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Välkomna till en ny säsong med Halmstads Riksteaterförening. 
I denna folder presenterar vi vårt utbud under våren 2020. Som  
brukligt är består utbudet av traditionell scenkonst, lunchteater  
och live opera på bio från Metropolitans Operahus i New York.  
Den traditionella scenkonsten visas både på Halmstads Teater  
och på Kulturhuset Najaden. Lunchteater och opera visas alltid  
på Halmstads Teater, i Festsalen respektive i Figarosalen. 

Förutom alla arrangemang i Halmstad centralt, är det en viktig uppgift  
för föreningen att arrangera professionell scenkonst även på orter 
utanför centralorten. Detta sker sällan med sådan framförhållning att 
föreställningar kan presenteras i vår folder. Dessa föreställningar kommer 
därför att marknadsföras i annan ordning.

Den traditionella scenkonsten under våren inleds på Kulturhuset
Najaden med Pappa, make och krigsförbrytare . Efter succén med  
”Var är mitt hem” är Danjin Malinovic tillbaka med ett nyskrivet drama.  
Tillsammans med skådespelare och musiker framför han med ord, sång 
och musik historien om hur en vanlig familjefar går från att vara en god 
medborgare till att bli en brutal krigs-förbrytare. 

På Kulturhuset Najaden visas också Stolthet och fördom. Tillsammans 
med fem manliga skådespelare utforskar regissören Anna Sjövall det 
kvinnliga rummet, i en lekfull och drastisk humoristisk föreställning,  
utifrån Jane Austens mest älskade roman.

På Halmstads Teater visas föreställningen Man får väl ställa upp .  
Föreställningen är en glesbygdsfars där hembygdsgården står i centrum. 
För manus och regi står Adde Malmberg som blev känd som ståupp- 
komiker i hela landet genom tv-serien ”Släng dig i brunnen”. Han har  
tidigare regisserat en lång rad revyer, krogshower, kabaréer och teater-
pjäser.

Första live-opera på bio från Metropolitan är Wozzek (Berg) följd av Porgy 
and Bess (Gershwin), Den flygande holländaren (Wagner) och våren av-
slutas med Maria Stuarda (Donizetti). Utsändningarna från Metropolitan 
arrangeras i samarbete med Halmstads Teater. Inför varje föreställning 
delas ett program ut till publiken avseende den aktuella operan.
 
I samarbete med Halmstads Teater och Riksteatern Halland arrangeras 
varje termin också minst tre föreställningar med lunchteater. 

Just kombinationen god mat och bra teater blir alltmer etablerad i  
Halmstad. Den första föreställningen är En rolig lunch (Extor&Wahlman) 
följd av Jazz och jag (Marta Parkman) och Världen är en scen  
(123 Schtunk).

Föreningen försöker också varje år att genomföra något särskilt för våra 
medlemmar. Detta kan till exempel vara att gemensamt se en föreställ-
ning på annan ort, där föreningen står för de praktiska arrangemangen, 
och medlemmarna kan ta del av eventet till ett reducerat pris.

Stöd föreningen genom att bli medlem. Utöver rabatt på vissa föreställ-
ningar, bidrar alla medlemmar till att stärka och utveckla scenkonsten  
som en skapande kraft i vårt samhälle.

Läs mer om föreställningarna i foldern!

Halmstads Riksteaterförening stöds av Halmstads kommun.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Halmstads Riksteaterförening.

