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HALMSTADS TEATERFÖRENING 
-hösten 2018/våren 2019
Välkomna till en ny säsong med Halmstads teaterförening. Årets folder omfattar 
hela säsongen, hösten 2018 och våren 2019. Bakgrunden till detta är att vi vill ge 
föreningen möjlighet att under året prova nya möjligheter att marknadsföra olika 
arrangemang och utveckla publikarbetet. Vi hoppas att alla våra medlemmar, och 
övriga besökare till våra föreställningar, kommer att uppskatta detta.

När det gäller föreställningar från Riksteatern är framförhållningen så lång att samtliga 
arrangemang finns med i foldern. Först ut är Shirley Valentine, en modern klassiker med 
Maria Lundqvist och föreställningarna avslutas våren 2019 med So Sorry.  
  
Samtliga säsongens sju utsändningar av operor från Metropolitan finns med i foldern.  
Säsongen inleds med den mycket omtyckta operan Aida av Guiseppe Verdi. I år kan vi  
erbjuda 10 % rabatt på biljettpriset för våra medlemmar.

Tillsammans med Riksteatern Halland och Halmstads teater arrangerar teaterföreningen 
också lunchteater. Höstens program finns i foldern. Vårens program kommer att marknads-
föras på annat sätt när det är färdigt.

So Sorry är en intim föreställning förpackad i maxad stjärnestetik där Bam Bam Frost  
till-sammans med två andra dansare bjuder oss på en hyllning till afroamerikansk populär- 
kultur. Arrangemanget är ett samarrangemang med Riksteatern och Sturegymnasiet,  
vars danselever också framför sin egen slutproduktion, allt för att skapa en kväll av total 
dansupplevelse.

Utanför det publika programmet arrangerar teaterföreningen, tillsammans med Riks- 
teatern, som gymnasieföreställning, 24 Timmar Svart Kvinna . Fyra vänner och en  
natt som sätter vänskapen på prov. Skeendet i föreställningen är fiktivt men inspirerat  
av verkliga händelser i den dagliga kampen mot sexism och rasism.

En viktig uppgift för teaterföreningen är också att arrangera professionell scenkonst på 
scener utanför centralorten i kommunen. Ambitionen är att arrangera föreställningar både 
höst och vår, och gärna på mer än en plats. I år kommer dessa föreställningar att marknads-
föras särskilt. Som medlem i föreningen får man rabatt på föreställningar och bidrar till att 
utveckla scenkonsten som en skapande kraft i vårt samhälle. 
Ni kan läsa mer om föreställningarna i foldern.

Halmstads teaterförening stöds av Halmstads kommun.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Halmstads teaterförening.
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Halmstads teaterförening • Kungsgatan 1 • 302 45 Halmstad  
Telefon 035-10 73 11 • merinfo@halmstadsteaterforening.se

www.halmstadsteaterforening.se 
Halmstads teaterförening stöds av Halmstads kommun

Halmstads teaterförening
RIKSTEATERN

Biljetter säljs via Halmstad Tourist Center, 035-12 02 00 eller via www.ticketmaster.se
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18 oktober

26 februari

21 oktober

13 mars

29 november

19 mars

17 oktober

25 januari

People what people? 4 oktober  Halmstads teater

Aida 6 oktober Figarosalen, Halmstads teater

Shirley Valentine 17 oktober  Halmstads teater

Anna-Lena Brundin tolkar Piaf 18 oktober Festsalen, Halmstads teater

Episod  21 oktober  Halmstads teater

Flickan från Vilda västern 27 oktober  Figarosalen, Halmstads teater

Drottningsylt 29 november Festsalen, Halmstads teater

A swingin´ Christmas 12 december Festsalen, Halmstads teater

La Traviata 16 december Figarosalen, Halmstads teater

Jag är en annan nu 25 januari Halmstads teater

Carmen  2 februari Figarosalen, Halmstads teater

Sällskapsrummet 26 februari Figarosalen, Halmstads teater

Regementets dotter 2 mars Figarosalen, Halmstads teater

Don Quijote 13 mars Figarosalen, Halmstads teater

So Sorry  19 mars Figarosalen, Halmstads teater

Valkyrian 30 mars Figarosalen, Halmstads teater

Karmelitsystrarna 11 maj Figarosalen, Halmstads teater



Foto: Alain Scherer
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Internationellt dansgästspel

