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Välkommen till Sjöängen!

Reservation för eventuella ändringar.

LÖRDAG 2 SEPTEMBER KL 15.00

ARTIST IN RESIDENCE 
Premiär på en dansföreställning som produceras 
i Sjöängen våren 2017 utifrån Astrid Lindgrens 
citat, figurer och situationer i associativa bilder 
och flöden. Föreställningen har sitt eget samtida 
uttryckssätt och språk. Ett scenkonstverk som är 
både rörande, roligt och provokativt – precis som 
Astrid var. Arrangeras i samarbete med Dans i 
Örebro län.
n 100 kr/vuxen, 50 kr/under 18 år   Stora salongen   

LÖRDAG 9 SEPTEMBER KL 19.00

RASKENS – VI GÅR ÅT  
VILKET HÅLL VI VILL! 
Teatergruppen 123 Schtunk under-
söker den svenska litteraturskatten! 
Det är med stor glädje och nyfiken-
het de nu tar sig an Vilhelm Moberg. 
Här kommer clownerna att gå till 
botten med det svenska vemodet, 
vända och vrida på det och se det 
från en Schtunk-horisont. Det utlovas 
allvar, massor av nyskriven musik och 
naturligtvis stora mängder skratt. 
Varje kväll är helt unik – så vad ni  
gör, kära publik, missa inte detta!  
Arrangeras i samarbete med  
Askersunds riksteaterförening.
n	295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år   
Scenpassrabatt 59 kr   Stora salongen   
2 tim 45 min (inkl 20 min paus)

FREDAG 15 SEPTEMBER KL 18.00

MIN MAMMAS DOTTER
En mamma som slåss med en toffla, som tvingar 
en att ta med sig sina kusiner på första dejten 
och som inte kan gå in i en affär utan att pruta. 
Succéföreställningen med Maria Nohra, Örebro 
länsteater, handlar om kärleken till en mamma 
som bryter mot det svenska samhällets oskrivna 
regler. Det blir en oförglömlig show där Maria 

blandar dans, imitationer och hu-
mor med boxning och Beyoncé.  
Arrangör: Askersunds  
riksteaterförening, ABF  
och Askersunds kommun.

Tänk vad tiden går fort när man har roligt! I din hand håller 
du nu Sjöängens tredje säsongsprogram, och när vi idag 
kilar runt i huset ser vi att Sjöängen börjar bli den mötes-
plats som vi en gång hoppades på. Här kan du gå på bio, 
föreläsningar, shower, teater, utställningar, familjeprogram 
och nostalgikvällar... eller låna en bok.

Nu är det dags att plocka fram kalendern och planera in 
höstens godbitar! Vi ser vi fram mot en stjärnspäckad höst 
med riksturnerande artister och lokala förmågor i en salig 
blandning. Det blir också ettårskalas för Sjöängen.

Vi ses!

Marie Reifelton, verksamhetschef scenkonst Sjöängen Askersund 
med kollegorna Åsa Pitkänen, Åsa Karlson och Anders Björkgren. 
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MÅNDAG 18 SEPTEMBER 
KL 18.30

LIVET – INTE ALLTID EN DANS PÅ ROSOR
Inspirerande föreläsning med Tobias Karlsson som berättar 
om sitt liv och delar med sig av sina erfarenheter om hur det 
är att känna utanförskap i skolan, ljuga för sig själv och att inte 
passa in. Han berättar om sin svåra tid med mobbning och 
homosexualitet och hur han äntligen fann sig själv, friheten och 
styrkan. Han talar om att aldrig ge upp något man älskar och 
att fortsätta våga drömma. Arrangeras i samarbete med  
Askersunds gymnastikförening och Munksjö Aspa Bruk AB.
n 100 kr/vuxen,  50 kr/under 18 år   Stora salongen   1–1,5 tim

LÖRDAG 23 SEPTEMBER KL 18.00

SING ME OUT
Denna konsert är resultatet av ett sångläger med lärare 
och sångelever från länets kulturskolor och sångerskan 
Britta Bergström. Britta är en flitigt anlitad körsång-
erska och har exempelvis varit med i husbanden till 
tv-succéerna Allsång på Skansen och Så mycket bättre. 
Hon har också varit med och vunnit två eurovisions-
guld till Sverige efter att ha körat med Måns Zelmerlöw 
och Loreen. 

