Lördag 15 september kl 12.00
Vinternäsa - 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.
Speltid 35 min.

Biljetter: 50 kr, säljs på Härnösands Bibliotek.

Härnösands Teaterförening presenterar - Hösten 2018
Foto:

Denna barnföreställning stöds av Riksteatern Västernorrland

Medlemsmöte/Höststart

Torsdag 20 september kl 19.00 - Foajén

Information, diskussion, underhållning och fika. Utlottning av
teaterbiljetter. Anmäl senast 18 september till Teatern 0611180 60 eller harnosand.tf@riksteatern.se. Tag gärna med en
vän att värva till Medlemskap-Scenpass. Varmt välkommen!

Härnösands Teaterförening - En del av Riksteatern
Vi är en ideell teaterförening som arrangerar scenkonst av hög kvalitet. Som medlem i
Teaterföreningen 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 eller tel: 0611-180 60. Biljettkassan öppen vard.11.00 13.00 samt en timme innan föreställning. Alla biljettpriser är inklusive serviceavgift. Rabatterade biljetter kan endast köpas i kassan. Teatersupéer i samarbete med Royal by Mathias,
förbokas! 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!

Foto: Nina Warglycke

Barnföreställning Hunden - Dotterbolaget/FHP
Fredag 28 september kl 17.00 - Lilla scenen

En clownföreställning om en mycket ensam hund på flykt som
finner vänner och ett hem. En lekfull föreställning om att
hjälpa och hjälpas åt, att mötas över språkbarriärer, missförstånd och om att lära känna sig själv genom andra. 4 - 8 år.
Speltid 40 min. Biljetter 60 kr

Foto: Sigyn Stenqvist

Den långa långa resan - Piteå Kammaropera/

Norrbottensmusiken/Kungliga Operan
Söndag 7 oktober kl 16.00 - Stora scenen
Den långa, långa resan är en opera baserad på en barnbok av
Foto: Markus Gårder
Rose Lagercrantz, inspirerad av tecknaren Ilon Wiklands liv
och flykt från Estland under andra världskriget. Ilon Wikland är en av våra mest
älskade illustratörer främst känd för teckningarna i Astrid Lindgrens böcker. Familjekonsert som riktar sig till barn 7 - 9 år. Speltid 50 min. Biljetter 200 kr Scenpass 160 kr Barn och unga tom 19 år 60 kr

Alfhild Agrells Arv - Norrdans - Världspremiär!
Torsdag 18 oktober kl 19.00 - Stora scenen
Lördag 20 oktober kl 18.00 - Stora scenen

Norrdans tar fasta på Alfhild’s historieberättande. I gränslandet av den litterära och den sceniska tolkningen av de starka
karaktärerna finns en sanning till, som blir en relevant speg- Foto: Lia Jacobi
ling av samhället idag. Norrdans hänför med ett trippelprogram av fysiskt krävande dans och nyskriven musik. Speltid ca 90 min inkl paus. Biljetter 250 kr
Scenpass 210 kr Ungdom 185 kr

Teaterföreningens och Publikföreningens samtliga arrangemang sker i samarbete med

Följ vår hemsida http://harnosand.riksteatern.se/
Gilla oss på Facebook, där finns mer bilder och information. Vi finns även på Instagram, och i Yippie.

Foto: Nina Warglycke

Borgmästaren Barnföreställning - Lillskansenteatern/FHP

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

Söndag 28 oktober kl 14.00 - Murberget

För länge sedan, i en stad långt bort – bor djur och människor,
i skön harmoni med varann. I staden bor också Borgmästaren,
som en dag bestämmer att alla djur och insekter måste flytta –
utan att förklara varför. 3 - 7 år. Speltid 40 min. Platsbiljetter:
Murberget.
Family Feelings - Teater Västernorrland
Torsdag 1 november kl 19.00 - Stora scenen
En varm komedi om familjen, om hur vi tar den för given och
om hur gräset är grönare på andra sidan. Speltid 2 tim inkl 20
min paus. Biljetter 250 kr Scenpass 210 kr Ungdom 180 kr

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

Djävla mansfôlk - Monica Z - Onsdag 26 september

Föreställningen är en hyllning till Monica, men också till de fantastiska
svenska textförfattare som hon omgavs sig med och inspirerade. Med
Åsa Bergh, Bo Sandberg och Klabbe Hörngren.

Foto: Cecilia Törnqvist Persson

Lunch: Boeuf bourguignon med potatispuré
Foto:

Världens bästa Allan! - konsert - Onsdag 17 oktober

I konserten framförs Edwalls sånger som han på senare år har kommit
att bli mer och mer uppmärksammad för vid sidan av sin skådespelargärning. Med Lucas Stark och KG Malm.