People what people? - Cie Vilcanotas 
I Cie Vilcanotas verk People what people? bildar sju dansare oavbrutna sammansättningar av mönster och 
formationer. Likt pärlor i ett kalejdoskop förändras scenbilden i takt med deras förflyttningar och relationer 
till varandra. Gemensamt skapar de ett universum, planeter som kretsar kring varandra och yra virvelvindar 
som ibland dröjer kvar i ett stilla sus. Med ständig inverkan på den andre, oavbrutet påverkade av varandra är  
People what people? en applicerbar symbol som skulle kunna representera rymden, människan eller livet 
självt.

KORT OM GRUPPEN
Franska Cie Vilcanota grundades 2001 och leds av koreografen Bruno Pradet. Kompaniets motto är att vara 
”de absurdas poeter” och skapar utifrån detta föreställningar såväl för teaterscenen som platsspecifika verk.

Föreställningen  arrangeras av Halmstads kommun i samarbete med Rum för Dans. 
Turnerar via Dansnät Sverige.

Fakta
På scen: Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline Debyser, Jules Leduc, Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane  
Wagner Koreografi: Bruno Pradet Kompositör: Yoann Sanson Musiker: Nicolas Barrot, Rossini, carnaval de  
Dunkerque Ljus: Vincent Toppino Foto: Alain Scherer Kostym: Laurence Alquier

Med stöd av: Théâtre d’Auxerre, Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary, Espace culturel de Ferrals les Corbières, Chai du Terral à Saint Jean de Védas, 

le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, CCN de Roubaix, Arts Vivants 11, le Département de l’Aude, la Préfecture de Région et la DRAC du 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Réseau en Scène. The Vilcanota company is subsidized by the French Ministry of Culture, the Occitanie Region,  

the Department of Hérault, and the town of Montpellier.

Halmstads teater – torsdagen 4 oktober kl. 19.00
Speltid:  ca 55 min. utan paus

Ordinarie: 150 kr. Scenpass(vuxen): 120 kr

Ungdom/studerande: 75 kr. Scenpass(ungdom): 50 kr

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

Torsdagen
4 oktober

kl 19.00 



Foto: Mats Bäcker

Humor och allvar med Shirley!

Shirley Valentine med Maria Lundqvist 
Möt Shirley Valentine. Hennes barn har flyttat hemifrån, hon lever i ett kärlekslöst förhållande och som 
vanligt står hon ensam i sitt kök, lagandes mat, medan hon pratar med väggen. Livet blev inte riktigt som 
hon tänkt sig. 

Plötsligt bjuder hennes väninna Jane med henne på en semesterresa till en grekisk paradisö. I hemlighet 
börjar hon packa väskan. Ska hon våga trotsa sina rädslor och för första gången se världen, och sig själv, i ett 
helt nytt ljus? Se tvåfaldiga Guldbaggevinnaren Maria Lundqvist i rollen som Shirley Valentine, som bevisar 
att det aldrig är för sent för att utforska sina drömmar.

Riksteatern i samarbete med Villman produktion och Audere Vivere.

PUBLIKREAKTIONER

”Härlig, rolig, glad föreställning med ett allvar som jag tror många, eller alla, kan känna igen sig i.”

”Rolig med ett allvar som träffar mitt i prick. Fantastisk skådespelarprestation.”

”Maria Lundqvist är FANTASTISK!”

