
Scenkonst  
för dig och dig. 
Och dig, dig, dig 
och dig.  Och dig. 
Och givetvis för  
dig med.  

VÅREN 2023



FINA FÖRMÅNER  
SOM MEDLEM!

Medlemskapet ger dig tillgång till rabatter på  
scener över hela landet och dessutom speciella  
förmåner  i Växjö teaterförening. Bli medlem:

www.riksteatern.se/medlem

DATUM: Torsdag 2 mars 2023 
TID: Kl 18.00  
PLATS: Atriumsalen på Utvandrarnas hus

Vi bjuder på fika!

ANMÄL DIG senast den 17 februari – mejla 
vaxjo@riksteatern.se, ring 0470-211 35 

Välkommen!

Årsmöte – samt presentation  
av VÅRENS PROGRAM – följt av:
Bekännelser av en visans  
värsting med Finn Zetterholm

 
Medlemsavgift: Ordinarie medlem: 
160 kr/år. Familjemedlem (samboende 
med ordinarie medlem): 80 kr/år.  
Ungdom under 26 år: 50 kr/år. 

FÖR MEDLEMMAR 

Finn Zetterholm är visdiktare, sångare och författare.  En av våra stora svenska trubadurer. Finn bekänner allt från hets-sjungande och sprängdåd till Baddjävlar och majestätsbrott.  Skandaler och oförglömliga bus. Galna möten med Olof Palme, Astrid Lindgren, Cornelis Vreeswijk, kungen och många fler. Ett lika efterlängtat som fruktat program.

Sånger och 
sanslösa 

äventyr från 
ett artistliv.

– KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
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✔ FÖRTUR PÅ BILJETTKÖP
✔ LÄGRE BILJETTPRISER HOS OSS OCH EN  
 RAD SCENER I SVERIGE MED DITT SCENPASS 

✔  VIP-KVÄLLAR MED  
 UNDERHÅLLNING  
✔  TEATERRESOR

✔	TIDNINGEN ”SCENEN” OM  
 SCENKONST I HELA LANDET
✔  NYHETSBREV

Åsa Hovrell   Ordförande Växjö Teaterförening

Välkommen till ett späckat scenkonstprogram för våren 2023. 
Du hittar bland annat musik, humor, allvar, klassiker med en 
twist, det oväntade, briljant satir, musikteater, hämndlystna 
skohandlare, onda krafter och klimatförändringar. Och Lill-
Babs. Släpp vardagen och låt oss ta dig med till en annan värld, 
med scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse. 

Vilka känslor  
vill du möta i vår? Boka-tidigt-   rabatt!

Boka dina biljetter till vårens föreställningar  under perioden 26 nov – 2 januari -23 och du får 50 kr extra rabatt per föreställning! (utöver medlemsrabatten 40 kr,  Obs! Boka-tidigt-rabatt för ungdom är 25 kr)Ange kampanjkoden Teatertokig23 när du bokar.  (Gäller alla föreställningar förutom bygdegårds- föreställningar.) Biljettsläpp för icke  medlemmar 12 december 2022. 

=  90 kr rabatt  
 per biljett!

FÖR MEDLEMMAR  OCH NYA MEDLEMMAR!

P.S. Missa inte att säkra dina biljetter under våra 
boka-tidigt-veckor om du är (eller blir) medlem!



          

KULTURNATT I VÄXJÖ

Fåfäng
Lördag 28 januari kl 20.00 – Palladium

Ibland finns det inget bättre än att få skratta åt vardags-
retligheter och jag-borde-verkligen-inte-lägga-energi-på-
det-här-trivialiteter. Det är därför Fåfäng finns. In your 
hour of need rycker de ut och sjunger i stämmor om totalt 
oviktiga (och samtidigt 100 procentigt relevanta) ämnen 
som läsglasögon, tatueringar, kroppsbehåring, ljud- 
överkänslighet och Sveriges talman. 

Humor- och sånggruppen Fåfäng bildades år 2000 i Lund.
På meritlistan finns bland annat en lång rad utsålda före-
ställningar på Victoriateatern i Malmö liksom på Lund 
Comedy Festival – för att inte tala om de många hundra 
spelningar som hunnits med på företagsfester, födelse-
dagspartyn, bröllopskalas och andra fantastiska  
firanden runt om i Skåne och världen.