HALMSTADS RIKSTEATERFÖRENING 
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MAN FÅR VÄL
STÄLLA UPP

EN FARS AV ADDE MALMBERG 

2 april

11 januari

14 mars

Wozzek/Berg 11  januari  Figarosalen 

Pappa, make & krigsförbrytare 24  januari Kulturhuset Najaden 

Porgy & Bess / Gershwin 2 februari  Figarosalen

En rolig lunch / Extor & Wahlman 28 februari Festsalen, Halmstads teater

Den flygande holländaren / Wagner 14 mars Figarosalen

Stolthet och fördom 16 mars Kulturhuset Najaden

Jazz & jag / Marta Parkman 26 mars Festsalen, Halmstads teater

Man får väl ställa upp 2 april Halmstad teater

Världen är en scen / 123 Schtunk 23 april Festsalen, Halmstads teater

Maria Stuarda / Donizetti 9 maj Figarosalen 
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Riksteatern är en levande folkrörelse i hela Sverige. Riksteatern startade 1933 
och är Sveriges största producerande turnéteater, som både producerar,  
arrangerar, förmedlar och utvecklar scenkonsten. Riksteatern har ca 40.000 
medlemmar i över 230 lokala riksteaterföreningar, av vilka Halmstads Rikstea-
terförening är en.

I varje län finns en regional riksteaterförening, för vår del Riksteatern Halland. 
Deras främsta uppgift är att utgöra ett samordningsorgan och fungera som 
en utvecklingsmotor för de lokala riksteaterföreningarna i respektive län.

De lokala riksteaterföreningarna arrangerar många olika typer av scenkonst 
på sina orter, både Riksteaterns egna turnéer och föreställningar från andra 
teater-, musik och dansproducenter.

Riksteatern når genom allt man arrangerar, förmedlar och producerar ca  
1 miljon människor varje år. På kongressen vart fjärde år fattar medlem-
marna övergripande beslut om hur teatern och folkrörelsen ska drivas och ut-
vecklas framåt. Riksteatern har som vision att skapa och förmedla scenkonst 
som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla, överallt. Under våren visar vi 
två föreställningar från Riksteatern, Pappa, make och krigsförbrytare och Man 
får väl ställa upp .

Under våren visar vi också traditionell scenkonst från Teater Halland med 
föreställningen Stolthet och fördom. Teater Halland inledde sin verksamhet 
1990 och är vår regionala teater, till för alla hallänningar. Teatern ska spela för 
barn och unga och vara en resurs för såväl skola som föreningar och andra 
aktörer. Teater Halland ska hålla en hög konstnärlig nivå och vara en förebild 
för scenkonsten i regionen samt aktivt delta i samhällsdebatten.



Foto: Mili Malinovic Foto: Malin Arnesson
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Pappa, make och krigsförbrytare
Efter succén Var är mitt hem är Danjin Malinovic tillbaka med ett nyskrivet 
drama baserat på intervjuer med en man dömd för krigsförbrytelser.

Innan kriget hade han allt; en dotter och fru som han älskade och skämde 
bort, vänner och jobb. I början av 1992 började oroligheterna i landet. På 
dagarna under kriget levde han i en normal tillvaro; lagade mat och spelade 
basket tillsammans med sin familj. På kvällarna åkte han iväg med para-
militära grupper och begick handlingar han själv aldrig trodde var möjliga. 
Han mördade och begick våldtäkter. Tillsammans med skådespelaren och 
musikern Fikret Cesmeli framför Danjin Malinovic med ord, sång och musik 
historien om hur en vanlig familjefar går från att vara en god medborgare till 
att bli en brutal krigsförbrytare. 

Hur kunde det bli så? 

Stolthet och fördom eller The Story of Mr 
Darcy, Mr Bingley, Mr Wickham, Mr Col-
lins & Mr Bennet
Tillsammans med fem manliga skådespelare utforskar regissören Anna Sjövall  
det kvinnliga rummet utifrån Jane Austens klassiska roman. 

