
Program hösten 2021

Om	föreställningen:	
En	musikalisk	berä5else	om	kvinnan	som	blev	barnvisans	
moder.	Hon	föddes	1864	i	Karlshamn	och	växte	upp	i	e5	kärleksfullt	hem	som	allDd	fylldes	av	musik.	
Man	såg	Ddigt	hennes	musikaliska	begåvning	med	absolut	gehör	och	hon	var	även	mycket	intelligent	och	
hade	lä5	för	a5	lära.	Hennes	fars,	på	den	Dden,	frimodiga	och	Dllåtande	uppfostran	präglade	hela	hennes	
liv.	Hon	var	e5	energiknippe	som	ständigt	hungrade	eIer	kunskap	och	a5	utveckla	sig	i	musikaliska	
begåvning	men	som	också	ständigt	begränsades	av	a5	hon	var	kvinna.	Under	hela	si5	liv	skrev	hon	
hundratals	brev	och	även,	under	många	år,	dagböcker,	där	hon	ingående	beskriver	det	liv	hon	levde.	E5	
liv	som	är	långt	från	den	något	strama	bild	som	vi	oIast	se5	av	henne.	Hon	hamnade	av	olika	
Dllfälligheter	i	Stockholms	kulturelit	som	öppnade	många	dörrar	Dll	de	salonger	hon	så	gärna	ville	vara	i.	
Hon	älskade	a5	dansa,	och	deltog	ständigt	i	det	rika	kulturliv	som	den	välbärgade	borgar	klassen	bjöd.		
Hennes	intelligens	och	charm	tjusade	många	storheter	men	det	var	en	slump	a5	hon	så	småningom	giIe	
in	sig	i	släkten	Tegner.	
Det	här	är	berä5elsen	om	e5	liv	i	ständig	kamp	om	a5	passa	in,	om	a5	vara	kvinna	i	en	begränsande	
värld.	Om	a5	få	livspusslet	a5	gå	ihop	där	det	hon	levde	för	räknades	som	nöje.	En	berä5else	om	kärlek,	
där	den	största	kärleken	var	kärleken	Dll	musiken	och	om	hur	Alice	kom	a5	bli	Alice	med	hela	svenska	
folket.	
I	föreställningen	får	vi	lära	känna	en	Alice	som	få	har	träffat	och	ta	del	av	hennes	innersta	tankar	samDdigt	
som	vi	får	uppleva	hennes	ständigt	pågående	musikalitet.

En musikalisk monolog 
om Alice Tegners liv. 

En	mulDbegåvad	kvinna,	e5	socialt	geni	
och	en	av	Sveriges	största	kompositörer.		
Berä5elsen	om	en	kvinnas	liv	i	ständig	
kamp	om	a5	passa	in,		
där	det	hon	levde	för	räknades	som	nöje.	
	
I	föreställningen	får	vi	lära	känna	
människan	bakom	kändisskapet	och	ta	
del	av	hennes	stora	musikska5.	

I	samarbete	med:	Karlshamns	museum	
Kultur	Karlshamn,	Region	Blekinge	

Av	och	med	Elin	Sandelius	
Vid	pianot	Johan	Harding	
	
Manus	är	baserat	på	Alices	dagböcker	och	brev.	
Musik:	Alice	Tegnér,	m.fl	

Regi:	Mats	Sandelius	
Kostym:	Lo5a	Niemi	
Scenografi	&	ljusdesign:	Stefan	”SDzze”	Larsson	
Grafisk	design	&	ljuddesign:	Jimmy	Thornell	
Foto:	Ben	Nyberg	
ProdukDon:	Sandelius	Kultur	&	Nöje	
Län:	Blekinge	

Sandelius Kultur & Nöje presenterar

Välkommen att fira 
en spännande 
teaterhöst med oss!

1971 – 2021



KÖP DINA BILJETTER VIA

www.riksteatern.se/karlshamn

Lundins Bokhandel 0454-144 30, Stora Coop 0454-58 98 00 
Överblivna biljetter säljs i kassan, på speldagen, 1 tim. innan 
föreställningens början. 
Picknickföreställning 21 nov. via Nortic och Stadsbiblioteket.

