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Per Gudmundsen & 
Bengan Janson 

Två musikanter som efter flera decenniers 
nosande på varandra nu gjort slag i saken 
och inlett en brinnande musikalisk relation! 
Bengan Janson trivs i många musikaliska sam-
manhang, från jazz till klassiskt. Med en djup 
förankring i folkmusiktraditionen spelar han 
låtar på dragspel som få andra. 
Per Gudmundsson – spelmansikonen och en 
av våra mest respekterade spelmän har sin 
musikaliska bas i Rättviks rika folkmusikmylla. 
Bengans och Pers musikaliska prägling 
spänner från jazz, world och klassiskt till 
Rättviks och Orsamusikens rika källor. 2018 
släppte de första plattan som spelmansduo.
1,5-timme. inkl. paus.

Biljettbokning: riksteatern.se/uppvidinge
Restbiljetter säljs på plats.

Måndag 10 februari kl. 19.00
Plats: Borgen, Lenhovda 
Pris: 125 kr,  175 kr inklusive soppa

Årsmöte & Accent
 

Accent består av Kristina Malmgren, 
Pernilla Johansson och Frida Grahn Förster. 
Gruppen gör med stämsång och piano 
sina egna tolkningar av olika musikaliska 
örhängen. Allt i en bred repertoar som 
sträcker sig över flera genrer. 

På årsmötet bjuder vi på fika och föreställ-
ning för våra medlemmar. 
Vi börjar 15.00 med föreställningen ca 
1 timma sedan bjuder vi på fika och 
sedvanliga årsmötesförhandlingar,

Biljettinfo: riksteatern.se/uppvidinge  
Biljetter säljs endast via Åseda Folkets Hus, 
via förköp eller direkt vid entrén.

Söndag 1 mars kl.  15.00
Plats: Norrhults PRO-lokal 
Pris: 220 kr, fritt  inträde och fika för 
medlemmar
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Domedagen ™ 
-en trallvänlig talkshow

Riksteatern

En musikalisk feelbad-talkshow med en ljuv 
eftersmak av hopp och klimatångest.

Martin Emtenäs och Stefan Sundström rör sig 
lekfullt och underfundigt mellan fakta och 
filosofi, vetenskap och humor för att 
undersöka vad som hänt på sistone 
– på klotet och helt nära där vi bor.

Med ödet i händerna och hela världen på 
våra axlar möts vi i händelsernas centrum vid 
avgrundens rand. En rolig och mysig kväll 
med mycket musik utlovas.
2-timmar.

Biljettbokning: riksteatern.se/uppvidinge
Restbiljetter säljs på plats.

Tisdag 3 mars kl. 19.00
Plats: Åseda Folkets Hus 
Pris: 220 kr, Scenpass  vuxen 170 kr, 
ungdom 120 kr scenpass ungdom 100 kr

Stolthet och fördom 
Teater Halland

Tillsammans med 5 manliga skådespelare 
utforskar regissör 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 broderibågen som vapen 
intar de 1800-tals salongens trånga universum. I 
en lekfull och drastisk humoristisk föreställning 
berättar de Jane Austens mest älskade historia.

Biljettbokning och mer information
riksteatern.se/vaxjo
0470-21135

5 och 6 maj
Plats: Växjö teater
Pris: 295 kr/Scenpass 255 kr/Studerande 
och ungdom 150 kr/Scenpass Studerande 
och ungdom 130 kr

Fler föreställningar i länet

riksteatern.se/kronoberg
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Marie Bergman & 
Lasse E

Smålands musik och teater

Denna explosiva duo har gjort stora avtryck 
med sina turnéer över hela Skandinavien. 
Maries egna sånger från hela karriären fram-
förs i uppdaterade versioner och med hen-
nes omtalade groove. Duon låter stort, fräckt, 
hett och innerligt tillsammans. Maries röst 
flyger fritt genom berättelserna och hon tar 
som vanligt med sig en klangskål för att lyfta 
upplevelsen in i ytterligare en dimension.
”Som pionjär med oslagbart rekord är Marie 
Bergman evigt inristad i den moderna musik-
historien”. Så skriver juryn som valt in Marie i 
Swedish Music Hall of Fame i maj 2018. Hon 
är den första som representerat Sverige tre 
gånger i Eurovision Song Contest.
1,5-timme. inkl. paus.

Biljettbokning: riksteatern.se/uppvidinge
Restbiljetter säljs på plats.

Tisdag  31  mars kl. 19.00
Plats: Fröseke  Folkets Hus
Pris: 125 kr , scenpass 100 kr

Kartan över oss
Riksteatern

Kartan över oss är en existentiell hörlurs
vandring genom det inre landskap som 
uppstår när vi försöker tänka på framtiden. 
Verket upplevs genom din egen mobil och 
egna lurar. Genom att gå till olika platser 
växer både kartan och berättelsen. 
Spelplatsen är din hemort.Det konstnärliga 
teamets medlemmar Lisa Färnström, Joakim 
Rindå och Hampus Norén känns igen från 
tidigare produktioner som ”Nationalparken”, 
”Run for your life”, ”När vi träffade varann”, 
”Landet Inuti”, ”Den svenska demokratins 
historia”, ”Sång till välfärden”, ”Några av oss”, 
”Fäboland” och ”Vi som bor här del 1 och 2”
1 timme och 30 minuter.

Biljettbokning: riksteatern.se/uppvidinge
Restbiljetter säljs på plats.

Lördag 25 april kl. 15.00
Plats: Borgen Lenhovda 
Pris:  220 kr, Scenpass  vuxen 170 kr, 
ungdom 120 kr scenpass ungdom 100 kr
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Ordförande/kontakt
Helén Lotta Karlsson
072- 58 65 707
Kassör
Ann-Sofie Birgersson
Sekreterare
Marita Grahn
Vice sekreterare
Eva Åkesson

Övriga styrelse
ledamöter
Catarina Bäckstrand
Eva Johansson
Magnus Törnqvist
Maria Adolfsson
Marica Andersson  
Yvonne Wilhelmsson

Ersättare
Bo Arvidsson
Janne Andren

Rodney Monsen

AV LISA LINDÉN REGI KARIN ENBERG MED CATHERINE WESTLING

FÖREGÅNGERSKAN

50 ÅRS 
JUBILEUM

Busserbjudande till 
vårens föreställningar.

Kontakta er lokala 
teaterförening för mer 
info.

Västergatan 22-24
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Som medlem:
•	 stödjer du kulturen i Uppvidinge kommun
•	 får du specialerbjudanden hela året
•	 får du rabatter och andra förmåner på  

nästan alla svenska scener
•	 kan du påverka Riksteaterns framtid 

Medlemsavgift 150 kr, under 26 år 50 kr.
Vill du se vilka rabatter och förmåner du får? 
Läs mer på www.riksteatern.se/medlem

Biljettbokning:
riksteatern.se/uppvidinge 
Åseda bibliotek Skolgatan 7 Åseda
Vid entrén endast kontant betalning eller swich

Tillgänglighet:
Lokalerna vi hyr är anpassade för alla 
funktionsvariationer. Vid frågor kontakta Helén Lotta Karlsson
072-58 65 707H58 65 707elén Lotta Karlsson
072- 58 65 707
HHelén Lotta Karlsson
072- 58 65 707
elén Lotta Karlsson
072- 58 65 707

Vi säger också ett Stort Tack till Uppvidinge kommun, 
samarbetspartners och de föreningar vars anläggningar vi får tillfälle 
att hyra till våra föreställningar!

Bli medlem i UppvidingeRiksteaterförening!
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