Föregås av ett kort föredrag om Växjö teaterförenings 
föreställningar under våren, med start kl 19.30.
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MEDVERKANDE:  Gruppen Fåfäng berstående av Katarina Bexelius, Anna Braun, Hanna Ekstrand, Jenny Hagberg,  
Johanna Körner Berglund och Ina Simonsen. 
ARRANGERÖR Växjö Teaterförening i samarbete med Palladium Folkets bio och Kulturföreningen Kristina
BILJETTER: Kostnadsfritt. Obs! Begränsat antal platser  LÄNGD: 60 min
 

FRI ENTRÉ!



          
MEDVERKANDE: Jakob Eklund, Jacob Ericksson, Evamaria Björk  MANUS & REGI: Sunil Munshi, fritt efter Alexandre Dumas d.y.  SCENOGRAFI: Sunil Munshi 
och Tobias Hallgren  LJUSDESIGN: Tobias Hallgren  VIDEODESIGN: Andreas Skärberg  KOSTYMDESIGN: Magnus Flobecker  MASKDESIGN: Rebecca 
Afzelius  DRAMATURG: Lisa Lindén  PRODUCENT: Riksteatern i samarbete med Helsingborgs stadsteater  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening   
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr

KLASSIKER

Kameliadamen
Tisdag 7 februari kl 19.00 – Växjö Teater

Ett drabbande drama om omöjlig kärlek  
och att våga leva fullt ut.
I en samtida version av klassikern Kameliadamen träffar fotbolls-
farsan Andreas dragqueenen Marcus. De blir våldsamt förälskade 
och Andreas beslutar sig för att följa sitt hjärta och vill lämna fru 
och barn. Andreas fru får reda på förhållandet och försöker vara 
storhjärtad och inte döma. Men det är svårt, hon tänker på konse-
kvenserna. Det ingen av dem vet är att Marcus har cancer och att 
hans dagar är räknade.

Kameliadamen, fritt efter Alexandre Dumas den yngres roman i 
dramatisering av Sunil Munshi, är en vacker och laddad föreställ-
ning med mycket varm humor och gripande möten. En påmin-
nelse om att livet är för kort för att inte våga följa sina drömmar 
och leva passionerat. Genom dramat får vi mod. Mod att leva. 
Fullt ut. Som de komplexa varelser vi är.
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Jakob och  Jacob  
– två Dramaten- 

skådespelare som 
gjort många TV-  

och filmroller.



     

GRÄNSÖVERSKRIDANDE TEATER

Nassim – med Stina Wollter
Onsdag 15 februari kl 19.00 – Växjö Teater

Fyll magen med is och kasta kontrollbehovet över bord, för nu 
kommer äntligen uppföljaren till Nassim Soleimanpours världs-
hit VIT KANIN, RÖD KANIN, som gjorde succé med Riksteatern 2017.  
I den självbiografiska pjäsen Nassim låter Soleimanpour språkets 
förenande och förvecklande egenskaper stå i fokus, och precis 
som i VIT KANIN, RÖD KANIN är scenkonstnären lika ovetande om 
vad som kommer att hända på scen, som publiken. Allt utgår 
från ett förseglat kuvert med manuset som aktören, ny för varje 
föreställning, läser för första gången inför publiken. Det blir en 
nervkittlande, inspirerande och berörande kväll med förbluf-
fande element och möten som varken aktören eller publiken 
kan föreställa sig i förväg.

Den iranska dramatikern Nassim Soleimanpour har under ett 
decennium överraskat och förtrollat publik och skådespelare 
genom sina verk. När Riksteatern gör Nassim i Sverige får vi 
ännu en gång uppleva en av scenkonstvärldens stora snackisar.

MEDVERKANDE: Stina Wollter  AV Nassim Soleimanpour  REGI: Omar Elerian   
KONSTNÄRLIG PROJEKTLEDARE: Isak Hjelmskog  SCENOGRAFI: Rhys Jarman  LJUDDESIGN: James Swadlo  LJUSDESIGN: Rajiv Pattani   
REDAKTÖRER FÖR MANUS: Carolina Ortega and Stewart Pringle  PRODUCENT: Riksteatern  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr
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MEDVERKANDE: Hampus Anveden, Veronica Dahlström, Petter Heldt, Iskra Kostic, Peter Lorentzon och Åsa Persson
AV: George Orwell  REGI: Anna Sjövall  SCENOGRAFI/KOSTYMDESIGN: Charlotta Nylund
PRODUCENT: Teater Halland  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening 
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr

Mr Jones på Manor Farm är så lat och full att han glömmer att 
mata djuren, vilket får till följd att revolution utbryter. Under 
grisarna Napoleons och Snowballs ledarskap tar djuren över 
gården. Med löftet att eliminera alla fruktansvärda orättvisor 
på bondgården organiseras den nyinstiftade Djurfarmen som 
ger fördelar till alla som går på fyra ben. Men under tidens 
gång korrumperas rebellernas idéer och glöms sedan bort.  
Då uppstår något nytt och oväntat.

DJURFARMEN är George Orwells briljanta satir om den korrum-
perande makten och historien om en revolution som gick fel. 
En halsbrytande föreställning där den humoristiska ensem-
blen, regissören Anna Sjövall och scenografen Charlotta 
Nylund skapar ett alldeles eget universum.

ELIN WÄGNER-VECKAN

Djurfarmen
– historien om en revolution  
som gick fel
Torsdag 9 mars kl 19.00 – Växjö Teater
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Kulturarrangemang i Elin Wägners anda  
– föredrag, utställningar,  film, teater, konserter

4–12 mars 2023



     
MEDVERKANDE: Salamanca Taikon Gonzalez, Sima Eriksson, Samir Mehmed, Ebba Westerberg, Robert Svärd, Johan Bengtsson  IDÉ: ARTHEM- romska teatern  
DRAMATIKER: Ninna Tersman  REGI: Anna Ulén  SCENOGRAF/KOSTYMÖR: Fianna Robijn  LJUSDESIGN: Anna Wemmert  FILMARE/PROJEKTIONER:  
Leif Eriksson  PRODUCENT: Riksteatern i samarbete med ARTHEM- romska teatern   ARRANGÖR: Växjö teaterförening i samarbete med Musik i Syd
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr

MUSIKTEATER

Carmen med förhinder
Tisdag 14 mars kl 19.00 – Växjö Konserthus

Ett explosivt och dansant musikdrama  
av en älskad klassiker. 
Den här sprakande föreställningen med sex medverkande  
musiker, dansare och skådespelare ger ett nutida perspektiv  
på den klassiska operan CARMEN. 

Ett drama som fördjupas, utmanas och kompletteras, när 
huvudrollsinnehavaren Salamanca Taikon Gonzalez och andra 
romers berättelser om att vara rom i Sverige idag vävs ihop  
med Bizets skildring av Carmen. Bizets musik blandas med  
flamenco, jazz, romsk folkmusik, hiphop och nyskriven  
kollektivt komponerad musik. 

Gränserna är stundtals upplösta såväl mellan scen och salong 
som i förhållande till originalversionen från 1800-talet.  
Resultatet blir en Carmen gestaltad på alla plan – sceniskt,  
musikaliskt, scenografiskt och koreografiskt. 
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Bolanders skor
Torsdag 16 mars kl 19.00 – Växjö Teater

Anna-Lena Hemström och Ing-Marie Carlsson  
i en hämndtrevlig komedi med sång.
De två väninnorna och kollegorna Gunhild och Wiwi har sedan 
länge arbetat i den lilla butiken Bolanders skor. De har sina ruti-
ner – fisk på tisdagar, tvätt på torsdagar och sherry till fredagkaf-
fet. Och bakningen som är ett stort intresse förstås. Livet rullar 
på precis som det ska. Men hur kommer det sig att den tidigare 
direktören för skobutiken så hastigt dog och varför försvann 
plötsligt plågoanden Larry Björk? Vad är det egentligen som sker 
i den lilla skobutiken, vad är det för konstig odör från lagret – och 
vad är den hemliga ingrediensen i kardemummabullarna?

BOLANDERS SKOR är en historia om vänskap, trygghet och hämnd. 
En berörande feelgood-deckare med sång.

HÄMDTREVLIG KOMEDI

MEDVERKANDE: Ing-Marie Carlsson och Anna-Lena Hemström  AV: Bengt Järnblad  REGI: Ola Hedén
PRODUCENT: Riksteatern i samarbete med Teater Allan  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening  
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr
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Anna-Lena  
gästade oss senast 

med föreställningen 
om Ester Blenda; Som 

ett jävla solsken! 



