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HALMSTADS TEATERFÖRENING – Våren 2018
Dags att presentera  teaterföreningens utbud!
Utbudet har denna säsong en stark lokal prägel!

Vi börjar med Rickard Söderberg! Onsdagen 7 februari kommer han till Halmstads teater 
med sin föreställning Rickard Söderberg är Gaytenor på turné med Riksteatern.  
Rickard , har ju gjort sig känd både som operasångare och en stridbar debattör och det blir 
musik i många former och personliga berättelser om bakgrunden till några av hans mest 
kända debattinlägg.

Mer lokalt!  Teater Halland  turnerar över hela länet under våren med föreställningen  
Halland Love Stories. Kärlekshistorier har samlats in och bearbetats till en musikal.  
All musik signerad Per Gessle! Spelas på Halmstads teater den 29 april och 5 maj.

Den  11 februari  kommer Panikteatern  till Oskarström, denna  gång med föreställningen 
Två systrar och en begravning. Ett familjedrama om drömmar och förhoppningar.  
Komik, dramatik och en rejäl dos musik, att identifiera sig med och känna  igen.

Teateri från Jönköping,  som tidigare gästat oss (bl.a. med Tisdagarna med Morrie)  
kommer med en ny föreställning, Ankomsten av Shaun Tan (ALMA-belönad författare 
illustratör och konstnär.) En man kommer till en främmande stad, ensam i en värld med 
obegripligt språk och svårtolkade koder. Spelas torsdagen 8 mars på Kulturhuset.

Onsdagen 14 mars blir det äntligen ett besök av den mycket populära och nästan ikoniska 
dansaren och koreografen Virpi Pahkinen. Föreställningen ICHOS består av två verk. Ett 
solo samt ett verk där scenen delas med dansaren Pontus Sundset. Medverkar gör också 
den världsberömda svenskjapanska  slagverkaren Mika Takehara. Är du redo att bli för-
trollad? ICHOS arrangeras av Halmstads kommun.

Våra populära sändningar  av operor från Metropolitan fortsätter under våren med 
fem föreställningar. Halmstads teater och Riksteatern Halland fortsätter med lunchteater  
i samarbete med oss. En föreställning finns med i foldern, fler kommer. Mer info på 
www.halmstadsteater.se

Läs mer om föreställningarna i foldern och glöm inte att bli medlem!

Halmstads teaterförenings verksamhet sker i samverkan med Halmstads kommun.

Varmt välkommen!
Styrelsen Halmstads teaterförening

Dags att bli MEDLEM!
•  Du får vårt programblad direkt hem i brevlådan!
•  Du stödjer föreningens arbete!
•  Du har möjlighet att påverka utbudet!
•  Du bjuds in till medlemsträffar!
•  Du får specialerbjudanden under året!
•  Vårt medlemskap kallas för Scenpass och ger dig även förmånliga  
 rabatter och erbjudanden på flertalet teatrar runt om i landet.

Du kan teckna ditt medlemskap på Halmstad Tourist Center eller via  
www.riksteatern.se/medlem
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Halmstads teaterförening • Kungsgatan 1 • 302 45 Halmstad  
Telefon 035-10 73 11 • merinfo@halmstadsteaterforening.se

www.halmstadsteaterforening.se 
Halmstads teaterförening stöds av kulturnämnden i Halmstad

Halmstads teaterförening
RIKSTEATERN

Biljetter säljs via Halmstad Tourist Center, 035-12 02 00 eller via www.ticketmaster.se
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4 mars

28 april 29 april samt 5 maj

Tosca  28 januari  Figarosalen, Halmstads teater

Rickard Söderberg är Gaytenor 7 februari  Halmstads teater

Kärleksdrycken 10 februari  Figarosalen, Halmstads teater

Två systrar och en begravning 11 februari  Folkets hus, Oskarström

La Bohème 4 mars  Figarosalen, Halmstads teater

Ankomsten 8 mars  Kulturhuset

Semiramis 10 mars  Figarosalen, Halmstads teater

ICHOS 14 mars  Halmstads teater

Askungen 28 april  Figarosalen, Halmstads teater

Halland Love Stories 29 april, 5 maj  Halmstads teater



Foto: Sören Vilks
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En superhjälte på besök!