Fakta
Medverkande: Maria Lundqvist Regi: Edward af Sillén Scenografi: Lars Östberg 
Ljusdesign: Mikael Kratt Koreografi: Per-Magnus Andersson Maskör: David Julio
Kostymör: Sigge Avander Foto(affischbild): Mats Bäcker Foto(pressbilder): Sören Vilks 

Halmstads teater – onsdagen 17 oktober kl. 19.00
Speltid:  ca 2 tim. 40 min. inkl. paus

Ordinarie: 320 kr, Scenpass(vuxen): 270 kr

Ungdom/studerande: 100 kr. Scenpass(ungdom): 75 kr

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

Onsdagen
17 oktober

kl 19.00 
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Foto: Urban Jörén
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Nytt drama av Norén

Episod av Lars Norén
Under en husvisning får vi möta sex personer i olika skeden av livet. Ägarna till huset som vill sälja för att försöka lämna 
sorg och stagnation bakom sig, de medelålders makarna som behöver ett nytt projekt för att hitta gnistan i relationen 
igen - och det yngre paret som precis har påbörjat resan tillsammans. 

Liv som vidrör varandra en kort stund och ruckar på de väl upptrampade spåren. Vad gör vi för att vi vill och vad gör 
vi för att vi tror att vi måste? 

Stor igenkänning, ömhet och humor med Lars Noréns unika förmåga att träffa oss rakt i hjärtat.

Urpremiären spelades på Malmö Stadsteater den 14 april 2018 och är under hösten ute på Riksteaterturné till 13 städer 
däribland Halmstad.

En produktion av Jupither Josephsson Theatre Company i samarbete med Malmö Stadsteater, Kulturhuset Stads- 
teatern, Uppsala Stadsteater, Riksteatern, Svenska teatern i Helsingfors.

Fakta
Medverkande: Åsa Persson, Jonas Sjöqvist, Cecilia Lindqvist, Jörgen Thorsson, Elisabeth Wernesjö, Mitja Sirén  
Av: Lars Norén, Regi: Sofia Jupither Scenografi och kostym: Erland Birkeland Ljus: Ellen Ruge

Halmstads teater – söndagen 21 oktober kl. 19.00
Speltid:  ca 1 tim. 15 min. utan paus

Ordinarie: 275 kr, Scenpass(vuxen): 225 kr

Ungdom/studerande: 100 kr. Scenpass (ungdom): 75 kr

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15

Söndagen
21 oktober 

kl 19.00 



Petrén och Mjönes i mor och dotterdrama

Jag är en annan nu  
Miriam är på väg till sjukhuset för behandling och på vägen besöker hon sin mamma Claire som opererat höften.

Claire pratar mest om sig själv, om sitt liv, om sin ålder, om att sluta röka. Att Miriam har cancer blir som en parentes, 
något hon inte riktigt tar in. Men Miriam har bestämt sig - både för att överleva och att nå fram till sin mamma. 
Deras möten när Miriam är på väg till och från sjukhuset förändrar relationen mellan dem på djupet. 

Ann Petrén och regissören Björn Runge har samarbetat flera gånger tidigare, bland annat vann Petrén två guldbag-
gar för sina roller i Om jag vänder mig om (2003) och Happy End (2011) – båda regisserade av Runge. Som själv vann 
två guldbaggar för den förstnämnda.

Liv Mjönes har medverkat i en mängd filmer och TV-serier. Hon har även varit verksam på både Dramaten och Stads-
teatern i Stockholm. Liv blev Guldbaggenominerad för sin insats i filmen ”Kyss mig”.

Riksteatern i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Fakta
Medverkande: Ann Petrén, Liv Mjönes Manus & regi: Björn Runge  Scenografi & kostym: Annika Nieminen  
Bromberg Ljus: Max Mitle Mask: Maria Reis Produktion: Riksteatern i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Halmstads teater – fredagen 25 januari kl. 19.00
Speltid:  ca 1 tim. 50 min.

Ordinarie: 275 kr, Scenpass(vuxen): 225 kr

Ungdom/studerande: 100 kr. Scenpass(ungdom): 75 kr

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

7
Fredagen
25 januari

kl 19.00 



Foto: Stefan Lang Form: PaddyMolloy
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Sällskapsrummet
En dråplig och tankeväckande svart komedi om hur vi hanterar, eller inte förmår hantera, att vi blir äldre. Om Sigrid 
som bryter sin höft och hamnar på ålderdomshem mot sin vilja. Och om hoppet att komma därifrån som väcks då en 
ung besökare dyker upp.

