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Nils Ferlin 
- En luffare är jag 

Britta Andersson

Om Nils Ferlins liv, diktning och sånger.
Berättande, visor, dikter och musik vävs till 
en helhet. Även nyskriven musik finns med, 
komponerad av Olle Junholm.

Känsligt och inlevelsefullt berättar 
skådespelaren Britta Andersson om 
Nils Ferlins liv och tolkar ett urval dikter varvat 
med visor, magnifikt framförda med sång/
tvärflöjt, violin och melodika av Sinikka Thörn 
och Olle Junholm på akustiska 
gitarrer, bägge professionella musiker.”

2 tim inkl 20 min paus. Pausservering
Biljettbokning: riksteatern.se/tingsryd
eller tel 0709-98 16 10

Fredag 24 januari kl. 19.00
Plats: Linneryds bygdegård 
Pris: 200 kr, Scenpass 150 kr, 
ungdom t.o.m 19 år 50 kr. 

Tralala  
-om helvetet vi kallar livet

Studio Classon Teater

En komedi som går på djupet. Livet kan 
ibland kännas hopplöst och motigt. Som att 
inget går ens väg.  I den här föreställningen 
möts två personer med olika typ av mot-
gångar i en helt ny situation som ställer deras 
syn på livet på ända. Två vilt främmande 
människor blir tillsammans inlåsta och kan inte 
komma ut. Vad händer med människan om 
allt det självklara försvinner? Om möjligheten 
att ta sig var man vill rycks bort? Om man är 
fast med en helt främmande person och tror 
att det är för all framtid? När ett helvete helt 
plötsligt får en ny innebörd?

Längd: 2x45 min. Pausservering

Biljettbokning: riksteatern.se/tingsryd  
eller tel 0709-98 16 10

Lördag 15 februarir kl. 16.00
Plats: Björkeborg, Väckelsång
Pris: 200 kr, Scenpass 150 kr,
ungdom t.o.m 19 år 50 kr.
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Den svenska sonen 
Riksteatern

Ett unikt drama om en adopterad människas 
längtan att hitta hem.
Jo är adopterad från Colombia och upp-
vuxen i en småstad i Sverige. Föreställningen 
utspelar sig i Jos barndomshem, runt 
middagsbordet, där Jo och hens partner 
är på besök för att träffa föräldrarna. Familje-
hemligheterna hopar sig och den 
oundvikliga uppgörelsen går inte
längre att väja inför. 
Med sin kvickhet och rapphet tar Joel Mauri-
cio Isabel Ortiz, skådespelare och regissör, 
sig an
en tung verklighet med en komisk 
lättsamhet. Produktionen är ett samarbete 
med Unga Klara.
90 minuter
Biljettbokning: riksteatern.se/tingsryd 
eller tel 0709-98 16 10

Lördag 14 mars kl. 18.00
Plats: Gibson Auditorium, Tingsryd
Pris: 250 kr, Scenpass 200 kr, 
ungdom t.o.m 19 år 50 kr.

Äppelkriget
-Teateresa till Helsingborgs stadsteater

När Äppelkriget gick upp på bio 1971 
blev den en omedelbar publiksuccé. 
Nu klär den för första gången om för 
teaterscenen, till en varm och humoris-
tisk klimat-musikal . Med stor ensemble, 
orkester på scenen och flera av Evert 
Taubes välkända sånger blir 
Äppelkriget en härlig historia i sann 
Hasse& Tage-anda. En föreställning 
med tänkvärda undertoner i
klimatångestens tid.
Pris: Scenpass 550 kr inkl biljett, buss 
och fika med kaffe, fralla och frukt på 
bussen. Ej medlem 720 kr. 
Biljetter släpps den 27 november.
Via  riksteatern.se/växjö, eller på 
Akademibokhandeln i Växjö. Då betalar 
du 40 kr/köp för personlig service.
Arrangör: Växjö Teaterförening 

Söndag 5 april
Plats: Buss från Växjö Teater kl 12.45, tillbaka 
ca kl 21.00. Föreställning 16.00, ca 2,5 tim inkl 
paus. Boka biljett senast 5 februari. 
riksteatern.se/växjö

-Teaterresa till Helsingborg, 
tillsammans med 

Växjö teaterförening
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Som medlem:
•	 stödjer du kulturen i Tingsryds kommun
•	 får du specialerbjudanden hela året
•	 får du rabatter och andra förmåner på  

nästan alla svenska scener
•	 kan du påverka Riksteaterns framtid 

Medlemsavgift: 160 kr, medlem under 26 år 50 kr.

Det låga biljettpriset för ungdomar t.o.m. 19 år fortsätter och vi 
hoppas att vi kan väcka intresse och ge möjlighet till den unga 
publiken att få uppleva scenkonst!
TIPS! Varför inte ge bort ett medlemsskapt i present  - till födelsedag, 
julklapp  eller något annat tillfälle?

Vill du se vilka rabatter och förmåner du får? 
Läs mer på www.riksteatern.se/medlem

Biljettbokning:
www.riksteatern.se/tingsryd eller tel 0709-98 16 10
Vid entrén endast kontant betalning.
För frågor om tillgänglighet i teaterlokalerna, ring: 0477-31037

Vi säger också ett Stort Tack till Tingsryds kommun, samarbetspartners och de föreningar vars 
anläggningar vi får tillfälle att hyra till våra föreställningar!

Bli medlem i TingsrydsRiksteaterförening!
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