Reservation för inställd föreställning och tryckfel
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50 år med Karlshamns 
Riksteaterförening i framkant
I din hand håller du höstens programblad. Det blir en händelserik 
höst med många föreställningar och aktiviteter. Utöver det ordinarie 
programmet kommer vi även att inleda hösten med ett innehållsrikt 
jubileumsfirande.

Att fylla 50 år kan kännas obetydligt när man är en del av tea-
terverksamhet som till stora delar har en historia sedan antiken.
Karlshamns Riksteaterförening bildades med ett eget organisations-
nummer 1971.

Ett jubileum kan vara en anledning till att stanna upp och reflektera 
över den tid som gått. Som en röd tråd genom åren har Karlshamns 
Riksteaterförening erbjudit engagerande scenkonst för alla, överallt.

Medlemmarnas betydelse kan inte nog framhållas.

Ni publik har nu i höst möjlighet att åter göra ett teaterbesök i våra 
salonger och bygdegårdar.

Ha en trevlig stund med vårt jubileumsprogram och de föreställning-
ar som vi presenterar för Er i höst.

Britt Kilsäter
Ordförande
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Jubileumsprogram  3 – 5 sept. 2021

Boka en Festbuffé på Gourmet Grön
Gourmet Grön erbjuder en festbuffé  bestående av vegetariskt, kallskuret,
ostar, vinkokta musslor, varma rätter och sötsaker, kaffe/te.

Jubileumspris: 275:-
Två sittningar Kl 16 – 18 eller 18 – 20

Boka bord i god tid!
maila: event@ochvin.se eller 0454-164 40

Carlshamn Punch Big Band intar & Vin
och bjuder på härlig svängig storbandsjazz. Om besökarna är sugna på 
att dansa Lindy Hop, foxtrot, quick step eller någon annan dans, kommer 
det inte att stoppas på något sätt...

Gratis entrè!    & Vins bar öppnar kl 18.00

Tomtekvartetten
Värmer upp inför Cirkusmusikalen Havet samt spelar mellan föreställningarna.

Gratisföreställning! Kl 10.30 och 11.30

Cirkusmusikalen Havet
Med jonglering, sång och dans skapar Kompaniet Fjård en lekfull föreställning 
med mycket värme och humor. En längtansfull historia bland gamla fiskeredskap 
och nya cirkuskonster som kan beröra något hos alla åldrar.

Torget Karlshamn. Två föreställningar kl 11.00 och 12.15 
Speltid 30 min. Gratisföreställning!
I samarbete med Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Fredag 3/9

Lördag 4/9
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Jubileumsprogram  3 – 5 sept. 2021

Sveriges enda cirkusbåt lägger till i hamnen
Luftakrobater, jonglörer och livemusik – allt på en unik cirkusbåt. Cirkusskeppet 
Johanne kommer till Karlshamn och bjuder på stor cirkusshow för hela familjen.

Gratisföreställning!  Hamnen, vid Carlmans kl 15.00
Speltid 50 min. Tomtekvartetten värmer upp inför föreställningen kl 14.30.

BeatUs plays The Beatles
Med anekdoter, spelglädje, välklingande stämsång, ett ohämmat ös och musi-
kalisk ekvilibrism tar BeatUs oss med på en hyllning av ett av de absolut mest 
spelade och uppskattade banden genom tiderna – The Beatles.

Sedan många år har BeatUs utgjort stommen av kompmusiker i Robert Wells 
scenproduktioner i både Sverige och i världen.

Stadsteatern, kl 19.00. Speltid 2 tim. inkl paus
Servering i pausen. Entré 200:- (Scenpass 150:-)
Bokas via: riksteatern.se/karlshamn

Spinning Compass Performance
En specialskriven föreställning med nycirkus, luftakrobatik och livemusik.