Rickard Söderberg är Gaytenor 
Halmstads egen operasångare Rickard Söderberg har inte bara något viktigt att säga. Han har även 
förmågan att beröra. Under våren 2018 fortsätter han berika Sverige i scenshowen Rickard Söderberg 
är Gaytenor.  Med en blandning av svärta och glimt i ögat kommer Rickard Söderberg varsamt lotsa  
publiken genom en personlig och inspirerande kväll där samtal varvas med musik. 

”När jag vadar mig genom homofob dynga låtsas jag ibland att jag är superhjälten Gaytenor.  Hans   
superkraft är sång, och hans hemliga vapen snällhet. Så nu sätter jag på mig hans fladdrande cape och 
drar på turné”.

Med sig på scen har Rickard Söderberg två musiker, och med dem framför han allt från opera och musikal 
till pop och egenskrivet.
 
”Jag längtar efter att få möta människor runtom i Sverige för att berätta om min resa under en regnbågs- 
prydd himmel, och om hur vi alla kan göra för att vara med och bygga en lite mer kärleksfull värld. Jag 
hoppas vi både kan kramas, skratta och gråta ihop under vår kväll tillsammans”.

Rickard Söderberg är lika uppmärksammad för sin sång som för sin aktivism och sitt engagemang i sam-
hällsdebatten, något han plockat med sig in i rampljuset via medverkan i folkkära program som Sommar 
i P1, Körslaget, Let’s Dance och Melodifestivalen. 2016 vann han dessutom tidningen QX pris som årets 
HBT-person och ledde det mycket uppskattade ”Gatans kör” på SVT.

Fakta
Medverkande: Rickard Söderberg, Johan Reis (klaverinstrument), Hanna Remle (Blåsinstrument)  
Produktion: Riksteatern

Halmstads teater – Onsdagen 7 februari kl 19.00
Längd: ca 1 tim 15 min utan paus.

Ordinarie: 295 kr, Scenpass(vuxen) 245 kr 

Ungdom/studerande 75 kr, Scenpass(ungdom) 50 kr. 

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

Onsdagen
7 februari

kl 19.00 



Foto: Staffan Claesson

Komik, dramatik och en rejäl dos musik!

Två systrar och en begravning 
Två systrar och en begravning är ett familjedrama om drömmar och förhoppningar i katastrofal kollision. 
Komik, dramatik, och en rejäl dos musik i en historia att identifiera sig med, att känna igen. Ja, om inte hos 
sig själv så i alla fall hos grannen.

Ridån går upp för hemkomsten efter Alice Cederströms begravning. Två systrar träffas efter många år.  
Den ena den åldrande sångerskan Violett Ceder. Hon som for till Stockholm i ungdomen för en strålande 
karriär och ett liv på löpsedlarna. – Och än är det liv i kärringen, skrattar Violett. Men Stjärnan är minst 
sagt i dalande och bankkontot skrämmande tomt. Den andra arbetsmyran Eva. Hemmadottern som aldrig 
tillfrågats i viktiga ärenden, som alltid varit först i morgonsysslorna och sist att låsa porten. – Nu är det m i n 
tur, tänker Eva, och dukar till begravningskaffe. Tillsammans med den nyss avlidna modern har hon i decen-
nier drivit Pensionat Perenn, en K- märkt gammal brunnsverksamhet som det skryts om i turistbroschyrerna. 
Mäklarannonser skulle benämna stället som ett objekt för den händige, turistchefen kallar det ett omistligt 
kulturvärde.
 
-Vi säljer förstås, säger Violett.  
-Över min döda kropp, skriker Eva. 

