PROGRAM SOMMAREN 2019
Onsdag 17 juli kl. 19.30 ”Sånger som
berör”
Maja Berggren, utbildad vid Balettakademin
i Göteborg, kommer tillsammans med Gregor
Bergman att framföra berättande texter och
vackra melodier. Somriga toner av bl.a Helen
Sjöholm, Ted Gärdestad, Abba och Sarah
Dawn Finer blandas med mäktiga musikallåtar
som värmer och berör.
Biljetter 150 kr för vuxna, 100 kr för barn.
Biljetter finns att köpa i NärBodi,
Gangvidefarm och på plats.
Kaffeservering och hamburgeri innan
föreställningen från kl 18.30.
Info 073-184 09 22
Fredag 26 och lördag 27 juli kl. 22.00:
Gycklargruppen TRIX ”ELDSTORM”
En sprakande eldshow som inte lämnar någon
oberörd. Biljetter 220 kr för vuxna, 150 kr
för barn. Biljetter finns att köpa i NärBodi,
Gangvidefarm och på plats.
Kaffeservering och hamburgeri innan
föreställningen från kl 20.30.
Info 073-184 09 22
Sommarens pjäs kallar vi: förALLANdel 2.0
med en och annan Allfåns
Premiär: fredagen den 9 augusti kl. 19.00
Speldagar:
lördagen den 10 augusti kl. 15.00
lördagen den 10 augusti kl. 19.00
söndagen den 11 augusti kl. 15.00
fredagen den 16 augusti kl. 19.00
lördagen den 17 augusti kl. 15.00
lördagen den 17 augusti kl. 19.00
söndagen den 18 augusti kl. 15.00

FörALLANdel 2.0 innehåller kända och
okända texter av Allan Nilsson och Allan
Edvall, dessa giganter inom svensk teater.
2.0 är en utveckling av pjäsen från 2016. Nya
texter har nu tillkommit och några strukits.
Några sketcher, verser och sånger av Risto
Leino, alltså Allfåns från Lau, kompletterar de
två Allan. Två nya skådespelare Anna Jankert
och Thomas Jankert och en musiker Carl
Herlitz har engagerats. Annars är pjäsen att
betrakta som en revy med ibland allvarligt
innehåll. Vi är glada att få återkomma med
pjäsen då vi fått många förfrågningar om att
ta upp den igen. Och spelplatsen vid Närsakar
är lika underskön som alltid. Säger Örjan
Herlitz, regissör.
Biljetter på plats 250 kr vuxna, 230 kr i
NärBodi, 125 kr barn. Kaffeservering innan
föreställningen och i pausen.
Info och bokningar även på
biljettkiosken.se/allan samt på 0733-390820
eller 0706-733 663
Scenen på Närsakar är också tillgänglig för
fester, bröllop eller andra arrangemang.
Bokning och information ring: 073-184 09 22
Vid dåligt väder ring 073-184 09 22 eller kolla
Facebook ”När o Närkar”