Snäckan, Rosengården. Kl. 13.00. Speltid 50 min.
Gratisföreställning!

Gospel Stompers – New Orleansjazz
Sju sydsvenska herrar bjuder på glad och medryckande musik med rötter från 
New Orleans. En härlig blandning av tradjazz, gospel, ballad och andlig visa.

Carl Gustafs kyrka. Kl. 16.00. Speltid 60 min. Gratisföreställning!

Lördag 4/9

Söndag 5/9
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Teaterresa i höst 
För våra medlemmar planerar vi en gemensam teater- 
resa. Mer information och hur man anmäler sig, kommer 
till våra medlemmar under september.

Kommande medlemsaktiviteter

Bli medlem i Riksteatern!
Gillar du kultur? Bli medlem!
Som medlem stödjer du kulturen i Karlshamn och blir
samtidigt förmånsgäst på en mängd teatrar i hela Sverige.

Läs mer på scenpass.se

Kulturvandring på Tjärö 
Söndag den 22/8
Alla våra medlemmar hälsas välkomna till Tjärö denna 
sensommardag. Tag båt från Järnavik kl 10.00 eller 
från Karlshamn kl 9.45. Ca 11.30 bjuder vi på kaffe med 
dopp vid framkomsten, därefter bjuds på en kulturell 
rundvandring under ledning av Leif Olsson som skrivit 
boken Tjärö – en oas i Blekinge skärgård. Inbjudan 
kommer.

www.riksteatern.se/karlshamn



The Listeners
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Med nio Cullberg-dansare skapar koreografen Alma Söder-
berg en mänsklig ljud- och dansmaskin där rytm, röst och 
rörelse är tätt sammanflätade.
Upplev ett fascinerande nytt språk i något som kan vara 
både konsert, performance och dans.
Alma Söderberg har studerat vid Kungliga Svenska Balett-
skolan, flamenco vid Escuela de Danza de Matilde Coral i 
Sevilla och har en examen i koreografi från SNDO i Amster-
dam 2011. De senaste åren har hon varit baserad i Bryssel 
och turnerat sina verk över hela Europa. Hennes arbete 
kännetecknas av en stark koppling mellan dans, musik och 
röst. Ljud och rörelse är alltid tätt sammanflätade och ett 
konstnärligt utforskande kring dessa uttryck är en funda-
mental bas i Söderbergs konstnärskap. Samarbetet med 
Cullberg innebär också ett kliv in i ett större sammanhang 
för Alma Söderberg.
Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkom-
pani med bas i Botkyrka utanför Stockholm.
Tillsammans med koreografer och konstnärliga team från 
hela världen undersöker de ideer om hur dans kan definie-
ras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är 
grunden i kompaniet och deras bidrag till dansens utveck-
ling som konstform.

Onsdag 1 september 
kl. 20.00
Lokstallarna, 
Karlshamn
Biljetter: via www.bradjupa.se

Medverkande: Katie Jacobson, 
Johanna Tengan, Anna Fitoussi, 
Benjamin Pohlig, Camille Prieux, 
Freddy Houndekindo, Mohamed Y. 
Shika, Eliott Marmouset,
och Victor Perez Armedo

Speltid: 60 minuter. Ingen paus.

Arrangör: 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg 
i samarbete med Karlshamns Riks-
teaterförening
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En musikalisk teaterföreställning. 
Fritt efter Fatima Bremmers biografi om 
journalisten Ester Blenda Nordström.

