Lördag 2 februari kl 12:00 Härnösands Bibliotek
Olof Högbergsalen.

Clownen Manne Äntligen här!

Från 4 - 104 år.
Fritt inträde. Fribiljetter hämtas på biblioteket från den 19 januari
Sponsrat av Allmänna arvsfonden och Lekfrämjandet

Foto:

Lördag 2 mars kl 12:00 Härnösands Bibliotek-

Medlemsmöte/Vårstart

Stjärnans Hus, begränsat antal platser

Tisdag 22 januari kl 19.00 - Foajén

Mamy Wata och monstret!

En interaktiv danssaga med Maria Nordlöw.
Från 3 år.
Biljetter 50 kr säljs på Biblioteket.
Med stöd av Riksteatern Västernorrland

Foto:

Härnösands Riksteaterförening - En del av Riksteatern
Vi är en ideell teaterförening som arrangerar scenkonst av hög kvalitet. Som medlem i
Riksteaterföreningen blir du samtidigt medlem i Riksteatern och får medlemskortet Scenpass Sverige
och rabatt på tusentals evenemang över hela landet.
Kontakt:
Besöksadress, Storgatan 9, 871 31 Härnösand, ingång Lilla Entrén. Kassa: Stora Entrén
Tel: 0611- 180 60 E-post: harnosand.tf@riksteatern.se.
Bokning och biljettförsäljning:
Bokning harnosand.riksteatern.se (även scenpass) eller tel 0611-180 60. Biljettkassan öppen tisdag och
torsdag 11.00 -13.00 samt en timme innan föreställning. Efter den 11 februari säljs biljetterna på Technichus torsdag till söndag kl 10 - 16, tel 0611-34 96 35, samt i biljettkassan en timme innan föreställning. Alla biljettpriser är inklusive serviceavgift. Rabatterade biljetter kan inte köpas på nätet. Teatersupéer i samarbete med Royal by Mathias, förbokas i Teaterns biljettkassa! Serveras 17.30, i Foajén.
Medlemskap lönar sig! Registrera dig på www.riksteatern.se eller kontakta oss.
Medlemsavgifter:
Enskilt medlemskap 150 kr, Familjemedlem 80 kr, Ungdom t.o.m. 25 år 50 kr
Medlemsrabatt*: 40 kr på föreställning som kostar mer än 100 kr. 10% på Live på Bio-förest.
Grupprabatt*: (10 pers el fler) 40 kr/ biljett på föreställning som kostar mer än 100 kr
Skolklasser*: 60 kr/person.
Ej Live på bio.

*Rabatter kombineras ej. Bokade biljetter hämtas senast 10 dgr fr bokning. Gruppbiljetter betalas i grupp = ett kvitto

harnosand.riksteatern.se
Följ oss på Facebook och i Yippie!

Härnösands Riksteaterförening presenterar - Vår 2019

Riksteaterföreningens och Publikföreningens samtliga arrangemang sker i samarbete med

Information, diskussion, underhållning och fika. Utlottning av
teaterbiljetter. Anmäl senast 18 januari till Teatern 0611-180
60 eller harnosand.tf@riksteatern.se. Tag gärna med en vän
att värva till Medlemskap-Scenpass. Varmt välkommen!

Foto: Nina Warglycke

Carmen -Livesänd från Kungliga Operan/FHP
Fredag 25 januari kl 19.00 - Stora scenen

En ny uppsättning av Carmen som säger att hon vill vara fri.
med rätt att älska vem hon vill. Men i vägen ställer sig José.
Speltid 2 tim 50 min Framförs på franska med svensk text på Foto: Elisabeth Toll
textmaskin. Biljetter 245 kr Scenpass 205 kr Ungdomar 175
kr Gå två betala för en! Supé 17.30: Tjälknöl, mandel– och jordärtskockspuré, trattkantareller,
syrade grönsaker. 100 kr exkl dryck, förbokas i biljettkassan!

Pelle Svanslös - Teater Västernorrland

Söndag 17 februari kl 15.00 - Stora scenen
Tisdag 19 februari kl 18.00 - Stora scenen

Familjeföreställning från 6 år.
När Pelle var liten fick han sin svans avbiten av en råtta. Nu Illustration: Emil Maxén
kommer han till Uppsala där alla katter har långa svansar.
Elake Måns och hans kumpaner Bill och Bull beslutar sig för att sätta svanslösingen på plats. I ett svindlande äventyr som kastar sig mellan kattlöpning, romantik,
marknadsgyckel och kidnappning måste Pelle visa mod och stå upp för sig själv
Speltid 2 tim. Biljetter 200 kr Scenpass 160 kr Barn och ungdomar 80 kr

Jag är en annan nu - Riksteatern

Lördag 23 februari kl 19.00 - Stora scenen

Med Ann Petrén och Frida Westerdahl
Miriam är på väg till sjukhuset för behandling och på vägen
besöker hon sin mamma Claire som opererat höften. Claire
Foto: Sören Vilks
pratar mest om sig själv. Att Miriam har cancer blir som en
parentes, något hon inte riktigt tar in. Men Miriam har bestämt sig - både för att
överleva och att nå fram till sin mamma. Deras möten när Miriam är på väg till
och från sjukhuset förändrar relationen mellan dem på djupet. Speltid 1 tim 15
min. Biljetter 310 kr Scenpass 270 kr Ungdom 230 kr . Supé 17.30: Torskrygg med mandelpotatispuré och dillgremolata. 100 kr exkl dryck, förbokas i biljettkassan!

