångar det vardagligt svåra och djupt dramatiska på ett
lustfyllt, okomplicerat och humoristiskt sätt. Entré 25:- (både vuxna och barn
behöver biljett) Biljettsläpp: 18 februari på Staffanstorps bibliotek, telefonbokning 046-25 12 65 samt 13 april på Hjärups bibliotek, telefonbokning 046-25 15 94. Speltid: ca 35 minuter. Ålder: 3-6 år.
Arrangör Staffanstorps Teaterförening i samarbete med biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.

Det var det fräckaste!

med Obanteatern.
Fredag 24 mars kl 10.00
Lördag 25 mars kl 11.00 på Staffanstorps bibliotek
Den lille mullvaden tittar en dag upp ur sin håla för att se efter om solen
hunnit upp. Då får han plötsligt en bajskorv på huvudet. Det var det
fräckaste! Vem gör något sådant? Mullvaden går ilsket runt till alla djuren i
jakten på vem som gjort det. I den här upprepningssagan med fyndigt slut
visar djuren sin oskuld i tur och ordning genom konkreta bevis.
Boken Det var det fräckaste! är skriven av Werner Holzwarth och är en
ständig succé. Historien passar Obanteaterns lekfulla spelstil utmärkt.
Entré: 25 kr. På fredagen behöver endast barn biljett, på lördagen både
barn och vuxna. Biljettsläpp: 10 mars på Staffanstorps bibliotek, telefonbokning 046-25 12 65. Speltid: ca 35 minuter. Ålder: 3-6 år
Arrangörer: Staffanstorps Teaterförening och Biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.

Godnattstunden

med Teater Allena
Lördag 13 maj 10.30 i Hjäruplundsskolans matsal
Godnattstunden är en föreställning fylld med teatermagi,
ömsint berättande och varm publikkontakt.
Den handlar om att visa hänsyn, om saknaden över att bli
lämnad av mamma och pappa men också glädjen i att hitta
morfar istället. Den handlar också om att inte alltid behöva
vara stor utan också kunna få vara liten. Att en busig mus med
spring i benen också behöver kärlek. Varje sak som ska nattas
har en egen liten historia att berätta för oss. Entré 25:- (endast
barn behöver biljett) Biljettsläpp: 29 april på Hjärups bibliotek,
telefonbokning 046-25 15 94. Speltid: ca 30 minuter. Ålder: 3-5
Arrangör: Staffanstorps Teaterförening i samarbete med biblioteket i Hjärup.

Bli medlem – stöd din lokala teaterförening!

Staffanstorps teaterförening bildades 1979 och har sedan dess arbetat för att ge kommunens
invånare kvalitativt god teater och musikunderhållning. Vår förening arbetar ideellt för att
erbjuda ett varierat och innehållsrikt program.
Medlemskap för enskilda medlemmar innebär:
* program hem i brevlådan med presentation av kommande arrangemang
* rätt att delta på teaterföreningens årsmöte
* lägre biljettpriser på alla föreställningar samt fri entré vid årsmötet
* att du med det unika Scenpass Sverige får billigare biljetter och andra förmåner till
tusentals evenemang i hela Sverige
Medlemskap för företag, organisationer och föreningar innebär:
* förhandsinformation om alla kommande arrangemang
* rätt att utse representant till teaterföreningens årsmöte
* scenpassrabatt vid köp av minst 10 biljetter
* diplom och goodwill
Medlemsavgifter:				
150:- Ordinarie				
80:- Familjemedlem			
50:- Barn o ungdom t.o.m. 25 år		
100:- Företag, organisationer o föreningar

Kontaktperson:
Walter Johansson
Parkgatan 1C
245 32 Staffanstorp
tfn: 073 - 072 65 29

Biljettombud
Bokning av biljetter och eventuellt dryck
Gerti Nilsson: 046 – 25 32 08, 0704 - 71 65 65
Gerty Lindén: 046 – 25 47 66, 0708 – 40 78 11
eller via tea.staf@hotmail.se
Stöd din lokala teaterförening. Hjälp oss värva nya medlemmar.
Hemsida: www.teateristaffanstorp.se Facebook: Staffanstorps Teaterförening
Som medlem kan Du boka biljetter så snart programmet kommit ut och Du får scenpassrabatt. Resterande biljetter säljs 30 minuter före föreställningen på spelplatsen.

•
•
•
•
•
•
•

OBS!

Bokning av biljetter görs via biljettombuden (medlemmar)
Ej medlemmar bokar på Tickster adm. avgift tillkommer +10 kr, (Se sidan 3)
Bokade biljetter avhämtas enligt överenskommen tidsplan som bestäms vid bokningen.
Biljetter hämtas på biblioteket i Staffanstorp eller Hjärup. OBS! ingen kortbetalning medges.
Biljetter kan även betalas via vårt Bankgiro enligt överenskommelse vid bokning.
Ej avhämtade biljetter enligt överenskommelse förfaller.
Förbokning av vår pausservering är önskvärd i samband med biljettbokningen för
planering och god service. Vid ej förbokad servering kan vi inte lova att det finns
att köpa på respektive föreställning.