Med humor, upptåg, kärlek och sorg gestaltar Anna-Lena 
Hemström en av den svenska historiens mest fascineran-
de kvinnor i en teatertimme fylld med sånger och musik. 
Med sig på scen har hon Bengt ”Mulle” Holmqvist som 
förstärker med sin gitarr och emellanåt också agerar som 
medspelare.
Föreställningen är en fri dramatisering efter Fatima Brem-
mers prisbelönade biografi om Ester Blenda Nordström, 
reportern som gick sin egen väg och vågade ta makt över 
orden. Ester Blenda förnyade journalistiken, utforskade 
världen, rökte pipa och körde motorcykel i en tid då kvinnor 
gick i långklänning och ännu inte fått rösträtt.
Hon var en omskriven celebritet och kändis under 1900-ta-
lets första hälft.
Ester Nordström föddes 1891 och dog 1948. Var en svensk 
författare och journalist. Hon har kallats för Sveriges första 
undersökande reporter och blev känd när hon under sig-
naturen Bansai 1914 arbetat som piga under en månad och 
därefter skrev reportageserien En månad som tjänsteflicka 
i Svenska Dagbladet om sina erfarenheter. Hon skrev även 
flickböcker och som senare inspirerade Astrid Lindgren till 
t.ex. Pippi Långstrump bl.a.
Anna-Lena Hemström har du bl.a. sett i Wallander, Pensio-
nat Oscar, Annika Bengtzon, Hassel, My Fair Lady, La Cage 
Aux Folles.

Fredag 17 september 
kl. 19.00
Åryds Hembygdsgård

För dig med picknickkorg insläpp 
kl. 18.00

Priser: 150 kronor, 
scenpass 100 kronor

Medverkande: Anna-Lena Hem-
ström och Bengt Holmqvist

Speltid: 60 minuter

Efter föreställningen blir det efter-
samtal med skådespelarna och vi 
bjuder på kaffe & kaka.

Som ett jävla solsken
Anna-Lena Hemström
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Laika
Riksteatern

Özz Nûjen i en smart, 
varm och 
rolig föreställning

Någon, kanske Jesus, återvänder till 
jorden. Han är här för att observera 
oss och dricka gin.

Genom fönstret i baren där han blir 
stammis betraktar han människorna 
som passerar förbi; de som har och 
de som inte har, de som är inklude-
rade 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.

Generöst och poetiskt predikar han med både humor och 
allvar om samhällets brister; ger en röst åt de som inte 
annars får utrymme att höras.

I berättelserna vi får ta del av hur små underverk tar form. 
Kanske är det så, att det ryms ett mirakel i oss alla?

– Det här blir en föreställning där man kommer att få 
skratta. För kan man skratta åt eländet, ja då kan man ock-
så ta tag i eländet och lösa det, säger Özz Nûjen.

Pjäsens skapare är den italienske skådespelaren och förfat-
taren Ascanio Celestini.

Ascanio Celestini ser världen från de förfördelades 
perspektiv och fångar publiken med sina beskrivningar 
av sociala och politiska orättvisor på ett sätt man inte kan 
värja sig emot. Som publik känner man hela tiden det un-
derliggande allvaret samtidigt som man skrattar sig igenom 
föreställningen.

Senast vi såg Özz Nujen i en Riksteatern föreställning var Rikard III.  Özz Nûjen, som är av kurdisk 
härkomst, flydde med familjen från Turkiet som åttaåring och kom senare till Sverige. Där växte 
han upp i Rinkeby i Stockholm. Han gick på Calle Flygare Teaterskola mellan 1997 och 1999. Han 
har medverkat i en rad teateruppsättningar på ett flertal scener genom åren. Hösten 2005 spelade 
han böneutropare i Tawfiq al-Hakims Sultanens hemlighet på Dramaten. Våren 2010 spelade Nûjen 
Puck i Shakespeares Shakespeares En midsommarnattsdröm på Uppsala stadsteater. Han återvände 
till Uppsala Stadsteater hösten 2014 och var med i två pjäser: Goldonis Två herrars tjänare, där han 
spelade huvudrollen Truffaldino och Spindelkvinnans kyss, där han spelade den homosexuelle fången 
Molina. Han har också bland annat spelat Dario Fos Mistero Buffo tillsammans med Björn Granath .

Söndag 3 oktober 
kl. 19.00
Stadsteatern, 
Karlshamn
Priser: vuxna 250 kr, 
scenpass 200 kr. Pensionär 220 kr, 
scenpass 170 kr. Ungdom t.o.m 
20 år 70 kronor. 
Ledsagare går gratis. Köp 2 biljetter 
så får ledsagaren tillbaka pengarna 
i kassan.