Föreställningen är ett samarrangemang med samhällsföreningen i Oskarström och Riksteatern Halland.  
I biljettpriset ingår det fika i pausen.

Fakta
Medverkande: Margaretha Björkman, Erik Lidholm, Maud Nyberg, P-A Strand
Produktion: Panikteatern

Folkets hus i Oskarström – Söndagen 11 februari kl 18.30
Längd: ca 2 tim 15 min inkl. paus

Ordinarie: 200 kr, Scenpass(vuxen): 170 kr

Ungdom/studerande: 75 kr, Scenpass(ungdom): 50 kr 

Läs mer om priser och medlemskap på sid 14-15.

Söndagen
11 februari

kl 18.30 
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Foto: Peter Lloyd
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Drama med allvar och humor!

Ankomsten – Teateri
Ankomsten är  en humoristisk, musikalisk och gripande berättelse om längtan efter gemenskap i en ny förunderlig 
värld.

Efter en kylslagen båtfärd kliver en man på flykt ut i en främmande stad. Allt han äger är en resväska och ett fotografi 
på familjen han tvingats lämna. Ensam i en värld där språket är nytt och kulturen känns svår att förstå.

Teateris visuellt storslagna iscensättning av ALMA- och Oscarsbelönade Shaun Tans bildroman har omfamnats av både 
kritiker och publik på sin turné genom Sverige.

”Ett vemodigt och vackert mästerverk.”  
Dagens Nyheter

”Det är suggestivt, knyckigt välspelat och fyllt av finurliga lösningar”  
Svenska Dagbladet

Fakta
Medverkande: Christian Arin, Nanny Nilsson, Martyna Lisowska, Sam Rigi Regi: Thaddeus Philipps  
Scenograf: Lars Jansson Musik: Juan Gabriel Turbay Dockor: Center of Pupperty Arts, Atlanta, USA

Kulturhuset (Folkparken) – Torsdagen 8 mars kl. 19.00
Längd: ca 1 tim 15 min utan paus.

Ordinarie: 195 kr, Scenpass(vuxen) 145 kr, 

Ungdom/studerande 75 kr, Scenpass(ungdom) 50 kr. 

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

Torsdagen
8 mars

kl 19.00 



Foto: Carl Thorborg

Foto: José Figueroa

Är du redo att bli förtrollad?

ICHOS – Virpi Pahkinen 
Ikoniska Virpi Pahkinen har turnerat till över 45 länder och hennes unika dans har fascinerat publik världen över.  
Hennes konstnärskap präglas av asiatisk estetik förenad med samtida dans och mysticism. 

I verket ICHOS ingår både ett solo och en duett med dansaren Pontus Sundset och scenen delas även med den världs-
berömda slagverkaren Mika Takehara, känd för sin fantastiska musikalitet och danslika framträdanden. Mika Takehara 
uppträdde bland annat på Polar Music Prize i Stockholm 2015. Tillsammans skapar de ett samspel som vibrerar av 
toner, rörelser och rytmer vilka bildar ett konstverk som inrymmer en hel värld. Följ med när dans och slagverk öppnar 
portarna till ny klangfull värld! 

Är du redo att bli förtrollad?

Turnerar genom Dansnät Sverige. Föreställning arrangeras av Halmstads kommun i samarbete med  
Rum för Dans/Region Halland.

Fakta
Medverkande: Virpi Pahkinen, Pontus Sundset, Mika Takehara Koreografi: Virpi Pahkinen 
Dansare: Virpi Pahkinen, Pontus Sundset Musik och komposition: Mika Takehara Ljus: Tobias Hallgren –  
Lumination of Sweden Kostym: Emelie Janrell  Produktion, PR och kommunikation: Emelie Bergbohm,  
Ellika Lindström, Annie Kay Dahlström – Bohm Bohm Room Ekonomi: Birgitta Ström

Halmstads teater – Onsdagen 14 mars kl. 19.00
Längd: ca 1 timme utan paus

Ordinarie: 150 kr, Scenpass(vuxen) 120 kr,  

Ungdom/studerande 75 kr, Scenpass(ungdom) 50 kr. 

Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.
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Onsdagen
14 mars
kl 19.00 



Foto: Annika von Hauswolff
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Halland Love Stories 
– Teater Halland
Om den där pirrande känslan som tar över allt. Värmen. Blickarna. Väntan vid telefonen och lusten som svämmar  
över. Känslan av att vara utvald, älskad och oövervinnerlig. När filmen plötsligt övergår i färg och soundtracket börjar. 
– Och om den stora förkrossande sorgen när allt tar slut. Bottenlösheten. Och famlandet efter halmstrået.

Teater Halland har fångat upp kärlekshistorier i Sverige idag. Lyssnat och inspirerats till att göra musikalen Halland 
Love Stories. Det blir roligt, kittlande och outsägligt sorgligt. Allt till musik av Per Gessle.

Fakta
Medverkande: Filip Adell, Emelie Dimitrakopoulou Sahlén, Petter Heldt, Rebecka Sjöwall
Daniel Träff, Tove Wirén Musik av: Per Gessle Regi: Anna Sjövall Scenografi/kostymdesign: Karin Dahlström 
Musikarr: Lotta Wenglén Ljud: Bo-Markus Johansson Ljusdesign: Joakim Qvarforth Producent: Heléne Lofjärd 
Kommunikation/marknad: Lena Sandersson Sälj/turnéläggning: Maria Andrén

Halmstads teater –  
Söndagen 29 april kl 19.00, Lördagen 5 maj kl 19.00
Längd: ca 2 tim inkl. paus.

Ordinarie: 245 kr, Scenpass(vuxen) 195 kr, 
Ungdom t.o.m. 25 år 80 kr.  Gruppbiljett: Boka/köp minst 10 biljetter för 195 kr/pers  
Läs mer om priser och medlemskap på sidan 14-15.

LÖRDAGEN  
5 maj

kl 19.00 

SÖNDAGEN  
29 april
kl 19.00 

Musikal med Per Gessles musik!



  

LUNCHTEATER 
PÅ HALMSTADS TEATER!

Säg Algots det räcker!  
- Humor, musik och allvar produktion

Liksom i våra tidigare succéshower blir publiken även här lotsad genom  
50- och 60-talens glittrande nostalgiminnen och ett pärlband av slagdängor. 

1955 får Solveigs pappa, gruvfogden, i uppdrag av Bolidenbolaget att starta  
en ny gruva och familjen flyttar. Byborna är nyfikna på de nyanlända och  
Solveig vinkar stolt som Ria Wägner, solar sig i glansen som Sarah Leander,  
men byborna glor inte av den anledning som Solveig tror...
I den nya skolan tvistar man om Tommy eller Elvis är bäst.

Tider:
Kl.11.30–11.40 – insläpp och servering av mat
Kl.12.00–13.00 – föreställning

OBS!
Fler föreställningar (lunchteater) finns på  
www.halmstadsteater.se samt information om mat etc.
Pris: 295 kr/person

Biljetter:
Halmstad Tourist Center (035-12 02 00) och www.ticketmaster.se
Förbetalda och förbokade biljetter ska vara uthämtade hos  
biljettombud senast 19/3, kl. 14.00.

Handikapplatser bokas på Halmstad Tourist Center 035-12 02 00.
Ledsagare betalar fullt pris. Gruppbokning bokas på  
Halmstad Tourist Center 035-12 02 00.

Lunchteatern är ett samarrangemang mellan Riksteatern Halland,
Destination Halmstad och Halmstads Teaterförening.

Torsdagen

22 mars

kl 12.00 
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Halmstads teaterförening, i samarbete med Halmstads teater,  
presenterar vårens säsong av livesändningar av opera från  
Metropolitan i New York. Sändningarna genomförs via Folkets  
hus & parker.

