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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

I höst är vi äntligen tillbaka med fullt program och önskar dig väl-
kommen till alla spännande föreställningar. Nu måste vi tillsammans 
se till att återerövra kulturen efter de begränsningar som pandemin 
inneburit. Passa på att bjuda med någon som kanske inte upplevt 
scenkonst på ett tag – på programmet står bland annat drama,  
monologer, humor, musik, cirkuskarneval, dans och opera.  
Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse, helt enkelt. 

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

Åsa Hovrell   Ordförande Växjö Teaterförening

Ta med någon  
på scenkonst i höst!

Boka-tidigt- rabatt!
Boka dina biljetter till höstens  föreställningar under perioden  13 juni–8 augusti 2022 och du får  50 kr extra rabatt per föreställning! (utöver medlemsrabatten 40 kr,  Obs! Boka-tidigt-rabatt för ungdom är 25 kr)Ange kampanjkoden 2022VTF när du bokar.  (Gäller alla föreställningar förutom Stefan & Kim show samt bygdegårdsföreställningar.)Biljettsläpp för icke medlemmar 1 august 2022. 

=  90 kr rabatt  
 per biljett!

FÖR MEDLEMMAR  OCH NYA MEDLEMMAR!

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



       
✔ 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

FÖR MEDLEMMAR

Det här är årets roligaste kväll för oss i Växjö 
Teaterförening när vi får träffa alla fina med-
lemmar. I år har vi hyrt in oss på Nygatan 6 så 
att dubbelt så många ska få plats. I vanlig ord-
ning får ni en genomgång av höstens föreställ-
ningar med quiz och fika. Därefter får ni en 
föreläsning av Sveriges mest okända världs-
artister, smålänningarna Stefan & Kim som 
sedan många år gör imponerande shower.

På vår VIP-kväll för medlemmar kommer ni 
att få höra dem berätta om sin långa karriär 
och även få några musikaliska smakprov. 

VIP-kväll  
– med Stefan & Kim  
samt presentation av  
höstens program 
Tisdag 30 aug kl 18.00 – Nygatan 6

ANMÄLAN via formulär på riksteatern.se/vaxjo,  
eller vaxjo@riksteatern.se, alternativt per telefon.  
Alla medlemmar, även nya, är välkomna. Vi bjuder på fika.

Obs! Glöm inte köpa biljett för medlemspris till dagen efter,  
den 31 augusti, då Stefan & Kim kör sin show på Nygatan 6. Det vill du  
garanterat inte missa! Vänd och läs om föreställningen på nästa sida.

Välkommen! 



          

SAMARRANGEMANG MED MUSIK I SYD

Show med Stefan & Kim
Onsdag 31 aug  kl 19.00 – Nygatan 6

Stefan & Kim har blivit specialister på att sätta ihop nummer 
skräddarsydda för stora evenemang när kunden vill ha något 
oväntat. De presenterar en unik korsbefruktning av humor, 
galenskap, tänkvärdheter, charm och musikalitet, tillsammans 
med en total respektlöshet inför genrekonventioner. 

Stefan & Kim är ”kungliga tonleverantörer” i de skandinaviska 
länderna. Men trots att de har uppträtt i Las Vegas, på vinnar-
middagen vid Ryder Cup, nationaldagen i Central Park, New 
York, har turnerat med Diggiloo och är kanske Sveriges mesta 
företagsunderhållare, så är det inget de skryter med. Det vikti-
gaste för Stefan & Kim är här och nu! 