Medverkande: Özz Nujen och 
Markus Räsänen

Speltid: 90 minuter. Ingen paus.
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Tage & Monica
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Lördag 23 oktober 
kl. 18.00 
Svängsta 
Medborgarhus

För de med picknickkorg insläpp 
kl. 17.00.

Priser: 150 kr, scenpass 100 kr.

Medverkande: Hanna Elwe och 
Björn Johansson Boklund

Speltid: 60 minuter

Efter föreställningen eftersamtal 
med skådespelarna och Svängsta 
Samhällsförening bjuder på kaffe 
&kaka

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 sofistikera-
de 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 nostal-
gins tecken. 
Vi minns, nynnar med och får vara tillsammans. 
Föreställningen fick ett sagolikt mottagande 
när den spelades hösten 2019 inom ramen 
för Regionteaterns lunchpoesi  ”Vi hyllar…”. 
Nu ges den i en ny omarbetad version och i 
ny regi av Regionteaterns Saskia Husberg. 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.

Hanna Elwe är utbildad maskör. Hon har sjung-
it i hela sitt liv, men det var först när hon sökte 
till Kulturama 2003 och kom in på afroame-
rikanska sånglinjen, som hon tog steget och 
vågade mer med sången. Sjungit i jazztrion 
Hanna Elwe Trio som turnerat flitigt i södra 
Sverige. Hon har även sjungit en del med Olle 
Rydells orkester från Ljungby, gjort ett Monica 
Zetterlund-program där hon vävde ihop Moni-
cas musik med berättelser från hennes liv samt 
arbetat på Backa Teater under många år.

Björn är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö 
och var med i Regionteaterns uppsättningar 
De knutna händerna och Älgaslag. Hösten 
2008 medverkade han i Rotvälta. Han är även 
verksam som jonglör.
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Dumma Teckning
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Mint vill rita lika fint som storebror.
Men det är svårt. Allt blir bara fel. Allt blir bara fult.
Och vem har egentligen sagt hur man ska rita en katt?
Vem har sagt att havet måste målas blått?
När blir fult fint? När blir fel rätt? 
Och när blir konst…konst?

Fritt efter Johanna Thydells och Emma Adbåges fantastiska
bilderbok Dumma teckning skapar Regionteatern
Blekinge Kronoberg ett kolorerat drama för de minsta, 
med storhetslängtan, misslyckande och en massa konstnär-
lig frihet.

Elin Rusk har bland annat arbetat för Helsingborgs stads- 
teater, Malmö stadsteater, Teater Sagohuset i Lund 
Isak Nordström har bland annat arbetat för Kulturhuset 
Stadsteatern i Stockholm och Malmö stadsteater.

Torsdag 4 november 
kl. 13.00 och 15.00
Lokstallarna 
Karlshamn

Pris: 70 kronor

Medverkande: Elin Rusk och 
Isak Nordström

Speltid: 60 minuter inkl. bild-
pedagogiskt efterarbete efter 
föreställningen

För barn mellan 3-5 år.
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För barn mellan 3–5 år



Surprise tonight
Teatersmedjan, Musikforum Karlshamns Musikskola och Karlshamns fritidsgårdar

Torsdag 4 november 
kl. 19.00
Lokstallarna 
Karlshamn

Fri entré!

Vi rundar av kvällen 
framåt kl 22.00.

11

Välkommen till ungdomens kväll!
I kväll kommer en grupp kreativa ungdomar att presentera 
en afton fylld av överraskningar. Arrangemanget vänder 
sig till unga människor och vad som kommer att hända vet 
ingen för tillfället. Vi vet bara att ungdomar vet vad ungdo-
mar vill ha. Det kan bli dans, det kan bli musik och det kan 
bli andra överraskningar. 

Det blir en kväll att minnas.

Lite käk och läsk fixar vi under kvällen.