Plats: Figarosalen, Halmstads teater

TOSCA – GIACOMO PUCCINI
Söndagen 28 januari 2018 kl. 19.00(Obs Eftersändning)
Figarosalen - Halmstads teater
Beräknad längd: 3 tim 20 min
Yoncheva, Grigolo, Terfel – en stark världstrio leder denna nyuppsättning av Puccinis 
dramatiska tragedi. Sonya Yoncheva gör sin rolldebut i titelrollen, mot älskaren 
Cavaradossi (Vittorio Grigolo) och Bryn Terfel som den skurkaktige Scarpia. Andris 
Nelsons dirigerar denna nya uppsättning av Tosca, i regi av Sir David McVicar.
FAKTA - Dirigent: Andris Nelsons Regi: Sir David McVicar I rollerna: Sonya  
Yoncheva, Vittorio Grigolo, Bryn Terfel, Patrick Cafizzi. 

KÄRLEKSDRYCKEN – GAETANO DONIZETTI
Lördagen 10 februari 2018 kl. 18.00 
Figarosalen - Halmstads teater
Beräknad längd: 3 tim
Kärleksdrycken är Donizettis komedipärla, där den enkle bonden Nemorino  
blir kär i den temperamentsfulla Adina. Till sin hjälp tar han den mystiske troll-
drycksförsäljaren Doktor Dulcamara, som förser Nemorino med en magisk kärleks-
dryck. I kulisserna lurar Adinas arrogante fästman Belcore. Davide Luciano gör sin 
Met-debut i rollen som Belcore. Iscensatt av Bartlett Sher och dirigerad av  
Domingo Hindoyan, i sin Met-debut.
FAKTA - Dirigent: Domingo Hindoyan Regi: Bartlett Sher I rollerna: Pretty Yende, 
Matthew Polenzani, Davide Luciano, Ildebrando D’Arcangelo

LA BOHÈME – GIACOMO PUCCINI
Söndagen 4 mars 2018 kl. 16.00(Obs Eftersändning)
Figarosalen - Halmstads teater
Beräknad längd: 3 tim 20 min
Spännande, unga sångare i Zeffirellis klassiska uppsättning av La Bohème, den  
opera som satts upp flest gånger i Mets historia. Mimì spelas av Sonya Yoncheva  
mot Michael Fabiano som den passionerade författaren Rodolfo. Susanna Phillips 
gör den flirtiga Musetta och hennes älskare, konstnären Marcello, spelas av Lucas 
Meachem. I övriga roller återfinns Alexej Lavrov och Matthew Rose som Rodolfos 
och Marcellos vänner Schaunard och Colline, med Paul Plishka som Benoit och  
Alcindoro i denna föreställning, ledd av Marco Armiliato.
FAKTA: - Dirigent: Marco Armiliato Regi: Franco Zeffirelli I rollerna: Sonya  
Yoncheva, Susanna Phillips, Michael Fabiano, Lucas Meachem

10 LIVEOPERA FRÅN 
METROPOLITAN

LA BOHEME

Kärleksdrycken



NEW
YORK

SEMIRAMIS – GIOACCHINO ROSSINI
Lördagen 10 mars 2018 kl. 19.00
Figarosalen - Halmstads teater
Beräknad längd: 3 tim 50 min
Rossinis bel canto-opera Semiramis har inte satts upp på Met på 25 år. Angela 
Meade gör sin Met-debut i titelrollen. I övriga roller ses Elizabeth DeShong som 
Arsace, Javier Camarena som kungen Idreno, Ildar Abdrazakov som prins Assur 
och Ryan Speedo Green som översteprästen Oroe. Operan dirigeras av Maurizio 
Benini. Semiramis har förgiftat sin man, kung Nino, tillsammans med prins Assur 
som hoppas ta över tronen. Men Assur är förälskad i prinsessan Azema, som i  
sin tur är hemligt kär i Arsace. Bäddat för trubbel.
FAKTA: - Dirigent: Maurizio Benini Regi: John Copley I rollerna: Angela 
Meade, Elizabeth DeShong, Javier Camarena, Ildar Abdrazakov