97 år försvinner på ett ögonblick. En eftermiddag varar en evighet. I ett sällskapsrum på ett äldreboende inleds den 
sista dagen i Sigrid Dunckers liv. Men hon tänker inte släppa taget obemärkt. Med en brinnande kaffebryggare och 
upprörda röster från en tv-show som fond utkämpas en strid på äldreboendet. En kamp om vem som ska få styra över 
fjärrkontrollen, hur en släkting på besök egentligen ska få tag på den han är där för att besöka, och hur en av de gamla 
drabbas av mordiska impulser. Vid kaffedags råder en närmast tumultartad stämning. 

Den prisbelönta engelska teatergruppen Inspector Sands kommer till Sverige och gör en svensk version av pjäsen.  
Rollerna kommer att spelas av svenska skådespelare. Den engelska föreställningen hade premiär i England 2014 
och blev mycket omtalad. De engelska skådespelarna från originaluppsättningen har varit med och jobba fram den  
svenska versionen i samarbete med de svenska skådespelarna. Uppsättningen kommer att regisseras av Lu Kemp, 
samma regissör som gjorde originaluppsättningen. 

Fakta
Medverkande: Malin Alm, Gloria Tapia och Erik Magnusson Skrivet och framtaget av: Lucinka Eisler,  
Giulia Innocenti, Lu Kemp & Ben Lewis Regi: Lu Kemp Manus: Ben Lewis 

Föreställningen är ett samarbete med China plate och Inspector Sands.

Figarosalen, Halmstads teater – tisdagen 26 februari kl. 19.00
Speltid:  ca 1 tim. 30 min. utan paus.

Ordinarie: 275 kr, Scenpass(vuxen): 225 kr
Ungdom/studerande: 100 kr. Scenpass(ungdom): 75 kr
Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

Tisdagen
26 februari

kl 19.00 

Svart drama om ålderdom
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Illustratör: Violla Aboutrabah

Don Quijote
En rolig och dråplig föreställning om en människa som går vilse i fantasin.
 
Don Quijote av Miguel de Cervantes är en av världens mest lästa och älskade klassiker. Berättelsen om Riddaren  
av den sorgliga skepnaden och hans trogne vapendragare Sancho Panza har trollbundit läsare världen över ända  
sedan 1600-talet.

Efter föreställningen ”Den lille prinsen” som turnerar hösten 2017 gör nu Arabiska Teatern en ny dramatisering av 
Don Quijote för barn och familjer. Med Don Quijote fortsätter Europas enda professionella arabiska teatergrupp att 
undersöka europeiska klassiker.

Föreställningen spelas på arabiska och textas till svenska. 
Lämplig för arabisktalande barn från 6 år och svensktalande barn från 10 år.

Föreställningen är ett samarbete med Halmstads kommun.

Figarosalen, Halmstads teater – onsdagen 13 mars kl. 19.00
Speltid:  ca 50 min. utan paus

Ordinarie: 40 kr, barn: 20 kr

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

Onsdagen
13 mars
kl 19.00 

Klassiker på arabiska
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Foto: Erik Linghede

Sturegymnasiet Foto:Lore Kizilarslan
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So Sorry 
Vi startar kl. 18.00 med mingel och dansnedslag från Sturegymnasiet. Efter det visas So Sorry med Bam Bam  
Frost. Sedan delar av Sturegymnasiet danselevers slutproduktion. Kvällen ger utrymme för gemensam dansglädje.

So Sorry är en intim föreställning förpackad i maxad stjärnestetik där BamBam Frost tillsammans med två andra  
dansare bjuder oss på en hommage till afroamerikansk populärkultur. I verket undersöker hon historien bakom och 
rötterna till dess bilder och danser.

So Sorry är en turnéversion och en utveckling av föreställningen Sorry som hade premiär på MDT våren 2018. 