Karlshamns Riksteaterförening arrangerar kvällen i 
samarbete med Teatersmedjan, Musikforum, Karlshamns 
Fritidsgårdar och Karlshamns Musikskola.



Ur hjärtats vrå
Sandelius Kultur & Nöje

Torsdag 11 november
kl. 12.00
Folkets Hus, Karlshamn

Soppa serveras från kl. 11.30

Pris: 200 kr, scenpass 150 kr.
Medverkande: Elin Sandelius 
och Johan Harding
Speltid: 60 minuter

Om	föreställningen:	
En	musikalisk	berä5else	om	kvinnan	som	blev	barnvisans	
moder.	Hon	föddes	1864	i	Karlshamn	och	växte	upp	i	e5	kärleksfullt	hem	som	allDd	fylldes	av	musik.	
Man	såg	Ddigt	hennes	musikaliska	begåvning	med	absolut	gehör	och	hon	var	även	mycket	intelligent	och	
hade	lä5	för	a5	lära.	Hennes	fars,	på	den	Dden,	frimodiga	och	Dllåtande	uppfostran	präglade	hela	hennes	
liv.	Hon	var	e5	energiknippe	som	ständigt	hungrade	eIer	kunskap	och	a5	utveckla	sig	i	musikaliska	
begåvning	men	som	också	ständigt	begränsades	av	a5	hon	var	kvinna.	Under	hela	si5	liv	skrev	hon	
hundratals	brev	och	även,	under	många	år,	dagböcker,	där	hon	ingående	beskriver	det	liv	hon	levde.	E5	
liv	som	är	långt	från	den	något	strama	bild	som	vi	oIast	se5	av	henne.	Hon	hamnade	av	olika	
Dllfälligheter	i	Stockholms	kulturelit	som	öppnade	många	dörrar	Dll	de	salonger	hon	så	gärna	ville	vara	i.	
Hon	älskade	a5	dansa,	och	deltog	ständigt	i	det	rika	kulturliv	som	den	välbärgade	borgar	klassen	bjöd.		
Hennes	intelligens	och	charm	tjusade	många	storheter	men	det	var	en	slump	a5	hon	så	småningom	giIe	
in	sig	i	släkten	Tegner.	
Det	här	är	berä5elsen	om	e5	liv	i	ständig	kamp	om	a5	passa	in,	om	a5	vara	kvinna	i	en	begränsande	
värld.	Om	a5	få	livspusslet	a5	gå	ihop	där	det	hon	levde	för	räknades	som	nöje.	En	berä5else	om	kärlek,	
där	den	största	kärleken	var	kärleken	Dll	musiken	och	om	hur	Alice	kom	a5	bli	Alice	med	hela	svenska	
folket.	
I	föreställningen	får	vi	lära	känna	en	Alice	som	få	har	träffat	och	ta	del	av	hennes	innersta	tankar	samDdigt	
som	vi	får	uppleva	hennes	ständigt	pågående	musikalitet.

En musikalisk monolog 
om Alice Tegners liv. 

En	mulDbegåvad	kvinna,	e5	socialt	geni	
och	en	av	Sveriges	största	kompositörer.		
Berä5elsen	om	en	kvinnas	liv	i	ständig	
kamp	om	a5	passa	in,		
där	det	hon	levde	för	räknades	som	nöje.	
	
I	föreställningen	får	vi	lära	känna	
människan	bakom	kändisskapet	och	ta	
del	av	hennes	stora	musikska5.	

