Härnösands Teaterförening arrangerar – hösten 2018
2018-09-15 kl 12.00 ”Vinternäsa” med Teater Soja, Härnösands Bibliotek.
Barnföreställning 4 - 9 år. En varm dans- och teaterföreställning som utspelar sig i
norrländsk vinterkyla. Med Jens Nilsson och Elin Kristoffersson.
2018-09-20 kl 19.00 Medlemsmöte – Härnösands Teater, Foajén
2018-09-26 kl 11 – 13 ”Djävla mansfölk” – Monica Z - Lunchteater St Petrilogen
Föreställningen är en hyllning till Monica, men också till de fantastiska svenska
textförfattare som hon omgav sig med och inspirerade.
2018-09-28 kl 17.00 ”Hunden” med Dotterbolaget/FHP. Härnösands Teater – lilla
scenen. Barnföreställning 4 – 8 år. En clownföreställning om en mycket ensam hund
på flykt som finner vänner och ett hem.
2018-10-07 kl 16.00 Den långa långa resan – med Piteå
kammaropera/Norrbottensmusiken. En gripande opera om en sann historia, för
barn och vuxna. En opera baserad på en barnbok av Rose Lagercrantz, inspirerad
av tecknaren Ilon Wiklands liv och flykt från Estland under andra världskriget.
2018-10-17 kl 11 – 13 ”Världens bästa Allan” - Lunchteater St Petrilogen
Det är få kulturpersonligheter som har varit lika folkkära och älskade som Allan
Edwall. I konserten framförs Edwalls sånger som han på senare år har kommit att bli
mer och mer uppmärksammad för vid sidan av sin skådespelargärning.
2018-10-18 kl 19.00 Alfhild Agrells Arv – Norrdans, Härnösands Teater
2018-10-20 kl 18.00 Alfhild Agrells Arv – Norrdans, Härnösands Teater
2018-10-28 kl 14.00 Borgmästaren med Lill-Skansenteatern, Murberget.
Barnföreställning 3 – 7 år. För länge sedan, i en stad långt bort – bor djur och
människor, i skön harmoni med varann. Men i staden bor också Borgmästaren, som
en dag bestämmer att alla djur och insekter måste flytta – utan att förklara varför – till
alla invånares väldiga missnöje!
2018-11-01 kl 19.00 Family feelings – Teater Västernorrland, Härnösands
Teater. Family Feelings är en skruvad relationskomedi med stor igenkänning
tillägnad alla de kvinnor och mammor som uppoffrar sig för sina familjer.
2018-11-06 Stå upp för Vi-skogen – Livesänt från Oscarsteatern – Härnösands
Teater. Mer information kommer.
2018-11-07 kl 11 – 13 ”Skräddar Molins berättelser” Lunchteater St Petrilogen
Föreställningen består av tre noveller från boken ”Merabs skönhet” av Torgny
Lindgren.
2018-11-10 kl 19.00 Nylands Järn – Härnösands Teater.
2018-11-16 kl 19.00 Shirley Valentine – Riksteatern – Härnösands Teater.
Se tvåfaldiga Guldbaggevinnaren Maria Lundqvist i rollen som Shirley Valentine, som
bevisar att det aldrig är för sent för att utforska sina drömmar.
2018-12-01 Rigoletto – Livesänt från Kungliga Operan – Härnösands Teater.
Mer information kommer.
Med reservation för ändringar och tillägg

