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av Urban Jönsson

Fritt efter ”Hurra, ein Junge" av Franz Arnold och Ernst Bach

Välkomna!
I år tar vi steget fullt ut och spelar sommarteater på Ronnebys egen
friluftsscen Brunnskvittret. Det blir en musikalisk komedi av Urban
Jönsson, där handlingen är placerad på Karön, 1958.
Det är andra veckan i juli. De av Ronnebys medborgare, som anser
sig tillhöra det övre sociala skiktet, har som vanligt flytt till Karön.
Det är ju Tosia Bonnadan inne i stan...
Medverkar gör Folkteaterns skådespelare och ungdomar som sommarjobbar på teatern, när de inte studerar scenkonst; teater, musikal
eller musik, landet runt.
Utlottning av operabiljetter i pausen
I pausen lottar vi ut fribiljetter till nästa säsongs direktsända operaföreställningar på teatern. Skriv ditt namn på post-it-lappen på sidan
15 och lämna in till oss så är du med i utlottningen av två operabiljetter till valfri operaföreställning på teatern säsongen 2015-2016.
(Värde 630:-)
Dramatiserade Brunns-, Stads- och Karövandringar
Folkteatern har fått ansvaret att genomföra de guidade vandringarna
med dramatiserade inslag sommaren 2015. Vi utvecklar och lägger
till Karön i år! Våra skådespelare tillsammans med erfarna guider
genomför Stadsvandringar onsdagar kl.18.00, Brunnsvandringar
torsdagar kl. 18.00 och Karövandringar kl. 15.00 på söndagar.
Du som vill njuta Restaurang Karöns Skärgårdsbuffé, kan boka en
kombinationsbiljett med buffé kl. 12.00 och Karövandring kl. 15.00.

Regi

Magnus Rosén

Scenografi - Kostym

Linda Thyr

Koreografi

Sarah Bengtsson

Musikaliskt ansvarig

Claes Rylander

Kapellmästare/musikinstudering

Oskar Förberg

Affisch

Johanna Månsson

Sufflös

Therese Magnusson

Scenografi-/kostymassistent

Ann-Charlotte Lundgren

Ljudtekniker

Erik Fellbo

Ljudansvarig

Per-Åke Burra Olsson

Cirkus Cirkör Workshops
27-31 juli erbjuder vi Ronnebyborna spännande workshops i nycirkus
och parkour för en billig penning. Fritid- och kulturnämnden går in
med en kraftig subvention för att alla skall kunna vara med!

Snickeri/teknik

Leif Magnusson,
Magnus Plöffse Hjelmér

Pausservering

Carl-Einar Häckner på Brunnskvittret 14 augusti 19.00
Vi har också glädjen att erbjuda en ny magisk föreställning denna
sommar. FolketsHus och Parkers sommarturné med Carl-Einar Häckner kommer till Ronneby!

Ann-Charlotte Lundgren
Rozett Belali
Elvira Karlberg
Annie Lövström

Producent / Teknikansvarig

Timmie Hansson

Administration

Michaela Nilsson

Alla vi på Folkteatern önskar er en riktigt härlig kultursommar!

Exekutiv Producent

.

Håkan Robertsson
Tack till

Ronneby Kommun Region Blekinge
Håkan Robertsson, Verksamhetsledare
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Musik i Blekinge BLB, ABF, Tarkett AB
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Det hände 1958

Ensemble
Kitty Klang, revysångerska från Eslöv
Överste Hector Silverknopp

Hanna Beckman
Håkan Robertsson

Överstinnan Lilly Silverknopp

Mia Österhof

Doktor Kurt Henriksson

Pontus Larsson

Marianne Henriksson, född Silverknopp
Birgit Lund, Mariannes vän

.

Sverige förkortar arbetsveckan från
48 till 45 timmar, reformen skall
vara helt genomförd 1960. Statsminister Tage Erlander (S) i talarstolen.

Mathilda Becker
Elaine Stråth

Advokat Julius Sträckberg

Christoffer Stenström

Kalle, Karöskeppare

Fredric Iversen
Linus Lindström

Ville, allt-i-allo
Annie, hembiträde

Emma Larsson

Badgäster

Gästskådespelare

Elvis Svenssons Kvartett
Kapellmästare

Oskar Förberg

Basist

Jonathan Bjuggfält

Gitarrist

Lucas Gullbing

Klaviaturist

Erik Ehinger

Musik i föreställningen
Vi far till Karön

Let’s Have A Party (Jessie Mae Robinson)

Doktor Henriksson

Personality (Najee Braithwaite)

Wanda Jackson 1960,
Elvis Presley 1957
Lloyd Price 1959
Danny and The Juniors 1957

Här är Kitty Klang

At the Hop (Singer/Madara/White)

Tosia Bonnadan

The Cheers 1955

Hej, hallå, hallå

Ritchie Valens 1958

Black Denim Trousers and Motorcycle Boots (Leiber/Stoller)
Come On, Let’s Go (Ritchie Valens)
Teresa Brewer 1956,
Lill-Babs 1956