ASKUNGEN – JULES MASSENET
Lördagen 28 april 2018 kl. 19.00
Figarosalen - Halmstads teater
Beräknad längd: 3 tim 15 min
Fantastisk scenografi och kostym i Massenets förtrollande opera, som får sin 
premiär på Met. Joyce DiDonato lägger ännu en roll till sin Met-repertoar som 
Askungen. Alice Coote är prinsen, Stephanie Blythe den onda styvmodern och 
Kathleen Kim är féen.  Bertrand de Billy dirigerar och Laurent Pelly regisserar. 
Pelly har tidigare iscensatt Donizettis Regementets dotter och Massenets Manon 
på Met. Joyce DiDonato har tidigare hyllats för rollen som Askungen på Grand 
Teatre del Liceu, Santa Fe Opera och Royal Opera House.
FAKTA: - Dirigent: Bertrand de Billy Regi: Laurent Pelly I rollerna: Joyce  
DiDonato, Alice Coote, Stephanie Blythe, Kathleen Kim, Laurent Naouri
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SÄNDNINGARNA GENOMFÖRS VIA FOLKETS HUS & PARKER.

Biljettpriser: 

Ordinarie: 315 kr

Ungdom/studerande (upp t.o.m. 25 år): 235 kr

Abonnemang: Köp/boka minst 5 operor så betalar du endast 235kr/st.

Alla priser är inkl. serviceavgift

Alla priser ovan inkl. serviceavgift. Alla föreställningarna  

textas på svenska. Biljetter via Turistbyrån i Halmstad 035-12 02 00  

eller www.ticketmaster.se

TOSCA

ASKUNGEN



Styrelsen

HALMSTADS TEATERFÖRENING  
– vilka är vi?

Barbro Ericsson 
Kassör

Anette Öhrn 
Ledamot

Ulrika Andersson
Ledamot

Björn Ericson
Ledamot

Eva Nilsson  
Ledamot

Georgia Kronkvist  
Vice ordförande

Veronica Brock   
Ledamot

Ulla-Britt Ahlm 
Ordförande

Rune Lindgren 
Ledamot

Vill du komma i kontakt med oss så gör du det bäst via  
vårt kansli på telefon: 035-10 73 11 eller via e-post:  
merinfo@halmstadsteaterforening.se

Halmstads teaterförening är en ideell arrangörsförening med ca 360 medlemmar, vi blir gärna fler! 

Teaterföreningen har ett uppdrag från kulturnämnden i Halmstad att arrangera professionell scenkonst  
med fokus på teater. Vi är samtidigt en del av Riksteatern. 

Teaterföreningens utbud bestäms av styrelsen, ofta efter förslag och önskemål från våra  
medlemmar.  

Vår ambition är så klart att visa ett så brett och intressant utbud som möjligt. Halmstad  
teaterförening har ingen egen ”scen” utan visar föreställningarna där vi tycker att de bäst  
passar in, ofta med utgångspunkt från den scentekniska aspekten. 

Vi vill passa på att rikta ett speciellt tack till våra medlemmar, utan er finns inte teaterföreningen. 
Är du inte medlem, men vill bli, läs mer på nästa uppslag.

Halmstads teaterförenings verksamhet sker i samverkan med Halmstads kommun.

Halmstads teaterförening 
- din lokala arrangör av  
professionell scenkonst



Vill du komma i kontakt med oss så gör du det bäst via  
vårt kansli på telefon: 035-10 73 11 eller via e-post:  
merinfo@halmstadsteaterforening.se
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Halmstads teaterförening 
presenterar

Våren 2018

Halmstads teaterförening
RIKSTEATERN



Biljetter & medlemskap 
1: Ordinarie/vuxen:
För dig som inte är medlem i Halmstads teaterförening.

2: Scenpass/vuxen:
Gäller om du är/eller blir medlem i Halmstads teaterförening.