Med stor kärlek till historien om systrarna Bennet och deras friare, ger de sig i kast 
med uppgiften att förstå hur det är att leva i en värld där hela ens existens står 
på spel inför mannens blick. Där varje rörelse iakttas och bedöms. Där dygden är 
allt och utrymmet begränsat. Med luktsaltet i fickan och broderi-bågen som vapen  
intar de 1800-tals-salongens trånga universum. I en lekfull och drastiskt humoris-
tisk föreställning berättar de Jane Austens mest älskade historia

Fakta
Skådespelare: Mikael Dahl, Jesper Gester, Petter Heldt, Acaymo Luis Valdes, Morten Vang Simonsen
Av: Jane Austen Översättning: Gun-Britt Sundström Dramatisering och regi: Anna Sjövall
Scenografi/kostym: Karin Dahlström Ljusdesign: Joakim Qvarforth Maskdesign: Tove Eneroth
Koreografi: Camilla Ekelöf

Kulturhuset Najaden - fredagen 24 januari kl. 19.00
Speltid ca 1 tim 30 min

Ordinarie: 225 kr
Scenpass (vuxen): 200 kr
Ungdom/student:  100 kr
Scenpass (ungdom/student): 75 kr

Kulturhuset Najaden –  måndagen 16 mars kl. 19.00
Speltid:  ca 2 tim. 30 min. inkl. paus

Ordinarie: 225 kr, 
Ungdom/student: 85 kr. 
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Man får väl ställa upp
I centrum av det lilla samhället finns en bygdegård där alla samlas. Idrottsklubben, 
Kennelklubben, Kyrkans barntimme, Unga Örnar, Motorcykelklubben och så för-
stås Hembygdsföreningen. Alla har sina lokaler i bygdegården och alla är medlem-
mar i varandras föreningar, vilket gynnar alla eftersom föreningarna får bidrag efter 
hur många medlemmar de har. Ett bra system ända tills de en dag får ett besök 
från Hembygdsföreningarnas Riksförbund. Den oväntat uppdykande representan-
ten sätter igång en serie av händelser som ingen hade kunnat förutse. En dråplig 
glesbygdsfars av Adde Malmberg. 

Live på bio från Metropolitan i New York
Metropolitan Opera House , eller Met , är ett av världens främsta operahus.  
Det grundades 1880 av en grupp affärsmän som ville ha sin egen teater. Det 
första operahuset byggdes på Broadway. Den första föreställningen var fram-
förandet av Gounods ”Faust”, med svenska Christina Nilsson i en av rollerna.

Inledningsvis ändrade man flera gånger kurs. Först framfördes alla verk på
italienska, sedan, under en tid, skulle allt framföras på tyska. Till slut landade  
man i policyn, att de flesta av verken framförs på sitt originalspråk. Nästan ända 
från början stod det klart att det fanns brister kring scenens utrustning i huset på  
Broadway. Men inte förrän Met börjat samverka med andra institutioner i New 
York, kunde det nuvarande operahuset på Lincoln Center uppföras. 

Detta har varit i bruk sedan 1966 och har plats för 3.765 åskådare. Många svenska
operastjärnor har sjungit på Met, bland andra Jussi Björling, Birgit Nilsson, Anne
Sofie von Otter och Peter Mattei. Varje år visas mer än 200 operaföreställningar 
på operahuset, med mer än 800.000 besökare.

Redan på 1970-talet började Met producera utsändningar för TV och gav också  
ut delar av sitt utbud på video/DVD. År 2006 introducerades en serie av live -
sändningar, i HD kvalitet, för biografer. Från början var det sex föreställningar  
som sändes ut i realtid, för att under säsongen 2014/15 utökas till tio. Idag sänds
live-föreställningar ut till mer än 2000 mottagare i 73 länder.

I samarbete med Halmstads Teater visar vi under våren fyra av dessa live- 
utsändningar. Först ut är Wozzek följd av Porgy and Bess (eftersändning) och 
Den flygande holländaren . Maria Stuarda avslutar vårens utbud.  
Samtliga operor visas på Halmstads Teater i Figarosalen.

Halmstads teater - torsdagen 2 april kl. 19.00
Speltid 2 tim 20 min inkl. paus.