     
MEDVERKANDE: Maria Kulle  MANUS: Lisa Lindén fritt efter Christina Herrströms bok  REGI: Karin Kickan Holmberg
DRAMATURG: Ninna Tersman  SCENOGRAFI OCH KOSTYM: Maria Sjöstrand  KOMPOSITÖR: Johan Redig
MASKDESIGN: Anna Olofson  PRODUCENT: Riksteatern  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr

En dag knackar det på Christinas dörr och där står en man hon  
är ytligt bekant med från kyrkan hon nyligen besökt med en vän.  
I handen har han en påse med tillhörigheter – och sin sexåriga son. 
De saknar bostad och kanske kan Christina hjälpa dem? Mötet i 
dörren kommer visa sig vara ödesdigert. Mannen och sonen flyttar 
in och tre år senare har Christina gått i personlig konkurs och 
tvingats lämna sin bostad. Hur kunde det gå så här?

Titeln vittnar om den förödande kraft en människa kan ha på en  
annan människas liv. En berättelse om ont och gott, om mentala  
övergrepp, medberoende och förnekelse. Om ett livsrum som 
krymper bit för bit.

På scen ser vi skådespelaren Maria Kulle, välkänd för en  
mängd älskade roller på teater, film och tv, bland andra i  
FRÖKEN FRIMANS KRIG.

 BASERAD PÅ SANN HISTORIA 

Ödeläggaren 
Måndag 3 april kl 19.00 – Växjö Teater
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En fängslande dramatisering av Christina 
Herrströms uppmärksammade bok.



          
MEDVERKANDE: Mårten Andersson, Per Burell, Adde Huumonen (musiker), Doreen Ndagire, Rebecca Plymholt, Joel Valois  DRAMATIKER: Ivana Sajko  
REGI: Anja Suša  SCENOGRAF/KOSTYMDESIGNER: Helga Bumsch  DRAMATURG: Eva-Maria Dahlin  KOREOGRAF: Damjan Kecojević   
PRODUCENT: Riksteatern i samarbete med Dramaten  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr 

NUTIDA DRAMA

#jeanne
Söndag 23 april kl 19.00 – Växjö Teater

Ett storslaget och visuellt drama om klasskillnader  
och klimatförändringar.
På norra sidan av en sjö finns stora villor med privata bryggor. På 
södra sidan finns ett höghus med trasig hiss. De unga på de olika 
sidorna träffar aldrig varandra. Unga i norr tror att unga från söder 
inte existerar. Unga från söder tror att unga i norr är gjorda av guld. 
Men sjön mellan dem håller på att torka ut. Klimatkrisen påverkar 
alla, rik som fattig. Eller gör den verkligen det?

#jeanne gestaltar en värld på gränsen till undergång. Vem ska  
egentligen rädda oss? Förväntar vi oss att våra barn gör det?  
Genom denna historia, om den unga idealisten och om oss som 
idealiserar henne, får vi syn på vårt samhälles olika mekanismer.

Musikern Adde Huumonen skapar i föreställningen ett ljud- 
landskap live genom bland annat elektroniska instrument  
och vatten.
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Specialskriven  
av den hyllade  

dramatikern  
Ivana Sajko.



     
MEDVERKANDE: Anne Frank: Josefin Iziamo Musiker: Kv. Arken: Annika Jessen, klarinett, Elina Nygren, viola, Anna Thorstensson, cello
MANUS: Anne Frank i bearbetning av Josefin Iziamo, Märta Lundin och Helena Röhr  REGI: Helena Röhr  MUSIK: Traditionell klezmer och  
musik av Elina Nygren arrangerad av Kv.Arken  SCENOGRAFI: Helena Röhr  KOSTYM: Åsa Gjerstad  RADIOLJUD: Jacob Gustavsson  
PRODUCENT:  Kv.Arken  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Ungdom (u 26 år) 120 kr / Ungdom scenpass 100 kr

Föreställningen Anne Franks dagbok berättar om det hemska 
som mänskligheten är kapabel till och skildrar det vi inte får 
glömma. Den berättar också om hur det är att vara en helt vanlig 
tonårstjej, som längtar, som är kär, som drömmer om att bli 
författare eller journalist, och som råkar vara jude under andra 
världskriget.

Skådespelaren Josefin Iziamo gestaltar Anne Frank. Vi får en 
nära relation till människan Anne, en ung person med känslor,  
hopp, humor, rädsla och tro på framtiden.