I	samarbete	med:	Karlshamns	museum	
Kultur	Karlshamn,	Region	Blekinge	

Av	och	med	Elin	Sandelius	
Vid	pianot	Johan	Harding	
	
Manus	är	baserat	på	Alices	dagböcker	och	brev.	
Musik:	Alice	Tegnér,	m.fl	

Regi:	Mats	Sandelius	
Kostym:	Lo5a	Niemi	
Scenografi	&	ljusdesign:	Stefan	”SDzze”	Larsson	
Grafisk	design	&	ljuddesign:	Jimmy	Thornell	
Foto:	Ben	Nyberg	
ProdukDon:	Sandelius	Kultur	&	Nöje	
Län:	Blekinge	

Sandelius Kultur & Nöje presenterar
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En musikalisk monolog om Alice Tegnérs liv.
En multibegåvad kvinna, ett socialt geni och en av Sveriges största kompositörer.
Berättelsen om en kvinnas liv i ständig kamp om att passa in, där det hon levde 
för räknades som nöje. I föreställningen får vi lära känna människan bakom 
kändisskapet och ta del av hennes stora musikskatt.

Detta är en musikalisk berättelse om kvinnan som blev barnvisans moder. 
Hon föddes 1864 i Karlshamn och växte upp i ett kärleksfullt hem som alltid 
fylldes av musik. Man såg tidigt hennes musikaliska begåvning med absolut 
gehör och hon var även mycket intelligent och hade lätt för att lära. Hennes fa-
ders, på den tiden, frimodiga och tillåtande uppfostran präglade hela hennes liv. 
Hon var ett energiknippe som ständigt hungrade efter kunskap och att utveckla 
sin musikaliska begåvning men som också ständigt begränsades av att hon var 
kvinna. Under hela sitt liv skrev hon hundratals brev och även, under många år, 
dagböcker, där hon ingående beskriver det liv hon levde. Ett liv som är långt från 
den något strama bild som vi oftast sett av henne. Hon älskade att dansa och 
deltog ständigt i det rika kulturliv som den välbärgade borgarklassen bjöd.
Hennes intelligens och charm tjusade många storheter men det var en slump att 
hon så småningom gifte in sig i släkten Tegnér.

Fo
to

: B
en

gt
 N

yb
er

g



Flamencons magi

Söndag 21 november 
kl. 19.00
Lokstallarna, 
Karlshamn

För de med picknickkorg 

insläpp kl. 18.00

Pris: 200 kronor, 
medlemmar/scenpass 150 kr. 
OBS! Biljetter köpes via Nortic.se 
och över disk på Stadsbiblioteket.

Medverkande: Fuensanta la 
Moneta, flamencodans. Benjamin 
Schmid, violin och konstnärlig led-
ning. Augustin Diassera, slagverk. 

Speltid: 2 tim. inkl. 20 min paus. 
Kaffeservering i pausen.

Ett samarbete med Bibliotek & 
Kultur, Pro Musica och Jazzfören-
ingen Munthe.

En picknickkonsert är en konsert 
där var och en får ta med sig mat 
och dryck som på en picknick.

Endast tillåtet att äta vid bord. 
Vid köp av biljett bokar man plats 
vid bord, alternativt på läktaren. 
Kaffe m.m. säljs i foajén i pausen.
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Fuensanta la Moneta, flamencodans. 
Benjamin Schmid, violin och konstnärlig ledning. 
Augustin Diassera, slagverk.

Höstens Picknickkonsert blir söndagen den 21 november i 
Lokstallarna. Vi får då njuta av ”Flamencons magi”. Tillsam-
mans med en av världens främsta flamencodansare, spanska 
Fuensanta la Moneta, bjuder vi på en helt unik konsert där 
musik av Domenico Scarlatti blandas med dans och slag-
verk, allt under ledning av Benjamin Schmid.
Ett samarrangemang med Kammarmusikföreningen Pro 
Musica och Jazzföreningen Munthe