Hur ser hon ut

A Sweet Old Fashioned Girl (Merrill)

En tjej eller kille

Buddy Holly 1957

En kväll med dig

Elvis Presley 1958

Sveriges första kvinnliga poliser börjar tjänstgöra i Stockholm.
Väl utexaminerade fick kvinnorna en speciellt framtagen uniform.
De skulle bära kjol eller byxkjol och en speciellt utformad mössa
med hänsyn till frisyren. Kvinnorna fick bära batong, medan manliga
poliser fick använda sabel fram till 1964 års utgång. Den 1 januari
1965 upphörde polisarbetet att vara en kommunal angelägenhet
i Sverige i och med att polisväsendet förstatligades.
Volvos förste säkerhetsingenjör Nils Bohlin får patent på trepunktssäkerhetsbältet.
Trepunktsbältet introducerades första
gången som standard i en Volvo PV 544
som levererades till en handlare i Kristianstad den 13 augusti 1959. Trepunktsbältet ingick som standardutrustning i
Volvo Amazon 1959, och tack vare det
räknades Amazonen till en av världens
säkraste bilar. År 1962 vann man därför
sitt första pris i säkerhet. Rullbälte för bilar uppfanns av Hans Karlsson 1962.
28 oktober 1958 invigdes det första IKEAvaruhuset i Älmhult. Varuhuset var på den tiden
den största möbelutställningen i Skandinavien med heminredningsprodukter och inspiration.

Oh, Boy! (Wesr/Tilghman/Petty)
One Night (Bartholomew/King/Steiman)

Allt detta kan bli början på nåt stort

This Could Be the Start of Something (Steve Allen)
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Steve Allen 1956,
även t.ex. Aretha Franklin

Sid 5

1958 togs beslut om att all skolaga skulle förbjudas. Förbudet innebar att lärarna i alla skolformer fråntogs rätten till kroppslig bestraffning. I samband med förbudet intensifierades debatten på hur vi ser
på barn och uppfostran. År 1966 kom en lag som innebar att föräldrar kunde dras inför rätta vid varje fysisk bestraffning mot barn. Det
dröjde dock till 1979 innan all typ av bestraffning, såväl fysisk som
psykisk uttryckligen förbjöds i lagtexten.

Aktionsgruppen mot svensk atombomb, AMSA, var en svensk organisation som bildades i juni 1958, till följd av den under 1957 uppblossande debatten kring svensk kärnvapenanskaffning. Flera partier
ansåg då att Sverige skulle skaffa kärnvapen, och socialdemokraterna var splittrade i frågan, samtidigt som socialdemokraternas kvinnoförbund 1956 hade tagit ställning mot svenska kärnvapen. Många
av de aktiva i AMSA stod socialdemokraterna nära.

September 1958 boxas
Ingemar Johansson
mot den ditintills obesegrade amerikanen
Eddie Machen och vinner på knockout efter
2.16 i den första ronden. 53 614 åskådare
på Nya Ullevi i Göteborg var ett dåtida publikrekord för svensk
arenaidrott.

Drivande för bildandet av aktionsgruppen var författaren Karl Otto
Zamore. Dess ordförande var författaren Per Anders Fogelström.
Andra i gruppen var journalisten Barbro Alving och författaren Sara
Lidman.

Filmen King Creole med Elvis Presley har premiär. King Creole var
den sista filmen som Elvis Presley gjorde innan han ryckte in i amerikanska armén våren 1958. Det var den sista svart-vita filmen han
medverkade i. Det är också enligt många, sista filmen, där Elvis verkligen jobbar hårt för att gestalta sin rollfigur. För regin stod Michael
Curtiz.
Tommy Steele uppträder i Kungliga Tennishallen i Stockholm.
Han stannar en vecka och spelar på flera platser i Mellansverige.
De svenska rocksångarna Little Gerhard och Rock-Ragge drar tusentals ungdomar till en rockgala i Eriksdalshallen i Stockholm, där tonårsflickorna är hysteriska och kastar upp klädesplagg på scen.
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I april utbryter inbördeskrig på Kuba. Fidel Castros rebeller mot diktatorn Batista. 1 januari 1959 tog Castro makten över Kuba. På bilden hälsar Sovjetunionens nyblivne premiärministern Nikita Chrusjtjov på i Havanna.
Världsmästerskapet i
fotboll 1958, som spelas i Sverige, leder till
ett lyft för försäljningen
av TV-apparater i Sverige då Sveriges Radio
TV-sänder evenemanget. Antalet TV-licenser
ökade, från 75 000 till
250 000.
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RONNEBY
SPORTHALL
27-31JULI
.

10.00-11.00
Funktionshindrade
11.15-12.15
Nycirkus 7-12 år
13.15-15.15
Nycirkus och Parkour
från 13 år

2 juli tom 9 augusti

STADSVANDRINGAR
Onsdagar

BRUNNSVANDRINGAR
Torsdagar

15.45-17.00
Seniorcirkus 60+

KARÖVANDRINGAR
Söndagar

Dramatiserade guidade vandringar 2015
Vuxen 75:-, <26 år 40:- <13 år gratis i föräldrars sällskap

STADSVANDRINGAR onsdagar 18.00 från Munktrappan……
BRUNNSVANDRINGAR torsdagar 18.00 från Gamla Brunnskällan
KARÖVANDRINGAR söndagar 15.00 från Restaurang Karön
.