3: Ungdom/studerande:
Gäller för dig upp t.o.m. 25 år eller student över 25 år med giltigt studentkort.

4: Scenpass/ungdom:
För dig som är/eller blir medlem i Halmstads teaterförening. Gäller för dig upp t.o.m. 25 år.

PRISER – ÖVERSIKT
Titel   1  2  3  4

Rickard Söderberg är Gaytenor 295 kr 245 kr 75 kr  50 kr

Två systrar och en begravning  200 kr 170 kr 75 kr 50 kr
– Panikteatern*

Ankomsten – Teateri 195 kr 145 kr 75 kr 50 kr

ICHOS – Virpi Pahkinen 150 kr 120 kr 75 kr 50 kr

Halland Love Stories  245 kr 195 kr  80 kr   - 
– Teater Halland**

Opera från Metropolitan***  315 kr    - 235 kr   -
  

*I biljettpriset till föreställningen i Oskarström ingår det fika i pausen.

**Ungdomspriset för Halland Love Stories gäller för dig upp t.o.m. 25 år.  
Gruppbiljett: Boka/köp minst 10 biljetter för 195 kr/pers.

***Vid köp av minst 5 operaföreställning(ordinarie) så betalar du endast 235 kr/st.
Alla föreställningarna måste bokas/köpas vid ett och samma tillfälle.
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Biljetter & medlemskap 
SOM MEDLEM:

  Du får vårt programblad direkt hem i brevlådan!

  Du stödjer föreningens arbete!

  Du har möjlighet att påverka utbudet!

  Du bjuds in till medlemsträffar!

  Du får specialerbjudanden under året!

  Vårt medlemskap kallas för Scenpass och ger dig  
 även förmånliga rabatter och erbjudanden på  
 flertalet teatrar runt om i landet.

Medlemskapet kostar 150 kr/år för vuxen.
Övrig familjemedlem betalar 80 kr/person.
För ungdom upp t.o.m. 25 år kostar  
medlemskapet 50 kr/år.

Medlemskap köper du bäst via Halmstad Tourist Center i samband när du bokar dina  
biljetter. Du kan även bli medlem och få mer information via www.riksteatern.se/medlem

Du kan självklart också fylla i talongen på sista sidan!

Mer info: www.halmstadsteaterforening.se

VAR KÖPER JAG BILJETTER?

Biljetter säljs via Halmstad Tourist Center. Tel: 035-12 02 00.  
www.destinationhalmstad.se

Halmstad Tourist Center hittar du vid Lilla torg, f.d. Fattighuset, mitt i centrala  
Halmstad. Biljetter kan du även köpa via www.ticketmaster.se

Eventuellt överblivna biljetter säljs en timme innan varje föreställning i  
kassan på respektive spelplats. 

Köpt biljett återlöses endast vid inställt arrangemang exkl. serviceavgift.
Alla priser är inkl. serviceavgift. 

Inget insläpp efter att respektive föreställning har börjat.

Med reservation för ändringar.
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Biljettbokning - Var god texta! Talongen skickas eller lämnas till Halmstad Tourist Center.

Förnamn:  Efternamn: 

Adress:  Postadress: 

Telefon:  E-post: 

  

 Jag / Vi har Scenpass nr:      

Jag / Vi vill bli medlemmar i Halmstad teaterförening! (Kryssa i rutorna ovanför).

Namn: 

Födelse data, ÅÅMMDD: 

Namn: 

Födelse data, ÅÅMMDD: 

(Skickas eller lämnas till: Halmstad Tourist Center, Box 47,301 02 Halmstad)

Vuxen Familjemedlem Ung/medlem, t.o.m 25 år
150 kr/år 80 kr/år 50 kr/år

Vuxen Familjemedlem Ung/medlem, t.o.m 25 år
150 kr/år 80 kr/år 50 kr/år

Biljetter måste hämtas inom 10 dagar. Vill du ha dina biljetter hemskickade (kostnad 50 kr),  
kontakta Turistbyrån tel: 035 - 12 02 00.