Tillsammans med Anne på scenen finns klezmertrion Kv. Arken 
som spelar traditionell klezmer i egen tappning. Föreställningen 
får på så vis ett musikaliskt uttryck som för oss än närmare Anne 
Franks fantastiska, fascinerande och fruktansvärda öde.

Anne Franks dagbok
Torsdag 27 april kl 19.00 – Nygatan 6

MUSIKTEATER MED KV.ARKEN
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BYGDEGÅRDSFÖRESTÄLLNINGAR

Lill-Babs forever 
Gemla skola – 23 januari kl 19.00
Denna hyllningsföreställning till Lill-Babs skapar en såväl ömsint  
som energifylld stämning när de berättar historien om en av våra mest 
folkkära artister. Med värme och kärlek sätter Lena och Carina sin  
egen prägel på en älskad låtskatt. 

MEDVERKANDE: Lena Nilsson - sång, Carina E. Nilsson - piano  PRODUCENT: 
XTC Productions AB  ARRANGÖR: Gemla Hembygdsförening i samarbete 
med Växjö teaterförening  BILJETTER: 200 kr inkl fika. Förköp: 070-2032246, 
ola.aronsson@outlook.com. Ej scenpassrabatt då Gemla Hembygds- 
förening är huvudarrangör.

Fara å färde, från orienten till ishavet
Dädesjö hembygdsgård – 23 februari kl 19.00
Bereste skådespelaren Jerker Fahlström har mångårig erfarenhet av  
både scen, film, radio och TV. Föreställningen varvar humor med allvar, 
och berättar om en otrolig men sann resa från hemstaden Göteborg till 
Mellanöstern, Kina, Grönland och Island. 

MEDVERKANDE: Jerker Fahlström  ARRANGÖR: Dädesjös föreläsnings-
förening i samarbete med Växjö teaterförening BILJETTER: Bokning genom 
Föreläsningsföreningen via sms eller telefon 0708-430163. Ingår i före-
läsningsföreningens terminsavgift. Övriga: 150 kr inkl. fika. Ej scenpass-
rabatt då Dädesjö föreläsningsförening är huvudarrangör.
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Foto: Liza Simonsson    
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Skogen – Barnteater  (fr 3 år – Förskola)
Ingelstad Näckrosen – lördag 25 mars kl 11.00 
Bergs bygdegård – lördag 15 apr kl 14.00 
En vandring genom rädslor, hemligheter och mystiska ljudvärldar. 
Ett barn går vilse i skogen och möter där en skugga av sig själv. Till-
sammans tar de två sig genom en hinderbana av roliga, oväntade, 
musikaliska rädslor i form av ljud! Att vara liten och ändå känna sig 
så himla stor. Att fundera på om älvor äter ljus eller hur mörker-
rädslan i magen låter när den pyser ut. Detta är en berättelse som 
tar avstamp i den småländska, magiska skogen befolkad av granar 
och tallar, mörker och ljus, kvistknak och vindsus. En historia om 
att våga utmana sig själv och att övervinna stora som små hinder.

MEDVERKANDE: Isak Nordström och Alexander Lindberg   
PRODUCENT: Regionteatern Blekinge & Kronoberg 
ARRANGÖR: Byggnadsföreningen Näckrosen och Bergs Bygdegård  
i samarbete med Växjö teaterförening   
BILJETTER: Ingelstad: Biljettpris 125 kr/vuxen och 75 kr/barn inkl fika. 
Förköp: 070-575 79 11, biljett.nackrosen@mail.se. Ej scenpassrabatt 
då Byggnadsföreningen Näckrosen är huvudarrangör. 
BILJETTER: Berg: 125 kr/vuxen och 75 kr/barn inkl fika.  
Förköp: tel 076-8308248. Ej scenpassrabatt då Bergs Bygdegård  
är huvudarrangör.

BYGDEGÅRDSFÖRESTÄLLNINGAR
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Skådespelaren ...om konsten,  
och livet mitt i den. 
Läs om föreställningen på nästa sida.