MEDVERKANDE:  Stefan Arwidsson och Kim Strandberg
ARRANGERÖR Musik i Syd i samarbete med Växjö Teaterförening
BILJETTER: Scenpass 220 kr / ordinarie 250 kr 



          
MEDVERKANDE:  Karoline Aamås, hårhängning & rep Hege Eriksdatter, isbalans & rep Love Kjellsson, fiol, synt & sång
PRODUCENT: Kompaniet Ent   ARRANGÖR: Växjö Teaterförening 
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Studerande/ungdom (u 26 år) 120 kr / Stud/ungdom scenpass 100 kr

POETISK CIRKUS MED LEVANDE MUSIK

Plast – Kompaniet ENT
Onsdag 21 sept kl 19.00 – Växjö teater

Plast är en utforskande cirkusföreställning sammanvävd 
med levande musik och ljus som lyfter fram den skim-
rande slöjan som flyter magiskt som havet.  
Kompaniet ENT öppnar upp för det storslagna, ödmjuka och 
lugna som rör och berör. Poetisk cirkus kombineras med levande 
musik. En människa hänger i håret svävande över böljande plast. 
Två luftakrobater omfamnar varandra. Smältande is balanseras 
på huvudet. 

Syntar, fiol och röst fyller rummet. Musiken är baserad på ur- 
åldrig skandinavisk tradition. Ett långsamt meditativt tempo 
bryts av plötsliga händelser.

ENT är ett norsk-svenskt kompani som gör föreställningar med 
utgångspunkt i etiska förhållningssätt till natur och gemenskap. 
De utforskar enkelhet och cirkuskonstens möjligheter och gränser.
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”Jag känner polarisen smälta på min panna. 
Jag dansar med plasten som fyller världs-

haven. Jag håller vikten av din kropp i mina 
armar och din röst fyller hela mig.

Jag är rädd men inte ensam. Vi är här nu.  
Tillsammans. Ljus och mörker.

Ljud och tystnad.”



     

VISUELLT STORSLAGET DANS- OCH KOSTYMDRAMA

Ett drömspel
Fredag 30 sep kl 19.00 – Växjö Konserthus 

En visuell smällkaramell fylld av humor, sorg och fantasi! 
Dundersuccén från Svenska Teatern i Helsingfors  
kommer hit. 
August Strindbergs banbrytande klassiker Ett drömspel har  
förtrollat teaterpublik över hela världen. När hyllade koreo- 
grafen Carl Knif gör sin tolkning av verket tar han det till en ny 
nivå – utan att göra avkall på Strindbergs uttrycksfulla språk.  
På ett tilltalande sätt lyckas han tillsammans med skådespelarna 
fånga, förklara och förmedla vad Strindberg menade. Det blir ett 
helt universum innanför en ridå.

Teater och dans sammanvävs till en visuell, estetisk och tanke-
väckande scenkonstupplevelse fylld av humor, sorg och fantasi.

Ett drömspel spelades på Svenska Teatern i Helsingfors hösten 
2021 och blev en dundersuccé med utsålda föreställningar och 
ros från såväl publik som press.

MEDVERKANDE: Mårten Andersson, Patrick Henriksen, Olli Lautiola, Denny Lekström, Oksana Lommi och Tobias Zilliacus
PRODUKTION: Riksteatern i samarbete med Svenska Teatern i Helsingfors och Carl Knif Company
ARRANGÖR: Växjö Teaterförening
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Studerande/ungdom (u 26 år) 120 kr / Stud/ungdom scenpass 100 kr
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”Carl Knif sätter upp ett slående, 
sorgligt, roligt, pompöst och  

innerligt Drömspel”    
Svenska Yle



          
MEDVERKANDE:  Özz Nûjen och Markus Räsänen (dragspel)  INSPELAD RÖST: Helena Bergström
AV: Ascanio Celestini  SVENSK ÖVERSÄTTNING: Mia Törnqvist  KOMPOSITÖR: Gianluca Casadei  
PRODUKTION:  Riksteatern  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening 
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Studerande/ungdom (u 26 år) 120 kr / Stud/ungdom scenpass 100 kr

En smart, varm och rolig pjäs!
En man återvänder till jorden. 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 inkluderade 
och de som står utanför.

Generöst och poetiskt predikar han med både allvar och 
humor om samhällets brister; ger en röst åt de som inte  
annars får utrymme att höras. I berättelserna vi får ta del  
av tar små underverk form. Kanske är det så att det ryms 
ett mirakel i oss alla?

Pjäsen är skapad av den italienske skådespelaren  
och författaren Ascanio Celestini, som också regisserar 
Özz Nûjen i Riksteaterns uppsättning.