SÖNDAG 17 SEPTEMBER KL 18.00

EN ANNAN SIDA AV KUBA
Alf Anneborg berättar och visar bilder från tre cykelveckor 
på Kuba. Arrangör: Askersunds föreläsningsförening.
n 50 kr/vuxen, fri entré under 18 år   Visholmen   1 tim

FREDAG 29 SEPTEMBER KL 19.00

VI SOM BOR HÄR
När naturskildraren Martin Emtenäs och den legendariske 
musikern Stefan Sundström ger sig ut på årets yvigaste 
och grönaste turné kommer de även till oss i Askersund! 
Välkomna till en föreställning om biologisk mångfald –  
i mellanrummet mellan glitter och gråsuggor! Producent: 
Riksteatern. Arrangeras i samarbete med Askersunds 
riksteaterförening och Naturskyddsföreningen.
n 295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år    
Scenpassrabatt 59 kr  Stora salongen    
1 tim 50 min (inkl 20 min paus)

Martin Emtenäs
Stefan Sundström

Fo
to

: J
ea

n
et

te
 A

n
de

rs
so

n

n Mer info annons- 
eras senare   Stora 
salongen

3



4

Zinkgruvan Mining
a subsidiary of lundin mining

Zinkgruvan Mining är ett högteknologiskt gruvföretag som driver Sveriges 
sydligaste gruva i Zinkgruvan utanför Askersund. Vi bryter och anrikar zink, 
bly och koppar som används i föremål som vi alla använder i vår vardag 
som telefoner, surfplattor, bilar och batterier. I år firar vi 160 år av utveckling 
och hårt arbete. 

Läs om hur det hela började en gång i mitten av 1800-talet på 
www.zinkgruvanmining.com. Följ oss gärna även på facebook

HUVUDSPONSOR AV SJÖÄNGENS SCENKONST

.
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MÅNDAG 2 OKTOBER KL 19.00

STORSEANS MED TERRY EVANS
En kväll där Terry Evans använder sin mediala förmåga och 
förmedlar budskap från andevärlden till personer i publiken. 
Tolkas till svenska. Arrangör: Creative Experiences.
n 250 kr   Åldersgräns 18 år   Stora salongen   2 tim 45 min 
(inkl 30 min paus)   Biljetter säljs endast genom egna hemsidan: 
www.creativexperiences.se/butik

LÖRDAG 7 OKTOBER KL 19.00

FRÅN BROADWAY TILL  
DUVEMÅLA
Välkommen till en konsert där stora röster 
och stora känslor drabbar samman i en 
kavalkad av musik från världens största  
musikalsuccéer! Några av Sveriges mest  
erfarna musikalartister framför musik ur 
Phantom of the Opera, Kristina från  
Duvemåla, Jesus Christ Superstar,  
Les Miserables, Jekyll & Hyde, Cats,  
West Side Story. En stor kör backar upp. 
Garanterad ståpäls från första tonen!  
Arrangör: Viktoria Tocca.
n 465 kr   Stora salongen   2,5 tim (inkl 30 
min paus)

ONSDAG 11 OKTOBER KL 19.00

HAN SKA BLI MIN!
Ridån går upp för en komedi med folkkäre 
Johannes Brost som spelar mot strålande 
roliga Sanna Ekman! Pjäsens Stella är en 
arbetslös skådespelerska som under en 
provspelning träffar Viktor, en höjdare inom 
reklamfilm och de delar en taxi hem. Viktor 
följer Stella upp på en kopp te och då får hon 
en idé. Hon ska kidnappa Viktor och behålla 
honom ända tills han ger henne ett jobb. Så 
börjar en fullständigt galen gisslankomedi där 
alla medel är tillåtna! Arrangeras i samarbete 
med Askersunds riksteaterförening.

n 295 kr/vuxen, 149 
kr/under 18 år    
Scenpassrabatt 59 kr   

Stora salongen    
2 tim (inkl 20  

min paus)   

LÖRDAG 30 SEPTEMBER KL 19.30

THE AMAZING HISTORY OF CCR
Nu ger sig Creedence Tribute ut på höstturné med en 
helt ny spektakulär show. En häftig bildproduktion ska-
par känslan av att det nästan är Creedence Clearwater 
Revival med John Fogerty i spetsen som står på scenen. 
Creedence Tribute anses av många vara det bästa 

hyllningsbandet till CCR i Europa. Denna show blir en hyllningskonsert till det legendariska 
rockbandet med klassiker som Proud Mary och Bad Moon Rising. Arrangör: Besterman AB.
n 395 kr/vuxen   Stora salongen   1 tim 50 min (inkl 20 min paus)

Sanna Ekman
Johannes Brost
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TISDAG 17 OKTOBER KL 18.30

