Ungkulturen och vuxenkulturen i Nordanstigs kommun inbjuder till
två föreställningar för vuxna OCH ungdomar

Elektra Show
”En show det slår gnistor om” (SvD)
För nior & kanske åttor & IV & Sfi och alla vuxna,
särskilt föräldrar är varmt välkomna!
- Alla kan och bör se den!

Fredag 29 februari kl 19
Bergsjögården
med Hassan Brijany (guldbagge i bästa manliga biroll),
Fikret Cesmeli, Lolo Elwin och Leila Haji
Föräldrars situation i ett segregerat Sverige, utan vardaglig kontakt
med svenskar. – En kamp för att bevara sina traditioner och
familjens rykte i det nya landet. Barnen försvenskas och får nya
värderingar. Vad får barnen göra? Vad får de inte göra? Hur gör vi
föräldrar? Historier att känna igen sig i och skratta åt. Det blir
mycket musik och humor.

Den fartfyllda föreställningen är ca 1,5 timme lång
utan paus.

Läs mer på http://riksteatern.se/elektra

Hamlet
- en standup
För åttor & nior & IV och alla föräldrar och andra ungdomar
och vuxna!

torsdag 3 april kl 19
Bergsjögården
med Roger Westberg, som ni tidigare kan ha sett i William Shakespeares samlade
verk (förkortat), Världens bästa böcker (förkortade), Bibeln - Guds samlade ord
(förkortat) och Sveriges historia 100 år på 100 minuter.
Han mimar, talar, sjunger och dansar sig ensam igenom Claudius brodermord,
Ofelias olyckliga skepnad och den häpnadsväckande duellen mellan Ofelias bror
och Hamlet. Hela berättelsen om Hamlet finns med i denna fullspäckade och
koncentrerade föreställning
Med sig på scenen har Roger Westberg musikern Jörgen Aggeklint och ni får
träffa dem båda efter föreställningen.

Kvällsföreställningen är ca två timmar, inkl paus med fika och
eftersnack med musiker och skådespelare.
läs mer på www.westbergs.nu

_________________________________________________________________________

Biljetter (exkl fika)
Ungdomar går in gratis tillsammans med vuxna!
Lärare går in gratis med sina elever
Andra vuxna betalar 100 kr (80 med scenpass hos
Nordanstigs Teaterförening)
Övriga ungdomar (t o m gymnasiet) betalar 20 kr
(Gratis = barn- och ungkulturen betalar)

Boka
Ring Bergsjögården tel 0652-104 90 och boka. Eventuellt
resterande biljetter säljs på Bergsjögården en timme före
föreställningen. (Om ungkulturen ska betala meddelar du
Ann detta på 073-270 66 15.)

Mer information
Inga-Lill Dahlin tel 0652-361 40, Ann Gottvall 073-270 66 15

Arr: Nordanstigs teaterförening - Barn- och ungkulturen i Nordanstigs kommun - Bergsjögården Länsteaterföreningen/Riksteatern Gävleborg