SMART OCH ROLIG PJÄS

Laika – Özz Nûjen
Söndag 2 okt kl 19.00 – Växjö Teater
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”Det är en föreställning där man  
kommer att få skratta. För kan man  
skratta åt eländet, ja då kan  
man också ta tag i eländet  
och lösa det”
Özz Nûjen



     
MEDVERKANDE: Kimmo Tetri (Kaveri-kollektivet) och Irina Parviainen (Kokkolan kaupunginteatteri) REGI: Malou Zilliacus MANUS: Jani Lohikari   
SCENOGRAFI: Ari Auvinen KOSTYM- OCH MASKDESIGN: Agnes Kenttä  PRODUKTION: Samarbete med Kaveri-Kollektivet samt Karleby Stadsteater, 
Östgötateatern,  Finlandsinstitutet och Riksteatern  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Studerande/ungdom (u 26 år) 120 kr / Stud/ungdom scenpass 100 kr
För biljetter med syntolkning kontakta SYNSKADADES RIKSFÖRBUND I KRONOBERG TEL 070-736 76 67

KOMEDI MED FINSKT ALLVAR  

Finska för invandrare
Måndag 17 okt kl 19.00 – Växjö Teater 

Komedi med farsartade missförstånd och finskt allvar, men 
också ett ömsint och kärleksfullt porträtt av två personer 
som söker efter sin plats och sig själva.
I den finska föreningen i en svensk småstad finns endast en äldre 
medlem kvar. Föreningen kommer att försvinna med henne. Men 
så en dag dyker en yngre man upp. Han upplever att hans finska 
identitet togs från honom som barn. Nu vill han återta den! Hon 
är tveksam. För mycket sorg och svårmod ryms i den finska själen 
för att bara byta. Men hon inser samtidigt att detta kan vara enda 
möjligheten för föreningen att överleva. Tillsammans trevar de 
sig fram och försöker efter bästa förmåga göra honom helt finsk. 
Något som visar sig vara väldigt svårt, kanske helt omöjligt. Han 
längtar efter en identitet han aldrig haft, och hon målar upp en 
bild av ett land som inte längre finns.

Spelas på svenska och finska, textas på båda språken. Föreställningen syntolkas 
– mer info nedan.



          

seven methods
of killing kylie jenner
Lördag 5 nov kl 19.00 – Växjö Teater

En mångbottnad, rolig och stark föreställning i det digitala 
gränslandet.
Cleo, en ung svart kvinna får nog när tidningen Forbes utser 
den yngsta systern i Kardashian-familjen, Kylie Jenner, till ”The 
youngest selfmade billionaire ever!”. Ingen ska tjäna så mycket 
på att utnyttja svart kultur och estetik!

Med sitt anonyma konto @INCOGNEGRO tweetar hon en lista 
på metoder att mörda Kylie Jenner. Cleos tweets är roliga, skarpa 
och uppläxande kring social orättvisa, rasism, och kapitalism. 
Vännen Kara blir orolig, måste verkligen Cleo vara så hotfull?

Dramatiker Jasmine Lee-Jones har vunnit flera priser för sin  
debutpjäs regisserad av Milli Bhatia. Den har gått för utsålda hus  
på Royal Court Theatre i London. 