Restaurang Karön erbjuder paketpris 250:SKÄRGÅRDSBUFFÉ kl.12.00 med KARÖVANDRING kl. 15.00

BOKA DIN WORKSHOP
www.RonnebyFolkteater.se

Bokning även på Ronneby Turistbyrå

SPORTHALLEN RONNEBY, 27-31 JULI
Pris 5 dagar: Vuxen 150:- Ungdom < 26 år 50:-

Biljetter: www.RonnebyFolkteater.se eller länets turistbyråer
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Folkteaterns Nyårsrevy 2016

Den gamle och livet
av Manda Stenström.
På scen

Magnus Rosén

UPP MED
RÖTTERNA
Får vi presentera den 25:e
nyårsrevyn på Ronneby Teater
Re v y m a k a r n a h a r v ä x l a t g e n o m å r e n ,
M u s i k f ö r e n i n g e n H o f f m an , Ro n n e b y Re v y s ä l l s k a p , Te a t e r H i a l ö s , Ro n n e b y Te a t e r f ö r e n i n g,
Ro n n e b y A m a t ö r t e a t e r f ö r e n i n g, F ö r e n i n g e n
Ro n n e b y r e v y n o c h s e d a n 2 0 1 1 ä r d e t v i p å
Ro n n e b y Fo l k t e a t e r s o m s p e l a r r e v y.

Vi tar oss friheten att högljutt kommentera
samtiden med mycket skratt, dans och musik.

Pr e m i ä r N YÅ R S A F TO N k l . 1 9 . 0 0

En sådan här pjäs måste få växa fram. Den måste få tid att mogna.
När den väl gjort det tager man kontakt med en betydligt yngre,
kvinnlig dramatiker som får gjuta liv i den. Någon som kan locka
fram det lilla barnet i gubben.
Hemmasnickrad filosofi, kännedom om utanförskap, konsten att se
under ytan, politiskt intresse och en tro på livet bortom det religiösa
blandas till en fluffig deg och humorn är jästen som skapar detta sceniska baklängesverk.
Föreställningen spelas på Folkteatern, för att sedan åka runt i det
blekingska landskapet. Energin och engagemanget är stort så 50 minuter räcker gott.

Premiär 30 oktober kl. 19.00
www.RonnebyFolkteater.se/DenGamle

Bild: Charlotte Nilsson, BLT
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Blekinge Läns Tidning

Tusen bitar

"när den här trion skådespelare
och musiker besjunger solidaritet
och empati i de allra mjukaste
av stämmor är det det stoltaste
som skådats på en scen i
Blekinge på mycket länge"

Hanna Beckman Linus Lindström

Anna Lahmer

Anna Lahmer

Lena Müller

Joe Hill på turné

Tusen bitar på turné

Joe Hill, Folkteaterns fullständigt sönderhyllade
musikteaterföreställning fortsätter sin turné.

Nytt turnerande musikprogram anpassat för mindre scener,
föreningsmöten, ute och inne.

Fyrtio minuters musikteater med starka känslor,
spelglädje och odödlig musik.

Fyrtio minuters musikprogram med
spelglädje och humor

Boka föreställningen direkt hos oss eller via ditt studieförbund.

Boka föreställningen direkt hos oss eller via ditt studieförbund.

Spelyta, min 4x4 meter, normal takhöjd.

Spelyta, min 3x3 meter, normal takhöjd.

www.RonnebyFolkteater.se/JoeHill

www.RonnebyFolkteater.se/TusenBitar
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Skriv ditt namn på post-it-lappen och lämna in
till oss så är du med i utlottningen.

HÖSTEN 2015

Verdis

Trubaduren

Lördag 3 oktober kl. 19.00
Direkt från Metropolitan Opera, New York

The Met
ropolitan
Opera

Wagners

Tannhäuser

Lördag 31 oktober kl. 19.00
Direkt från Metropolitan Opera, New York

The Met
ropolitan
Opera

Vinn Operabiljetter
Puccinis

La boheme

Lördag 28 november kl. 15.00
Direkt från Kungliga Operan, Stockholm

Boka dina operabiljetter direkt på
www.RonnebyTeater.se eller länets turistbyråer.
The Met
ropolitan
Opera

operan.se

Två operabiljetter
till valfri direktsänd
operaföreställning
säsongen 2015-16
2013-14
lottas ut i pausen.

operan.se
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BRUNNSKVITTRET
Fredag 14 aug. kl. 19.00
Biljetter 280:- Förköp 250:- Ungdom < 26 år 190:www.RonnebyTeater.se - Turistbyråerna i Blekinge
(Familjeföreställning från 10 år)
Programblad pris 20:-

Ronneby Folkteater 2015