Fo
to

: G
ilb

er
to

 G
on

za
le

z



En varm komedi med familjära förvecklingar. 
Einar Persson är en pensionerad postmästare, änkeman och far till 45-årige Göran 
Persson. Nej, inte den Göran Persson. Denna Göran Persson bor fortfarande hemma 
hos pappa och det trivs han med. Nu är det är lördag och på lördagar gör far och son 
samma sak vecka efter vecka. Äter lunch, dricker kaffe, spelar schack och ser på film. 
I den ordningen. Men vad är det med Einar? Varför går han plötsligt omkring och ler 
löjligt, är otrevlig, glömmer bort viktiga saker och varför står en flaska champagne på 
kylning? Einar och Göran dricker ju aldrig champagne och Göran, varför flyttar han 
inte hemifrån, han är ju trots allt medelålders?
En salig blandning av vita lögner, förvecklingar, en inkompetent, en soffa från 1989, 
Pär Lagerkvist och Ravelli under VM-sommaren -94, kokas ihop till en soppa som 
doftar vemod, kärlek och försoning. Låter det krångligt? Det är det och ändå inte. 
Det är en stund i livet som det är lika bra att skratta åt.

Sådan far är en nyskriven komedi fylld av värme, välmenande missförstånd och dråp-
liga förvecklingar. I rollen som pappa Einar ser vi mästaren av komedi Claes Månsson, 
sedan 1985 tillhörande Dramatens ensemble och även känd genom filmer och tv-pro-
duktioner som Lorry gänget, Tre kärlekar, Stig Helmer, Göta Kanal 2. På teaterscenen 
har vi bl.a. sett honom i Spökhotellet, Den Girige, Ett Drömspel, Guys and Dolls och 
The Producers.
Sonen Göran spelas av Ola Hedén, känd från bland annat Riksteatersuccén Alla heter 
Allan. Han har medverkat bl.a. i teaterföreställningarna Sanning och Konsekvens och 
Tralala om helvetet vi kallar livet.

Fredag 3 december 
kl. 19.00
Lokstallarna, 
Karlshamn
Priser: vuxen 250 kronor, 
scenpass 200 kr. Pensionär 220 kr, 
scenpass 170 kr. Ungdom t.o.m. 
20 år 70 kr.

Ledsagare går gratis. Köp 2 biljetter 
så får ledsagaren tillbaka pengarna 
i kassan.

Medverkande: Claes Månsson 
och Ola Hedén.

Speltid: 2 tim. inkl. 20 min paus. 
Kaffeservering i pausen.

Sådan Far
Riksteatern
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Fredag 23/7
Jam Session på antikvariat Bodes bakgård 
(Östersjöfestivalveckan)

Lördag 18/9
Viktoria Tolstoy Band – Lokstallarna. Kl 19.00

Lördag 2/10
Kulturnatten – Liveband på Gourmet Grön

Söndag 10/10
Teenal, Världsmusik med kvintett – 
Lokstallarna kl 17.00

Lördag 23/10
Amanda Sedgwick Kvintett – 
Rio Grande kl 20.00

Lördag 13/11
Amanda Ginsberg med Trio – 
Rio Grande kl 20.00 

Söndag 21/11
Picnickkonsert ”Flamencons magi”. –  
Lokstallarna kl 19.00 (Picnick från kl 18)

Lördag 27/11
Lady Lynette & Blekinge Big Band. 
Billie Holiday-tema. Lokstallarna kl 19.00
 
Därutöver kan tillkomma konserter,  
besök hemsidan för aktuell information.

Lördag 2/10
Kulturnatten – Digitalt. Film, mer info kommer.

Söndag 21/11
Picnickkonsert ”Flamencons magi”. –  
Lokstallarna kl 19.00 (Picnick från kl 18)

Lördag 4/12
Mime Brinkmann & Hannes Meidal framför 
”Livet – Bachs cellosviter & poesirecitation” 
– Mörrums kyrka kl 18.00

Onsdag 29/12
Körkonsert med Svanholm Singers.
– Carl Gustafs kyrka kl 19.00

Därutöver kan tillkomma konserter,  
besök hemsidan för aktuell information.

Jazz- och klassiskt musikutbud  
i Karlshamn hösten 2021

Övrig info och biljettpriser se: 
www.munthejazz.com

Övrig info och biljettpriser se: 
www.promusicakarlshamn.com
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Vi samarbetar med
Följ oss på sociala medier

Gilla oss

Tack till våra sponsorer och bidragsgivare

Sparbanken Eken
osterbergs
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