BYGDEGÅRDSFÖRESTÄLLNINGAR

Skådespelaren
Ingelstad Näckrosen – 10 mars kl 19.00 
Ett kollage från ett teaterliv, från det där avgörande ögonblicket när tea-
tern blir allt. Genom auditions och turnéer. Om scenskräck och eufori. 
Från fiaskon till succéer. Det blir en berättelse om konsten, och livet mitt 
i den. Om lusten och rädslan för vad som finns där bakom. Vem är skåde-
spelaren som sitt jag, vem är hans privata jag, och var går gränsen?

MEDVERKANDE: Olof Bergström och musiker Anna Melander  PRODUCENT: 
Regionteatern Blekinge & Kronoberg  ARRANGÖR: Byggnadsföreningen 
Näckrosen i samarbete med Växjö teaterförening  BILJETTER: 150 kr inkl 
fika. Förköp: 070-575 79 11, biljett.nackrosen@mail.se. Ej scenpassrabatt 
då Byggnadsföreningen Näckrosen är huvudarrangör.

Hon finns inte med på fotografiet
Kalvsviks bygdegård  – 1 april kl 19.00
En familj. Fyra människor. Fyra perspektiv. Och någon som valt att  
inte vara med. Pjäsen undersöker tematiken uteslutning ur familjen.  
Vad händer när en familjemedlem väljer att avvika? Vad gör det med  
dom som blir kvar? Och skulden, vem bär den? En föreställning om  
det svåraste och vackraste vi har, varandra.

MEDVERKANDE: Björn Johansson Boklund & Saskia Husberg  
PRODUCENT: Regionteatern Blekinge & Kronoberg 
ARRANGÖR: Kalvsviks bygdegård i samarbete med Växjö teaterförening. 
BILJETTER: 250 kr inkl förtäring. Förköp i lanthandeln, tel 0470-770190.  
Ej scenpassrabatt då Kalvsviks bygdegård är huvudarrangör.
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www.riksteatern.se/vaxjo
Fullständig information och biljetter:

SCENKONST VÅREN 2023
Datum Föreställning
23 januari  Lill-Babs forever – Gemla skola 
28 januari Kulturnatten – Fåfäng - Palladium
7 februari  Kameliadamen – Växjö Teater
15 februari  Nassim – Växjö Teater
23 februari  Fara å färde – Dädesjö hembygdsgård 
2 mars  Årsmöte – med Finn Zetterholm program
9 mars  Djurfarmen - Wägner-veckan  Växjö Teater
10 mars  Skådespelaren – Ingelstad Näckrosen
14 mars  Carmen med förhinder – Växjö Konserthus
16 mars  Bolanders skor – Växjö Teater
25 mars Skogen – Ingelstad Näckrosen
1 april Hon finns inte med på fotografiet – Kalvsviks bygdegård
3 april  Ödeläggaren – Växjö Teater
15 april  Skogen –  Bergs bygdegård
23 april  #jeanne – Växjö Teater
27 april  Anne Franks dagbok med Kv.arken – Nygatan 6

FINA FÖRMÅNER 
SOM MEDLEM

Bli medlem:  
www.riksteatern.se/

medlem

G
ra

fis
k 

pr
od

uk
tio

n 
oc

h 
tr

yc
kn

in
g:

 L
öw

ex
 T

ry
ck

sa
ke

r A
B

, 2
02

2.
  

Fo
to

 o
m

sl
ag

: K
la

ar
a 

G
  |

 R
es

er
va

tio
n 

fö
r t

ry
ck

fe
l o

ch
 ä

nd
ri

ng
ar

. 

BILJETTER
Köp via webben: www.riksteatern.se/vaxjo
Biljetter med personlig service går att köpa hos Cultix,  
Storgatan 7, 0470-77 09 00. Serviceavgift 25 kr/biljett.

En timme före föreställning på spelplatsen.  
För biljetter till bygdegårdarna, se föreställningssidorna. 
Information om tillgänglighet:  www.riksteatern.se/vaxjo

KONTAKT  
E-post: vaxjo@riksteatern.se  
Tel: 0470-211 35, 073-542 41 14 
Följ oss på Facebook   
www.facebook.com/vaxjotf 
och Instagram: @vaxjotf
Verksamhetsledare 
Helene Zetterholm

Växjö Teaterförening är en ideell förening. Vi är en del av  
Riksteatern, Sveriges största turnerande teater! Vårt uppdrag  
är att arrangera professionell scenkonst i Växjö kommun.  
Verksamheten bedrivs med stöd från kultur- och fritidsnämnden. 

Kom ihåg  
att boka dina  
biljetter!