Ordinarie: 320 kr
Scenpass (vuxen): 270 kr
Ungdom/student: 100 kr
Scenpass (ungdom/student): 75 kr

Torsdag
2 april

kl 19.00
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NEW
YORK

LIVEOPERA FRÅN 
METROPOLITAN

Fakta
Medverkande: Sofia Bach, Anna Carlson, Siw Erixon, Henrik Johansson, Sofia Rönngård och Daniel Träff.
Manus och regi: Adde Malmberg
Scenografi: Bengt Fröderberg

Foto: Mats Bäcker
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Wozzek - av Alban Berg
Svenske Peter Mattei gör sin rolldebut som Wozzeck i Alban Bergs opera- 
mästerverk.

Wozzeck betraktas som en av 1900-talets viktigaste operor för dess känslomässiga  
kraft och strålande musik. Operan komponerades i slutet av andra världskriget 
och är Bergs mörka utforskande av en soldat som hemsöks av samhällets onda 
krafter. I William Kentridges uppsättning är bara animationerna och scenografin en 
upplevelse i sig, med labyrintiska trappor och ramper, trasiga möbler och skräp.

Svensk text

Fakta 
Kompositör: Alban Berg. Regi: William Kentridge. Dirigent: Yannick Nézet-Séguin. 
Medverkande: Peter Mattei, Elza van den Heever, Tamara Mumford &  
Christopher Ventris. 

Halmstads teater, Figarosalen - lördagen 11 januari kl. 19.00
Speltid: ca 1 tim 40 min

Ordinarie: 320 kr
Ungdom/student: 240 kr
Abonnemang: 240 kr

Lördagen
11 januari

kl 19.00 

Porgy och Bess – av George Gershwin
(eftersändning)
Porgy och Bess är tillbaka på Met för första gången sedan 1990 i en ny uppsättning 
regisserad av James Robinson. Denna ”folkopera”, som upphovsmännen beskrev 
den 1935, är historien om den handikappade tiggaren, Porgy (Eric Owens) och hans 
kärlek till narkomanen Bess (Angel Blue).
Operan är fylld av älskade klassiker som Summertime, It Ain’t Necessarily So, Bess, 
You Is My Woman Now, I Got Plenty o’ Nuttin’ och My Man’s Gone Now. 

Svensk text 

Fakta
Kompositör: George Gershwin, Regi: James Robinson, Dirigent: David Robertson 
Medverkande: Eric Owens, Angel Blue, Donovan Singletary, Golda Schultz &  
Latonia Moore

Halmstads teater, Figarosalen söndagen 2 februari kl. 18.00  
(OBS tiden!)

Speltid:  ca 3 tim. 40 min.

Ordinarie: 320 kr
Ungdom/student: 240 kr

Abonnemang: 240 kr

11

Söndag
2 februari

kl 18.00



12

VARLKYRIAN

1312

  

Den flygande holländaren  
– av Richard Wagner
François Girard gjorde succé med sin blodiga version av Wagners Parsifal på 
Met. Nu tar han sig an en annan Wagner-klassiker. Bryn Terfel sjunger för första 
gången på Met huvudrollen som holländaren, som dömts att irra över haven i all 
evighet. Anja Kampe är den hängivna Senta, vars kärlek kan frigöra honom. Hon 
är besatt av ett porträtt av den legendariske sjömannen. Därför förvandlas Mets 
scen till en kolossal oljemålning. Franz-Josef Selig är Sentas far Daland, Sergej 
Skorokhodov är jägaren Erik, David Portillo är Rorsman och Mihoko Fujimura är 
Sentas sköterska Mary.

Svensk Text

Fakta 
Kompositör: Richard Wagner, Regi: Francois Girard, Dirigent: Valerij Gergiev                   
Medverkande: Sir Bryn Terfel, Anja Kampe, Mihoko Fujimura & Sergej  
Skorokhodov

Halmstads teater, Figarosalen lördagen 14 mars kl. 18.00
(OBS tiden!)
Speltid: ca 2 tim. 20 min.