Fakta
Koreograf: BamBam Frost Ljuddesign: Yared Cederlund Scenografi: Lisa Berkert

Figarosalen, Halmstads teater – tisdagen 19 mars kl. 18.00. 
Total längd: ca 2 tim. Föreställningen So Sorry  
startar kl. 19.00 är ca. 1 tim.

Ordinarie: 150 kr. Ungdom/studerande: 75 kr. 
Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

Tisdagen
19 mars 
kl 18.00 

Danskväll med mingel 



  

Torsdagen 18/10
Anna-Lena Brundin tolkar Edith Piaf
Meny: Ugnsbakad sejfilé serveras med kokt potatis,  
hollandaisesås samt mixsallad. 
Vegetariskt Alternativ finns.

Torsdagen 29/11  
Drottningsylt - En föreställning om Sveriges  
alla kvinnliga monarker
Meny: Citron & örtbakad kycklingfilé, serveras med  
potatisgratäng, tomatcremé samt mixsallad. 
Vegetariskt aternativ finns.

Onsdagen 12/12  
A swingin´ Christmas med Smoke Rings Sisters
Meny: Griljerad skinka, serveras med skysås,  
brysselkål, timjanrostad potatis. 
Vegetariskt alternativ finns.

Tider
Kl.11.30–11.40 – insläpp och servering av mat
Kl.12.00–13.00 – föreställning

Biljetter
Pris: 320 kr/person
Biljetter säljs via Halmstad Tourist Center  
(035-12 02 00) och www.ticketmaster.se

Biljettförsäljningen stängs 2 dagar innan  
evenemangsdagen med anledning av  
beställning av lunch.

Handikapplatser bokas på:  
Halmstad Tourist Center 035-12 02 00.
Ledsagare betalar fullt pris.  
Gruppbokning bokas på: 
 Halmstad Tourist Center 035-12 02 00.

Mer information om föreställningarna finns  
via www.halmstadsteater.se eller  
www.halmstadsteaterforening.se

Lunchteatern är ett samarrangemang mellan  
Riksteatern Halland, Destination Halmstad  
och Halmstads Teaterförening.

11LU N C H T E AT E R 
PÅ HALMSTADS TEATER HÖSTEN 2018

Foto: Peter Bengtsson (Drottningsylt)



Halmstads teaterförening i samarbete med Halmstads teater  
presenterar säsongen 2018/2019 av sändningar av opera från  
Metropolitan i New York. 

Sändningarna genomförs av Folkets hus & parker. Alla sändningar 
visas i Figarosalen, Halmstads teater. Alla sändningarna textas på 
svenska.

Aida – Giuseppe Verdi 
Lördagen 6 oktober kl. 19.00
Beräknad längd: ca 4 tim inkl. 2 pauser.
Säsongen inleds med Verdis otroligt älskade Aida. Sopranen Anna Netrebko sjunger 
sin första Aida på Met, med mezzosopran Anita Rachvelishvili som hennes skräckin-
jagande rival Amneris.

Flickan från vilda västern – G. Puccini
Lördagen 27 oktober kl. 19.00
Beräknad längd: 3 tim 45 min inkl. 2 pauser.
Stjärntenoren Jonas Kaufmann gör en av huvudrollerna i Puccinis romantiska opera 
Flickan från vilda västern. Sopranen Eva-Maria Westbroek gör rollen som Puccinis 
pistolviftande hjältinna i detta romantiska vilda västern-epos.

La Traviata – Giuseppe Verdi
Söndagen 16 december kl. 16.00 (Obs Eftersändning)
Beräknad längd: ca 3 tim 30 min inkl. 2 pauser
Yannick Nézet-Séguin dirigerar Verdis passionerade drama La traviata.  
Michael Mayer regisserar denna nya uppsättning, som utspelar sig i en  
bländande 1700-talsmiljö som förändras med årstiderna.

Carmen – Georges Bizet
Lördagen 2 februari 2019 kl. 19.00 
Beräknad längd: 3 tim 45 min inkl. 1 paus
Clémentine Margaine spelar Carmen, operahistoriens ultimata förförerska. Roberto 
Alagna som fängslade biopubliken som Don José redan 2010 återkommer i sin 
paradroll.