VIRALT DRAMA

MEDVERKANDE:  Nancy Ofori Rachel Willer  KONSTNÄRLIGT TEAM:  DRAMATIKER: Jasmine Lee Jones  REGISSÖR: Mili Bhatia  
REGIASSISTENT: Norea Sandberg  ÖVERSÄTTARE: Doreen Ndgare  DRAMATURG: Edward Bromberg  LJUSDESIGNER: Sofie Andersson
PRODUCENT: En produktion i samarbete med Riksteatern och Royal Court Theatre i London. ARRANGÖR: Växjö Teaterförening  
BILJETTER: Vuxen 330 kr / Vuxen scenpass 290 kr / Studerande/ungdom (u 26 år) 120 kr / Stud/ungdom scenpass 100 kr
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MEDVERKANDE: Joakim Larsson, Karin Kjellgren, Erika Sax, Georg Källstöm, Tor Lind, Alba Gutiérrez Malmbom, John Sax, Rebecca Hellbom  m fl  
KOMPOSITÖR: Giacomo Puccini LIBRETTO: Giovacchino Forzano REGI: Anne Barslev 
ARRANGEMANG: Britta Holger KOSTYM OCH SCENOGRAFI: Gøje Rostrup PRODUCENT: Christina Gutiérrez Malmbom 
ARRANGÖR: Smålandsoperan i samarbete med Växjö Teaterförening 
BILJETTER: Vuxen 495 kr / Vuxen scenpass 445 kr / Studerande/ungdom (u 26 år) 295 kr

Puccinis enda komiska opera och den räknas som en  
av de bästa komiska operor som har skrivits.
Släktingarna samlas vid den rike Buoso Donatis dödsbädd och  
den gamle dör. Testamentet visar att hela arvet går till klostret. 
Gianni Schicchi, känd för att vara påhittig, har genast en lösning. 
Buosos döda kropp göms undan och Gianni Schicchi tar hans plats  
i sängen. När doktorn kommer förklarar den utklädde Gianni att 
han mår mycket bättre. Ett nytt testamente skrivs. Den falske Buoso 
testamenterar raskt något till varje släkting men det mest värdefulla 
går till Buoso Donatis gode vän Gianni Schicchi! De rasande släk-
tingarna är lurade men kan inget göra utan att avslöja sin delak-
tighet i bedrägeriet.

Den första akten utspelar sig på väg in i salongen då publiken möter 
sångare och musiker som på olika sätt gestaltar människans girighet 
genom nya texter insamlade från allmänheten.  

KOMISK OPERA AV PUCCINI

Gianni Schicchi 
Tisdag 15 november kl 19.30 Växjö Konserthus 
Onsdag 16 november kl 19.30 Växjö Konserthus

Samarrange- 
mang med  
Smålands- 
operan!
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KONSTNÄRLIGT TEAM / ARTISTER: Fez Faanana, Mark Winmill, Thomas Worrell, Brett Rosengreen, Louis Biggs, Dylan Rodriguez och  Robert Fux 
KOSTYM: Gia Mitchell  KREATIV PRODUCENT: Josefin Rosales. Föreställningen är ett gästspel, och en samproduktion mellan Briefs Factory, 
Cluster Arts och svenska Follow the Rabbit/Josefin Rosales och Riksteatern  ARRANGÖR: Växjö Teaterförening i samarbete med Musik i Syd
BILJETTER: Vuxen 370 kr / Vuxen scenpass 330 kr / Studerande/ungdom (u 26 år) 120 kr / Stud/ungdom scenpass 100 kr 

CIRCUS-KARNEVAL FÖR HELA FAMILJEN

Bratz Carnival
Fredag 25 nov kl 19.00 – Växjö Konserthus

En timme gränslös kärlekskabaret med ”more is more”- 
attityd som varvar rosa glittriga monster och hopprep  
med rubikskub och akrobatik.
När världsstjärnorna från australiensiska kompaniet Briefs Factory 
kommer till Sverige gör de det med ett BANG! En genderbending 
resa som lockar fram din inre diva likväl som en hyllning till kon-
sten att våga vara sig själv. Alla tidigare superhjältar kan slänga sig 
i väggen – det här gänget kommer garanterat stå överst på listan 
framöver. Med på Sverigeturnén är också den hyllade svenske  
skådespelaren och dragartisten Robert Fux!