Ordinarie: 320 kr
Ungdom/student: 240 kr
Abonnemang: 240 kr

Lördag
14 mars
kl 18.00 

Maria Stuarda - av Gaetano Donizetti

Säsongens sista livesända opera från Metropolitan bjuder på Donizettis mäster-
verk om drottning Mary Stuart. Den politiska och personliga rivaliteten mellan två 
drottningar står i centrum för Donizettis drama. Diana Damrau är den undergångs-
dömda Mary Stuart och Jamie Barton är hennes rival, drottning Elizabeth I. Stephen 
Costello gör rollen som Marias älskare, Leicester.

Svensk text

Fakta
Kompositör: Gaetano Donizetti, Regi: Sir David McVicar,  
Dirigent: Maurizio Benini Medverkande: Diana Damrau, Jamie Barton,  
Stephen Costello, Andrzej Filonczyk, Michele Pertusi

Halmstads teater, Figarosalen – lördagen 9 maj kl. 19.00
Speltid:  ca 3 tim. 10 min.

Ordinarie: 320 kr
Ungdom/student: 240 kr

Abonnemang: 240 kr
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Lördag
9 maj

kl 19.00
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En lustig lunch med Extor & Wahlman!
Halmstads teater, Festsalen fredagen 28 februari kl. 11.30

Njut av närproducerad humor och musik under en trevlig lunch på Halmstads teater 
fredagen 28 februari.

På scen står Martin Extor och Andreas Wahlman, två unga underhållare som gemen-
samt har breda erfarenheter från såväl musikal, fars, frilufts- och barnteater, truba-
durspelningar och svensk lokalrevy. I höstas genomförde de tre slutsålda helkvällar 
med samma material ute på Krogen i Haverdal under namnet “En kul kväll…”.

Tillsammans har de laborerat fram en vild konstellation av sketcher, musik och 
improvisation i ett interaktivt format med mycket igenkänningshumor och kluriga 
låttexter skrivna till välkända och populära melodier.
Föreställningen regisseras av Maja Danielsson, senast aktuell som regissör för  
Kungamötet på Halmstad slott 1619 i somras.

Meny: Oxbringa, rotmos, pepparrotssås och skånsk senap

Medarrangörer: ABF Halland.

Lunchteater Våren 2020
Att gå på lunchteater ger energi och glädje och är ett trevligt sätt att möta  
vänner eller arbetskamrater. Vi dukar upp god lunch i Festsalen på  
Halmstads Teater. När ni hunnit äta och prata en stund sätter  
föreställningen igång.
 
Tid: Kl. 11.30–13.00 (lunch 11.30–12.00, föreställning 12.00–13.00). 
Plats: Festsalen, Halmstads Teater
 
Biljetter: Halmstad Tourist Center (035-12 02 00) och 
 www.ticketmaster.se. 

Pris 320 kr/person, gäller samtliga lunchteatrar

Biljettförsäljningen stängs två dagar innan evenemangsdagen  
med anledning av lunchbeställning. 

Handikappplatser och gruppbokningar bokas på:
Halmstads Tourist Center: 035-12 02 00.
Ledsagare betalar fullt pris.

Halmstads Lunchteater är ett samarrangemang mellan Riksteatern Halland,  
Halmstads Teater och Halmstads Riksteaterförening.
 

Föreställningar:
28/2 : Extor&Wahlman - En lustig lunch

26/3 : Marta Parkman - Jazz och jag

23/4 : 123 Schtunk - Världen är en scen

Foto: Kiggs
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JAZZ OCH JAG  
- med Marta Parkman
Halmstads teater, Festsalen torsdagen 23 mars kl. 11.30

Att vara som alla andra eller gå sin egen väg?
 
Denna förställning handlar om ett missbruk, av ett kanske inte så skadligt slag.
Visst har det funnits dem som jämfört jazz och swing musik med kokain och opium, 
men vem bestämmer vad som kan klassas som ett missbruk eller inte? Ja, ska vi 
verkligen alltid passa in i normen och spela efter noter?