Supé: Fisksoppa med aioli och bröd. 100 kr exkl dryck, förbokas!

Blues från Bakvattnet - Ronny Eriksson & Leo Holm-

berg Söndag 4 november kl 18.00 - Stora scenen
Ronny har genom åren skrivit en massa låtar, med så många
låtar blir många ospelade. Tillsammans med Leo Holmberg,
korsbefruktar de Ronnys låtar. En lite ny form. Norrbottnisk
blues. Både skratt och gråt.. Speltid 2 x 50 min, paus. Biljetter
250 kr Scenpass 210 kr Ungdom 20—26 år 180 kr

Supé: Tjälknöl, potatisgratin och trattkantareller. 100 kr exkl dryck, förbokas!

Lunch: Fiskpaket med färska grönsaker, smör och örter
Foto:Bertil Nolander

Skräddar Molins berättelser - Onsdag 7 november

Av Förställningen består av tre noveller från boken ”Merabs skönhet”
av Torgny Lindgren. Av och med Gunnar Eklund
Lunch: Kyckling med rostade rotsaker och choronsås.
Foto: Anna Wedin
Foto:

Stå upp för Vi-skogen - Live från Oscarsteatern/FHP

Biljetter förköps endast via webb eller i Teaterns kassa

Tisdag 6 november kl 19.00 - Stora Scenen

Humorföreställning från Oscarsteatern, med bl a Johan Glans,
Marika Carlsson, Måns Möller, Babben och Electric Banana
Band - som står upp för att plantera livgivande träd i östra
Afrika. Stå upp och gör stor skillnad – du också! Speltid XX
tim. Biljetter xxx kr Scenpass xxx kr Ungdom xxx kr
Nylands Järn - Nylands Järn
Lördag 10 november kl 19.00 - Stora scenen
Nylands Järn spelar låtar och visor om folk och fä längs Ångermanälven. I över 18 år har de enträget turnerat längs älven
och funnits med i samhällsdebatten på sitt eget, lätt underfundiga och satiriska sätt. Speltid 2 x 1 tim, 20 min paus. Biljetter
250 kr Scenpass 210 kr Ungdom 20-26 år 180 kr

Supé: Kryddstekt långbakad karré m mandelpotatispuré, syrade rotsaker, sky.
100 kr exkl dryck, förbokas!

TEATERCAFÉER HÖSTEN 2018
Publikföreningen arrangerar i Teaterns Foajé
Foto: Nina Warglycke

Södra Norrlands Kustband
framför jazz i glad ton

Foto: Nylands Järn

Klas & Sanna Norberg
bjuder på visa-pop-klassiskt
Lena Stompers
tradjazz från New Orleans

Shirley Valentine - Riksteatern

Fredag 16 november kl 19.00 - Stora scenen

Se tvåfaldiga Guldbaggevinnaren Maria Lundqvist i rollen
som Shirley Valentine, som bevisar att det aldrig är för sent
för att utforska sina drömmar. Speltid 2 tim 40 min inkl 20
min paus. Biljetter 340 kr Scenpass 300 kr Ungdom 240 kr.

Chris O´Berg
underhåller med blandad repertoar

Onsdag 12 september kl 12.00
Söndag 23 september kl 14.00
Onsdag 3 oktober kl 12.00
Söndag 4 november kl 14.00

Ronny Sahlén
allt från Elvis till Christer Sjögren

Onsdag 14 november kl 12.00

Kerstin Gjerswold med familj
ett musikaliskt potpurri

Söndag 25 november kl 14.00

Rigoletto - Live från Kungliga Operan/FHP

En av Verdis mest dramatiska operor, handlar om män
med makt och en annan värld där rädsla dominerar.
Svensk text. Speltid X timmar inkl X min paus. Biljetter
xxx kr Scenpass xxx kr Ungdom xxx kr

Luciaframträdande - Fritt inträde
Torsdag 13 december kl 12.00
Estetiska programmet
Entré 100 kr inkl.
Onsdagar Sopplunch, servering 11-13, Söndagar Fika, servering 13-15

Supé: Torsk, mandelpotatispuré, dillgremolata. 100 kr exkl dryck, förbokas!

Foto: Mats Bäcker

Lördag 1 december kl 15.00 - Stora scenen

Foto: Nina Warglycke

Vi tar Swish - Publikföreningen Härnösands Teater med reservation för ändring i programmet