Briefs Factory syns frekvent på scener i London, Paris, New York 
och inte minst i Austalien. De turnerar över hela världen och är 
främst kända för att skapa late night cabaret för en vuxenpublik. 
Brats Carnival är den föreställning de önskar att de själva kunnat  
få se när de var barn.
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TEATERRESA FÖR MEDLEMMAR

MEDVERKANDE:  Marianne Mörck  DRAMATISERING & REGI : Eva Dahlman
TEXTDRAMATURG: Eva-Maria Dahlin och Lisa Lindén   SCENOGRAFI & KOSTYM: Sven Haraldsson
LJUSDESIGN: Peter Stockhaus BILJETTER: Medlemmar 745 kr/pers inklusive buss från Växjö, teaterbiljett,  
entre till Ikea museum och middag i bistron på Folket Hus före föreställningen (exkl dryck).
Vi reserverar oss för att resan endast genomförs om tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

Tillsammans åker vi till Älmhults Folkets Hus och  
ser Marianne Mörck i komedin Britt-Marie var här.  
Vi gör även ett besök på Ikea museum och äter en god  
middag före föreställningen. 

En varm komedi med Marianne Mörck i alla roller – 
baserad på Fredrik Backmans bok med samma namn.
En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på 
att hennes ska börja. Det är berättelsen om samhällen vid 
vägar där fotboll och pizzerior är det sista som överger män-
niskorna. Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äkten-
skap bakom sig och ska starta upp sitt liv på nytt. Det enda 
arbete hon kan få är i Borg, ett samhälle om vilket det snällaste 
man kan säga är att det ligger vid en väg. Borg har inget annat 
än fotbollen kvar. Britt-Marie hatar fotboll. Detta är sanner-
ligen inte början på en underbar vänskap.

Britt-Marie var här 
Fredag 18 nov – Älmhults Folkets Hus

Avresa med buss från  
Växjö kl 15.00 – beräknad 

hemkomst ca kl 22

”Publikkontakt och full kontroll över 
rytm och komik. Marianne Mörck 

skulle kunna göra vilken historia  
som helst fängslande”  SvD
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BYGDEGÅRDSFÖRESTÄLLNINGAR

Tack och lov att jag finns  
– en sprakande LUGN show
Onsdag 14 sep kl 19.00 Gemla skola 
Lördag 1 okt kl 18.30 Bergs bygdegård
En musikalisk poetisk föreställning i det lilla formatet 
med en skådespelare, två musiker, många instrument 
och sångstämmor.
Vardagslivets sorg och glädje i Kristina Lugns texter.  
Musik av Benny Andersson, Georg Riedel och Thomas Hertzman. 
På scenen skådepelaren Catherine Westling med två musiker  
med piano, cello, basklarinett, ukulele och bastuba.
Från en föreställning där kvinnans rösträtt var i fokus är det nu 
en kvinnas röst, eller snarare vrål, i en hyllning till tillvaron. Svart 
humor och igenkänning för alla som älskat och velat passa in. 

MEDVERKANDE: Catherine Westling, Thomas Hertzman och Ove Lindqvist  
REGISSÖR OCH SCENOGRAF: Agneta Andersson Forssell  PRODUCENT: Charlotte Aaby Hertzman & Teaterladan
ARRANGÖR: Gemla hembygdsförening i samarbete med Växjö Teaterförening.  
BILJETTER: 200 kr inkl fika. Förköp: 070-203 22 46, ola.aronsson@outlook.com
ARRANGÖR: Bergs bygdegård i samarbete med Växjö Teaterförening. 
BILJETTER: 125 kr inkl soppa & kaffe (subventionerat biljettpris av projektmedel från Återstart Bygdegård)  
Förköp: tel 076-830 82 48
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Så sant som det är sagt – Maria Arnadottir 
Lördag 12 nov kl 18.30 Kalvsviks bygdegård 
En nyskapande berättarteaterföreställning, som genom både komik,  
allvar och eftertanke framförs i direkt kontakt och dialog med publiken.  
Med sitt livfulla dramatiserande av historier, skrönor och kåserier bjuder  
Maria Arnadottir in till en spännande berättarvärld i gränslandet mellan  
fantasi och verklighet, mellan sanning och lögn. 
Föreställningen vann Publiken pris (Publikumsprisen) på   
Internationella Berättarfestivalen WORDS i Danmark i juni 2019.

