Våren 2022

Vaccinationsbevis och legitimation
krävs av personer över 18 år, för att
besöka evenemang på Folkteatern

VARG VEUM

Söndag 9 jan. kl.15.00 PAUSSERVERING
Biljettpris 100:- scenpass/medlemmar 80:- < 26 år 50:Vi firar in det nya året samt säsongen med att bjuda på fika och presentera vårens program innan föreställningen. Föreställningen startar ca
15.30 - lite deckarmys. 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.
2

FEMMES TOTALES

Fredag 28 januari kl 19.00
Pris 200 kr, scenpass/medlemmar 170 kr. Pausservering.
Äntligen i Ronneby!

En musikalisk humoristisk föreställning i talkshowformat om att vara
kvinna mitt i livet! Tre kvinnor i olika åldrar med olika liv och bakgrunder.
Som jazzmusiker, skådespelare och artist/sjuksköterska berättar de om att
vara kvinna mitt i livet. I föreställningen varvas betraktelser och dialoger
med livemusik sång och humor. Roligt, tänkvärt och med stor värme!
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RIGOLETTO.
av Giuseppe Verdi

Direktsänd opera från Metropolitan Opera i New York.

Lördag 29 januari 2022 kl. 19.00

Biljettpris 365:-. Ungdom <26 år 265:Folkteaterns ljuvliga snittar serveras i pausen och ingår i biljettpriset. Textad på svenska. The Met startar det nya året med Bartlett Shers nyskapande uppsättning av Verdis mästerverk Rigoletto. En ny version av Verdis
dramatiska tragedi om hovnarren Rigoletto. Tony Award-pristagaren
Bartlett Sher förflyttar handlingen till 1920-talet.
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DEN MOTVILLIGE TRUBADUREN
Musikteaterföreställning med favoritlåtar
.

Biljettpris: 195:- < 26 år 95:- Ingen paus
Premiär fredag 4 februari kl. 19.00. Spelas även 5, 18, 19 februari.
Ulf Fembros nyskrivna och känslostarka föreställning om en trubadur och
Elvisimitatör som efter 20-års turnerande tappat viljan och motivationen.
Men rollfiguren får ny stark motivation av sin, sedan 20 år,
ackompanjerande turnémusiker och blommar ut igen!
Turnerande föreställning för mindre scener under 2022.
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ÅTER PÅ FOLKTEATERNS SCEN, NU MED SIN NYA SHOW

CARL-EINAR HÄCKNER I FÖRLÅNGTBORTALAND
Lördag 12 februari kl. 19.00

Biljetter: 395:- Ungdom < 26 år 295:- Pausservering

Tidlöst trolleri, visor och spontan humor med plats för infall
och en undergnagande oro.
“Vi skrattar ändå. Vi rycks med i hans bisarra upptåg, vi oroas, skruvar på
oss och skrattar igen. Om vartannat. Det är omöjligt att sitta och sura.”
/GöteborgsPosten
6

Soppteater
SÅ SANT SOM DET ÄR SAGT
med Maria Arnadottir

Onsdag 16 februari 18.30
Biljett 200:- scenpass/medlemmar 170:- < 26 år 60: PAUSSERVERING
.

Soppa ingår i priset och serveras i Bakfickan 18.30 pauskaffe ingår också i
OBS! Förbokning senast måndag 12/2.
.

En föreställning, som genom både komik, allvar och eftertanke
framförs i direkt kontakt och dialog med publiken.
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ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE

Om konsten att läka och att läka genom konsten
Onsdag 9 mars kl.19.00
Biljetter: 160:- Scenpass/Medlemmar 140:-. < 26 år 60:- Ingen paus.
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.
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ARIADNE PÅ NAXOS
av Richard Strauss

Direktsänd opera från Metropolitan Opera i New York.

Lördag 12 mars 2022 kl. 19.00
Biljettpris 365:-. Ungdom <26 år 265:.

Folkteaterns ljuvliga snittar serveras efter föreställningen och ingår i biljettpriset.
Textad på svenska.
.

Ariadne på Naxos är en av Strauss mest omtyckta operor.
Denna komiska enaktare har ett libretto av Hugo von Hofmannsthal, som även
skrev texten till Rosenkavaljeren.
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FISKAREN OCH GUD

En nyskriven musikal av Fembro & Friends efter
Ulf Nilssons "Tjuven som sålde Jesu kropp"
Ett trettiotal blekingska musikalartister på scenen.

Urpremiär 18 mars.
Spelas även: 19, 25, 26 mars. 1, 2, 8, 9 april.
Biljettpris 295:- < 26 år 145:Detta är berättelsen om när Greve Bulck byggde en kyrka på Ekön, som
försvann. Det är också en berättelse och Blekingar som tänker själva.
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Det började så oskyldigt
med diskbänken
Det började så oskyldigt med diskbänken…
Fredag 22 april kl. 19.00. PAUSSERVERING

Biljetter 200:-, Scenpass/medlemmar 170:- <26 år 60:En komisk, dråplig och drabbande föreställning med skön
vardagsfilosofisk ton och maximal igenkänning.
Bakom en grå vardag som är allt annat än grå, döljer sig en sprakande
längtan efter...ja, vadå? Ett skinande rent kök? Nya fotriktiga promenadskor? Eller kanske rent utav en passion? Fast det kanske är att ta i...?
.

Men ett samtal! Det hade ju varit trevligt...
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TURANDOT
av Giacomo Puccini
Direktsänd opera från Metropolitan Opera i New York.

Lördag 7 maj 2022 kl. 19.00

Biljettpris 365:-. Ungdom <26 år 265:- Folkteaterns ljuvliga snittar serveras efter föreställningen och ingår i biljettpriset. Textad på svenska.
Anna Netrebko gör äntligen rollen som Turandot på MET Opera. Puccinis underbara mästerverk med operahiten Nessun dorma.
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