12 LIVEOPERA FRÅN 
METROPOLITAN

CARMEN

VARLKYRIAN



NEW
YORK

Regementets dotter – Gaetano Donizetti
Lördagen 2 mars 2019 kl. 19.00
Beräknad längd: ca 3 tim inkl. 1 paus
Bel Canto-stjärnorna Pretty Yende och Javier Camarena skapar tillsammans en 
festföreställning av vokala fyrverkerier.

Valkyrian – Richard Wagner
Lördagen 30 mars 2019 kl. 17.00 (OBS starttiden)
Beräknad längd: ca 5 tim 20 min inkl. 2 pauser
Valkyrian är den andra delen i Wagners ringcykel. I huvudrollen ses den  
heroiska sopranen Christine Goerke som krigsgudinnan Brünnhilde.

Karmelitsystrarna – Francis Poulencs
Lördagen 11 maj 2019 kl. 18.00 (OBS Starttiden)
Beräknad längd: ca 3 tim 30 min inkl. 1 paus
Yannick Nézet-Séguin leder en skicklig ensemble i Poulencs spännande  
mästerverk om tro och martyrskap. Isabel Leonard är den unga Blanche  
de La Force, mot finska Met-legenden Karita Mattila som första priorinnan.
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SÄNDNINGARNA GENOMFÖRS VIA FOLKETS HUS & PARKER.

Biljettpriser: 

Ordinarie: 320 kr

Medlem i Halmstads Teaterförening: 290 kr

Ungdom/studerande (upp t.o.m. 25 år): 240 kr

Abonnemang: Köp/boka minst 5 operor så betalar du endast 240 kr/st.

Alla priser är inkl. serviceavgift

 Alla föreställningarna textas på svenska. Biljetter via Turistbyrån i 

Halmstad 035-12 02 00 eller www.ticketmaster.se

KARMELITSYSTRARNA

REGEMENTETS DOTTER



Biljetter & medlemskap 
1: Ordinarie/vuxen:
För dig som inte är medlem i Halmstads teaterförening.

2: Scenpass/vuxen:
Gäller om du är/eller blir medlem i Halmstads teaterförening.

3: Ungdom/studerande:
Gäller för dig upp t.o.m. 25 år eller student över 25 år med giltigt studentkort.

4: Scenpass/ungdom:
För dig som är/eller blir medlem i Halmstads teaterförening. Gäller för dig upp t.o.m. 25 år.

PRISER – ÖVERSIKT
Titel   1  2  3  4

People what people? 150 kr 120 kr  75 kr 50 kr

Shirley Valentine 320 kr 270 kr 100 kr 75 kr

Episod  275 kr 225 kr 100 kr 75 kr

Jag är en annan nu 275 kr 225 kr 100 kr 75 kr 

Sällskapsrummet 275 kr 225 kr 100 kr 75 kr

Don Quijote    40 kr       20 kr

So Sorry  150 kr       75 kr

Lunchteater  320 kr

Opera från Metropolitan 320 kr* 290 kr**  240 kr 

*Vid köp av minst 5 operaföreställningar (ordinarie pris) så betalar du  
endast 240 kr/st. Alla föreställningarna måste boka/köpas vid ett och  
samma tillfälle.

** Medlemspris - gäller endast medlemmar i Halmstads Teaterförening

B
il

je
tt

ka
te

go
ri

e
r



Biljetter & medlemskap 
1: Ordinarie/vuxen:
För dig som inte är medlem i Halmstads teaterförening.

2: Scenpass/vuxen:
Gäller om du är/eller blir medlem i Halmstads teaterförening.

3: Ungdom/studerande:
Gäller för dig upp t.o.m. 25 år eller student över 25 år med giltigt studentkort.

4: Scenpass/ungdom:
För dig som är/eller blir medlem i Halmstads teaterförening. Gäller för dig upp t.o.m. 25 år.