MEDVERKANDE: Maria Arnadottir  ARRANGÖR: Kalvsviks bygdegård i samarbete  
med Växjö Teaterförening  BILJETTER: 275 kr inkl förtäring, förköp i lanthandeln  
i Kalvsvik, tel 0470-770190.

En doft av Wien 
Fredag 18 nov kl 19.00 Näckrosen Ingelstad 
Fredag 25 nov kl 19.00 Kalvsviks bygdegård 
Operaensemblen Minopera bjuder på äkta Wienermusik i samarbete med orkestern Wiener 
Salon Virtuosen! Wiener Salon Virtuosen är en av de ledande salongsorkestrarna i Wien och 
består bland annat av medlemmar i Wiener Symphoniker och Wiener Staatsoper. Förra våren 
spelade de in en orkesterfilm i den fantastiska miljön i Stift Klosterneuburg. Under konserten 
kombinerar Minopera en biovisning av filmen med liveoperasång. Det blir en underbar resa  
till Wien ledd av wienaren Wolfgang Veith, tenor. Givetvis i frack och med wienercharm och 
humor tillsammans med sopranen AnnaKarin Ranelf.

PRODUCENT: Minopera i samarbete med Destination Möckelsnäs  MEDVERKANDE: AnnaKarin Ranelf, sopran, Wolfgang Veith, tenor 
ARRANGÖR: Kalvsviks bygdegård/ Näckrosen i Ingelstad i samarbete med Växjö Teaterförening   
KALVSVIK BILJETTER: 200 kr inkl fika. Förköp i lanthandeln, tel 0470-770190 
INGELSTAD BILJETTER: 200 kr inkl fika. Förköp: 070-575 79 11, biljett.nackrosen@mail.com

BYGDEGÅRDSFÖRESTÄLLNINGAR



BYGDEGÅRDSFÖRESTÄLLNINGAR

Skådespelaren
Torsdag 24 nov kl 19.00 Dädesjö hembygdsgård
”Skådespelaren” är ett kollage från ett teaterliv, från det där avgörande 
ögonblicket när teater blir allt. Genom auditions och turnéer. Om scen-
skräck 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. Här står han nu framför oss igen. Varför gör han det ännu en 
gång? Igen. Alltid, eller är det sista gången? 

MEDVERKANDE: Olof Bergström   
PRODUCENT: Regionteatern Blekinge & Kronoberg  
ARRANGÖR: Dädesjö föreläsningsförening i samarbete  
med Växjö Teaterförening
BILJETTER: Bokning genom föreläsningsföreningen  via sms  
eller telefon 0708-43 01 63. Ingår i föreläsningsföreningens  
terminsavgift. Övriga: 150 kr inkl. fika 
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www.riksteatern.se/vaxjo
Fullständig information och biljetter:

SCENKONST HÖSTEN 2022
Datum Föreställning
30 aug   VIP-kväll med Stefan & Kim – Nygatan 6
31 aug  Show Stefan & Kim – Nygatan 6
14 sep  Tack och lov att jag finns – Gemla Leksaksmuseum
21 sep  Plast – Växjö Teater
30 sep  Ett drömspel   - Växjö Konserthus
1 okt Tack och lov att jag finns – Bergs bygdegård
2 okt  Laika – Växjö Teater    
17 okt  Finska för invandrare  - Växjö Teater
5 nov  seven methods of killing kylie jenner  - Växjö Teater
12 nov Så sant som det är sagt – Kalvsviks bygdegård
15 nov  Opera Gianni Schicchi – Växjö Konserthus
16 nov Opera Gianni Schicchi – Växjö Konserthus
18 nov  Teaterresa: Britt-Marie var här –  Älmhults Folkets Hus
18 nov En doft av Wien – Näckrosen, Ingelstad
24 nov Skådespelaren – Dädesjö hembygdsgård
25 nov  Brats Carnival – Växjö Konserthus
25 nov En doft av Wien – Kalvsviks bygdegård

FINA FÖRMÅNER 
SOM MEDLEM

Bli medlem:  
www.riksteatern.se/
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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. 

Glöm ej 
boka dina  
biljetter!