En terapeutisk och musikalisk resa genom 40-talets musikskatt där igenkännings-
faktorn är stor men också risken att sätta kaffet i halsen. 

Musik av Povel Ramel, Peder Olrog m fl.
Med Marta Parkman, John Lönnmyr, Per Laang.

Meny: Kålpudding, kokt potatis, gräddsås och lingon

VÄRLDEN ÄR EN SCEN
Halmstads teater, Festsalen torsdagen 24 april kl. 11.30 

 -  Lunchteaterversionen!  Det bästa av och med 1 2 3 Schtunk

Under många år har publiken skrattat och gråtit åt och med 1 2 3  
Schtunks oefterhärmliga teaterclowner. Vi har sett dem vända ut och in på  
såväl Shakespeares och Strindbergs som Vilhelm Mobergs verk. Klassiker som  
”Romeo och Julia”, ”Hemsöborna”, ”Ett Drömspel” och ”Raskens”  har fått många 
nya tonfall och infallsvinklar i clownernas tolkningar. I ”Världen är en scen” har 1 2 3 
Schtunk valt ut egna favoriter och satt ihop en smällkaramell av scener från klas-
siker och nyskrivet material. För Lunchteatern i Halmstad har 1 2 3 Schtunk gjort 
ytterligare ett urval bland favoriterna för att få till en riktig bra lunchkaramell. Allt 
är naturligtvis kryddat med deras egenkomponerade musik. Som vanligt utlovas 
massa skratt!

Medverkande: Bortas Josefine Andersson, Lasse Beischer och  
Dick Karlsson Manus: William Shakespeare, Vilhelm Moberg, August Strindberg 
och 1 2 3 Schtunk Manusbearbetning: Lasse Beischer Scenografi: Thomas  
Påhlsson och 1 2 3 Schtunk Kostym: Thomas Påhlsson och 1 2 3 Schtunk Musik 
och sångtexter: Dick Karlsson och Bortas Josefine Andersson Teknik: Thomas 
Påhlsson Regi: 1 2 3 Schtunk

Meny: Kycklingfilé, chimichurri, basilikakräm och potatisfondant

Välkomna!
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Foto: Emmelie Hedenström

Foto: Henri Kokko



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

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

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

studentlegitimation.

4: Scenpass/ungdom/student*:
För dig som är/eller blir medlem i Halmstads Riksteaterförening eller student över 25 år 

med giltig studentlegitimation. 

*Gäller endast Riksteaterns föreställningar

Priser – Lunchteater
320 kr/person - Gäller samtliga lunchteatrar

Priser – Opera
Vuxen: 320 kr
Ungdom (t.o.m. 25 år)/student: 240 kr
Abonnemang (vid köp av minst 5 operor): 
240 kr/föreställning 

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!
  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 på www.riksteatern.se/medlem

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 (planerar att flytta in i nya lokaler på Halmstads teater under
våren). 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.
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medlemskort

scenpass sverige



Om oss

Styrelsen

HALMSTADS RIKSTEATERFÖRENING 

Våra spelplatser

Halmstads Riksteaterförening 
Kungsgatan 1, 302 45 Halmstad 
merinfo@halmstadsteaterforening.se
www.riksteatern.se/halmstad
tel. ordföranden 0768-36 26 26 

Halmstads Riksteaterförening är en ideell arrangörsförening med 
ca 300 medlemmar. Vi köper in föreställningar till de olika scener-
na i Halmstad på uppdrag av Halmstads kulturnämnd. 

Björn Ericson - ordförande   Veronica Brock - ledamot

Ulrika Andersson - vice ordförande  Malcolm From - ledamot

Elisabeth Wetoft - Petersson - kassör  Sven Palmkvist - ledamot

Georgia Kronkvist - ledamot   Eva Öhlin - adjungerad ledamot

Eva Nilsson - ledamot

Halmstads Riksteaterförening - din lokala arrangör av professionell scenkonst

Foto Ole Olsson