PRISER – ÖVERSIKT
Titel   1  2  3  4

People what people? 150 kr 120 kr  75 kr 50 kr

Shirley Valentine 320 kr 270 kr 100 kr 75 kr

Episod  275 kr 225 kr 100 kr 75 kr

Jag är en annan nu 275 kr 225 kr 100 kr 75 kr 

Sällskapsrummet 275 kr 225 kr 100 kr 75 kr

Don Quijote    40 kr       20 kr

So Sorry  150 kr       75 kr

Lunchteater  320 kr

Opera från Metropolitan 320 kr* 290 kr**  240 kr 

*Vid köp av minst 5 operaföreställningar (ordinarie pris) så betalar du  
endast 240 kr/st. Alla föreställningarna måste boka/köpas vid ett och  
samma tillfälle.

** Medlemspris - gäller endast medlemmar i Halmstads Teaterförening

SOM MEDLEM:
  Du får vårt programblad direkt hem i brevlådan!

  Du stödjer föreningens arbete!

  Du har möjlighet att påverka utbudet!

  Du bjuds in till medlemsträffar!

  Du får specialerbjudanden under året!

  Vårt medlemskap kallas för Scenpass och ger dig  
 även förmånliga rabatter och erbjudanden på  
 flertalet teatrar runt om i landet.

Medlemskapet kostar 150 kr/år för vuxen.
Övrig familjemedlem betalar 80 kr/person.
För ungdom upp t.o.m. 25 år kostar  
medlemskapet 50 kr/år.

Medlemskap köper du bäst via Halmstad Tourist Center i samband när du bokar dina  
biljetter. Du kan även bli medlem och få mer information via www.riksteatern.se/medlem

Mer info: www.halmstadsteaterforening.se

VAR KÖPER JAG BILJETTER?

Biljetter säljs via Halmstad Tourist Center. Tel: 035-12 02 00.  
www.destinationhalmstad.se

Halmstad Tourist Center hittar du vid Lilla torg, f.d. Fattighuset, mitt i centrala  
Halmstad. Biljetter kan du även köpa via www.ticketmaster.se

Eventuellt överblivna biljetter säljs en timme innan varje föreställning i  
kassan på respektive spelplats. 

Köpt biljett återlöses endast vid inställt arrangemang exkl. serviceavgift.
Alla priser är inkl. serviceavgift. 

Inget insläpp efter att respektive föreställning har börjat.

Med reservation för ändringar.



Styrelsen

HALMSTADS TEATERFÖRENING  
– vilka är vi?

Rose-Marie Edlund
Kassör

Ulrika Andersson
Ledamot

Björn Ericson
Ordförande

Eva Nilsson*  
Ledamot

Georgia Kronkvist*  
Vice ordförande

Veronica Brock   
Ledamot

Michelle Bridell
Ledamot

John-Wilhelm Pahlm
Ledamot

Vill du komma i kontakt med oss så gör du det bäst via  
vårt kansli på telefon: 035-10 73 11 eller via e-post:  
merinfo@halmstadsteaterforening.se

Halmstads teaterförening är en ideell arrangörsförening med ca 300 medlemmar, vi blir gärna fler! 

Teaterföreningen har ett uppdrag från kulturnämnden i Halmstad att arrangera professionell scenkonst  
med fokus på teater. Vi är samtidigt en del av Riksteatern. 

Teaterföreningens utbud bestäms av styrelsen, ofta efter förslag och önskemål från våra  
medlemmar.  

Vår ambition är så klart att visa ett så brett och intressant utbud som möjligt. Halmstad  
teaterförening har ingen egen ”scen” utan visar föreställningarna där vi tycker att de bäst  
passar in, ofta med utgångspunkt från den scentekniska aspekten. 

Vi vill passa på att rikta ett speciellt tack till våra medlemmar, utan er finns inte teaterföreningen. 

Halmstads teaterförening stöds av Halmstads kommun.

Halmstads teaterförening - din lokala arrangör av professionell scenkonst

Halmstads teaterförening
RIKSTEATERN

*Foto:Ole Olsson


