Hösten 2021

Coronaanpassningar - skärpta hygienkrav
VI MÅSTE VARA RÄDDA OM VARANDRA
Alla evenemang genomförs under strikt hänsynstagande till Coronaregleringarna. Vi ser till att det blir minutiöst städat och desinficerat i
lokaler och hygienutrymmen innan publiken släpps in.
BOKNINGSREGLER
När ni bokar era biljetter är det tillåtet att sitta maximalt
8 personer tillsammans. Bokningssystemet bokar automatiskt av
tomma stolar bägge sidor om ert sällskap.
ENDAST FÖRBESTÄLLD PAUSSERVERING
Köbildning måste undvikas! Ingen försäljning över disk i pausserveringen!
Efter ditt biljettköp länkas du till vår förköpsshop:

http://ronnebyfolkteater.selz.com
DUKAT OCH KLART PÅ OPERAUTSÄNDNINGARNA
Ståbord med snittar och förhandsbokad dryck, till ert sällskap, dukas upp
till pausen och placeras ut på lämpliga avstånd i Bakfickan och entrén.
INGA PAPPERSBILJETTER
Vi slutar med pappersbiljetter, p.g.a. skärpta hygienkrav.
Tag med förköpta biljetter i digital form som SMS eller Mail.
Biljetterna skannas av direkt från er mobiltelefon.
I mån av plats går också bra att köpa digitala biljetter
på teatern innan föreställningen.
INGA KONTANTER
Vi slutar hantera kontanter, p.g.a. de skärpta hygienkraven.
VI MÅSTE UNDVIKA KÖBILDNING
Ingen försäljning över disk i pausserveringen! Kom till teatern i god tid.
Teatersalongen är öppen 30 minuter innan föreställningen startar.
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BARNTEATER

En resa till klangernas land
Söndag 26 sep kl.15.00
Biljetter: 50:- Lämplig från 4 år och för och hela familjen.
Föreställningens längd 35 min.

Kom i god tid, vi bjuder alla barn på popcorn och saft.
Vad är musik? Var kommer den ifrån? Och var hittar vi den?
Den världsturnerande trombonisten Elias Faingersh och en
animerad flicka tar med oss på en medryckande och svindlande
tågresa rakt in i musikens och ljudens magiska världar.
Resan går genom många miljöer som vi känner igen ur barnens egna
vardagsvärldar: bondgården, djungeln, skogen, kroppen, rymden, ja till
och med tillbaka i tiden. Allt förmedlas i ljud, musik, bild, interaktion,
rytmer och rörelser - ett språk vi alla förstår och kan mötas på.
3

LAIKA - Özz Nûjen
Tisdag 5 okt. kl. 19.00
Biljetter: 200:- Scenpass/Medlemmar 180:-. < 26 år 80:Speltid 1 tim, Ingen pausservering.
Jesus återvänder till jorden. Han är här för att observera oss – och dricka
gin. Bakom fönstret på baren där han blir stammis betraktar han människorna som passerar förbi. De som har och de som inte har, de som är
inkluderade och de som står utanför.
Han vet att han inte är Guds bästa barn och därför anser han sig ha rätt
att berätta om samhällets brister. "Som publik skrattar man sig igenom
föreställningen, men inte utan att känna det underliggande allvaret."
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BARNTEATER

Bzzz Om bin och människor
Fredag 8 oktober kl.16.00
Biljetter: 50:- Barnteater, lämplig från 4 år och för hela familjen.
Föreställningens längd 35 min.
En lekfull och filosofisk teaterföreställning för barn från 4 år och uppåt.
Med dockor och två skådespelare berättar Pygméteatern om hur bin och
människor interagerat sedan urminnes tider, och vad vi kan göra för att
hjälpa våra hotade vänner.
I dag är binas framtid hotad, men hoppet om räddning finns.
Om det bara finns modiga människor som kan hjälpa till…
Kom i god tid, vi bjuder alla barn på popcorn och saft
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BORIS GODUNOV

Lördag 9 oktober kl. 19.00
av Modest Petrovitj Musorgskij

Biljettpris 365:-. Ungdom <26 år 265:Folkteaterns ljuvliga snittar serveras i pausen och ingår i biljettpriset.
2 tim 15 minuter. Textad på svenska.