Hem - Tyst teater/Riksteatern

Biljetter: 210 kr inkl. lunch/servering 11.00-12.00

Torsdag 14 mars kl 19.00 - Lilla scenen

Ett samtida drama inspirerat av vittnesmål från döva människor på flykt. Paniken, bomberna, båtarna till havs – ingen
kan förklara för dig vad som händer. Hem handlar om verkliga människor och deras berättelser. Om öden som tystats,
vars gripande historier aldrig tidigare har berättats. Spelas på
svenskt och visuellt teckenspråk samt svenska. Speltid 1 tim.
Biljetter 200 kr Scenpass 160 kr Ungdom 150 kr

samarrangemang mellan Härnösands Teaterförening, Teater Västernorrland och S:t Petri Logen.

Jacke Sjödins lunchlåda - Onsdag 13 februari

Vad som bjuds i vårens lunchteater vet ingen just nu. Inte ens Jacke själv. Av och
med: Jacke Sjödin. Lunch:

Foto: Mikael Sundberg
Foto: Lia Jacobi

Mat:

Bergman och musiken - Onsdag 27 februari

Divine Opera, om Ingmar Bergman och hans relation till musiken. Medverkande:
Caroline Gentele, Gabriella Lambert-Olsson. Pianist: Eric Skarby. Lunch:

Märgben - Norrdans
Torsdag 28 mars kl 19.00 Stora scenen PREMIÄR

Foto:Johanna Philip

Lördag 30 mars kl 18.00 - Stora scenen

Då jag var fem år frågade min mamma mig vad jag tyckte var
bäst med att vara same. Jag svarade ”- Att äta märgben”. Den
frågan har följt mig in i vuxen ålder. Varför känner jag mig
Foto: Lia Jacobi
samisk? Och varför ger det mig trygghet och en tillhörighet?
Speltid 65-75 min. Biljetter 245 kr Scenpass 205 kr Ungdom 185 kr

Silvio möter Cornelis - Onsdag 13 mars

Latinamerikas mest hyllade vissångare; kubanen Silvio Rodriguez möter Wreesvijk.
Medverkande: Ann Kristin Hedmark – sång, Erik Steen – gitarr och Kettil Medelius
– piano. Lunch: .
Foto: Pressbild

”Vattnet” - Onsdag 27 mars

En berättelse signerad Torgny Lindgren. Både allvarlig, komisk och dråplig om
vart annat! Med: Kaj Ahlgren Av: Torgny Lindgren. Lunch:

Vi - en okänd opera av Bach - Norrlandsoperan

Biljetter förköps endast via webb eller i Teaterns kassa

Måndag 8 april kl 19.00 - Stora scenen

En nyskapad opera baserad på musik av Bach samt nyskriven
musik. Ett varmt allkonstverk och poetisk berättelse om hur
det är att vara människa. Framförs på tyska och textas på
svenska och engelska. Speltid 1 tim 15 min. Biljetter 290 kr
Scenpass 250 kr Ungdom 20—26 år 190 kr Barn och unga
0—19 år 60 kr.

Jacke Sjödins lunchlåda/After work - Onsdag 13 febr 17-19

Foto:

Bild: Greta Rönneskog, Wenderfalck

Biljetter barn och unga tom 18 år 120 kr (kan endast köpas i biljettkassan)

TEATERCAFÉER VÅREN 2019
Publikföreningen arrangerar i Teaterns Foajé

I samarbete med Härnösands Musiksällskap.

I huvudet på Alfhild Agrell - Teater Västernorr-

Härnösands Dragspelsklubb
underhåller med dragspelsmusik

Onsdag 10 april kl 19.00 - Stora scenen
Lördag 13 april kl 19.00 - Stora scenen

Chris O´Berg
bjuder på lite gott och blandat

land

Alfhild Agrell, född 1849 i Härnösand, var en av sin tid mest
spelade dramatiker. Denna lustfyllda föreställning rör sig
Foto: Lia Jacobi
mellan dröm och verklighet, Alfhild möter såväl Strindberg
och Ibsen som Ellen Key och Victoria Benedictsson. Genom Alfhilds ögon får vi se
fragment ur hennes pjäser och minnas hennes succéer. Speltid 2 tim 20 inkl paus.
Biljetter 250 kr Scenpass 210 kr Ungdom 175 kr
Supé 17.30 (båda kvällar): Långbakad pork shoulder med Royals potatissallad och grönsaks emulsion. 100 kr exkl dryck, förbokas i Teaterns biljettkassa!

Samtal efter föreställningen!

Följ vår hemsida http://harnosand.riksteatern.se/
Gilla Härnösands Riksteaterförening på Facebook, där finns
mer bilder och information.

Vi finns även på Instagram, och i Yippie.

Söndag 24 februari kl 14.00
Söndag 3 mars kl 14.00

Ukke-liten
Ukelele-musik och sång

Onsdag 20 mars kl 12.00

Ann-Cathrine Wiklander
känd från Svensktoppen

Söndag 28 april kl 14.00

Y-swing
underhåller med jazztoner

Onsdag 22 maj kl 12.00

Onsdagar Entré 120 kr inkl sopplunch, servering 11-13,
Söndagar Entré 100 kr inkl kaffe och bröd, servering 13-15
Publikföreningen Härnösands Teater med reservation för ändring i programmet. Vi har Swish.