Höstsäsongens första opera från MET är Petrovitj Musorgskijs
mästerverk Boris Godunov.
På efterfrågan från publiken får vi uppleva originalversionen från 1896.
René Pape repriserar sin hyllade tolkning som den ryske tsaren.
Operan är ett psykologiskt skådespel om människa och makt.
Föreställningen utspelar sig mot bakgrund av inbördeskriget på 1500talet, som i historieböckerna brukar kallas den ”stora oredan”.
Man brukar säga att om det är en opera som ska symbolisera
Ryssland, så är det Boris Godunov.
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TAGE & MONICA
Onsdag 20 oktober kl.19.00
Biljetter: 150:- Scenpass/Medlemmar 130:-. < 26 år 50:En akt, ingen pausservering

Vi presenterar Tage Danielsson och Monica Zetterlund!
Det svenska folkhemmets allra stoltaste ikoner, vänner, kollegor och
sammansvurna. Hon ger hans tankar röst, hans texter liv.

Politiska pamfletter förvandlas till sensuella smekningar, släpande fraser
och sofistikerade tolkningar. Hon, ett lingonris som satts i cocktailglas.
Han, en allvarlig humanist, poet och stadig fura. Regionteatern Blekinge
Kronoberg bjuder på ett poetiskt sångspel och en kväll i nostalgins tecken. Vi minns, nynnar med och får vara tillsammans.
Det blir en magisk kväll med livemusik.
På scen ser vi pianisten Göran Åhlfeldt, Hanna Elwe som Monica och
Björn Johansson Boklund som allas vår Tage.
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FIRE SHUT UP IN MY BONES
Lördag 23 oktober kl. 19.00
av jazzlegenden Terence Blanchard

Biljettpris 365:-. Ungdom <26 år 265:Folkteaterns ljuvliga snittar serveras i pausen och ingår i biljettpriset.
Textad på svenska.
Fire Shut Up in My Bones är en historisk uppsättning. Det är nämligen
den första operan på Met av en svart kompositör.
Detta är berättelsen om en ung mans resa för att övervinna trauman och
svårigheter. Grammy Award–vinnande jazzmusikern och kompositören
Terence Blanchard har hyllats för sin operaversion av Charles M Blows
kritikerrosade memoarer.
James Robinson och Camille A Brown gjorde succé som skapare av Mets
populära Porgy and Bess, nu är de tillbaka som regissörer av Fire Shut
Up in My Bones. Librettot är skrivet av filmskaparen Kasi Lemmons.
8

VARG VEUM
Fredag 12 nov. kl.19.00
Biljetter: 200:- Scenpass/Medlemmar 180:-, < 26 år 80:-. < 20 år 50:PAUSSERVERING
Föreställningen utspelar sig på Varg Veums kontor där Lasse Åkerlund
gestaltar Veum och för övrigt även de andra karaktärerna
i föreställningen.
Via en uppsökande klient, ett utpressningsfall, hamnar Veum rakt in i den
kriminella världen.
En föreställning med spänning, ironisk humor, god tillspetsad berättarkonst och nära publikkontakt. Kan det bli bättre?
Den populäre författaren Gunnar Staalesen har skrivit nitton böcker om
privatdetektiven Varg Veum. Böckerna finns i svensk översättning och
flertalet av dem har filmatiserats och även visats i svensk TV.
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SÅDAN FAR

Claes Månsson och Ola Hedén
Onsdag 1 december kl. 19.00
Biljetter: 200:- Scenpass/Medlemmar 180:-. < 26 år 80:-. < 20 år 50:PAUSSERVERING
Claes Månsson och Ola Hedén i en humoristisk berättelse
om en något märklig relation.
Sådan far är en nyskriven komedi fylld av värme, välmenande missförstånd och dråpliga förvecklingar. I rollen som pappa Einar ser vi
mästaren av komedi Claes Månsson, sedan 1985 tillhörande Dramatens
ensemble och för den breda massan känd genom flertalet filmer och
tv-produktioner. Sonen Göran spelas av Ola Hedén, känd från bland
annat Riksteatersuccén Alla heter Allan.
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EURYDIKE

Lördag 4 dec kl. 19.00
av Matthew Aucoin

Biljettpris 365:-. Ungdom <26 år 265:Folkteaterns ljuvliga snittar serveras i pausen och ingår i biljettpriset.
Textad på svenska.
Den grekiska myten om Orfeus, Eurydike och den oemotståndliga
musiken har berättats i tusentals år.
I denna magiska opera upplever vi berättelsen från Eurydikes perspektiv.
Myten om Orfeus, som försöker tygla musikens kraft för att rädda sin
älskade Eurydike har inspirerat kompositörer
sedan operakonstens begynnelse.
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JUL OCH ADVENTSKONSERT MED
SANDGRENSKA MANSKÖREN
Lördag 11 december kl. 19.00
Biljetter: 240:- Ungdom < 26 år 110:Pausservering
Sjätte året, Folkteatern har glädjen att presentera en stämningsfull
advent- och julkonsert på vår teater..
Sandgrenska Manskören från Karlskrona bjuder oss en
två akters konsert, med nya och gamla sånger,
under ledning av körens ledare Johanna Kraft.
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