438 DAGAR – 
FÖRELÄSNING MED MARTIN SCHIBBYE
I juni 2011 tillfångatogs journalisterna Martin Schibbye och Johan 
Persson i Etiopien nära somaliska gränsen. De ville undersöka hur 
befolkningen i Ogadenregionen påverkades av jakten på olja som 
pågick i området. Efter att ha suttit 438 dagar som samvetsfångar i 
ett fångläger, beskriver Martin att den starkaste känslan idag inte är 
den rent fysiska friheten från kedjor utan att ha fått yttrandefriheten 
tillbaka. Arrangör: ABF i samarbete med Askersunds bibliotek.
n 50 kr   Stora salongen   1 tim

LÖRDAG 21 OKTOBER KL 18.00

SWEDE HOLLOW – ETT MUSIKPOEM
Berättelsen om några av de emigranter som i slutet av 
1800-talet hamnade i skuggan, på botten av en ravin i  
St Paul, Minnesota, Amerikas Förenta Stater.  
Ett musikpoem inspirerat av Ola Larsmos hyllade roman, 
Swede Hollow. En musikalisk resa i en skön blandning 
av americana och nordiska tongångar, med uppläsningar 
ur boken, allt uppbackat av ljud och bild i storformat. 
Arrangör: Buckliga Boots.
n 200 kr   Stora salongen   1,5 tim

SÖNDAG 15 OKTOBER KL 18.00

BAKOM KULISSERNA PÅ SLOTTET
Maria Gunnarsson berättar om arbetet med boken  
Det kungliga året som förlaget Bild & Kultur i Skyllberg  
nu ger ut för tredje året i rad. Det blir blandade historier  
om möten med kungafamiljen och en inblick i deras  
arbete. Och något om konsten att överleva i fotofållan. 
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening.
n 50 kr/vuxen, fri entré under 18 år   Visholmen   1 tim

LÖRDAG 14 OKTOBER KL 14.00

SJUNG MED PETTSON OCH FINDUS
Svenska kammarorkestern och Pettson (Sven Hedman) 
och Findus (Fanny Wistrand) tar publiken med storm 
och barnen får vara med och sjunga mest hela tiden. 
Och det brukar de göra av hjärtans lust. En härlig  

föreställning med de populära figurernas roligaste  
påhitt; när de tältar, sätter köttbullar, skrämmer räv och 
fiskar gädda med pilbåge. Arrangeras i samarbete med 
Askersunds riksteaterförening.
n 95 kr   Stora salongen   45 min
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LÖRDAG 28 OKTOBER KL 18.00

MUSIKAL!
Kom och njut av en sprakande 
musikalkväll med traktens talang-
fulla ungdomar! Musikalprojektet 
har växt fram i samarbete mellan 
Lerbäcks Teater och Askersunds 
musikskola. Musikalgruppen, instru-
mentalister och körsångare framför 
nummer vi alla känner igen.
n Mer info annonseras senare   
Stora salongen 

LÖRDAG 4 NOVEMBER KL 19.30

NU HAR VI VÄL TREVLIGT 
En föreställning om lycka med tv- 
profilerna Anders Johansson och  
Måns Nilsson. Det är helt enkelt svårt 
att bli riktigt lycklig. Nu ska vi göra vårt 
yttersta för att förstå hur man gör, vad 
man inte bör göra och kanske framför 
allt vad andra gör. Inga konkreta råd, 
men massvis av tvivelaktiga tips och 
gissningar som visar den raka breda 
vägen mot verklig lycka. Ett lyckopaket 
innehållande dans, sång och en stor 
portion trams. Eller som Anders & 
Måns kallar det – En självhjälpsshow i  
två akter. Arrangör: United Stage.
n 395 kr   Stora salongen   ca 1,5 tim

FREDAG 10 NOVEMBER KL 19.30

LJUVA 60-TAL
En nostalgiafton med 60-talets största hits 
av pop och rock. En skön livekonsert där 
frontfiguren Leif ”Biggo” Birgersson också 
berättar en och annan anekdot från vägarna 
under sina 67 år i turnébussar runt om i  
Sverige. Med sig har han musiker av högsta 
klass. Arrangör: Biggo Music Band.
n 395 kr   Stora salongen   2,5 tim (inkl 20 
min paus)

Anders & Måns

Biggo
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LÖRDAG 18 NOVEMBER KL 19.00

ALLT DU MÅSTE VETA OM POP
Anekdoter! Filmer! Nostalgi! Allsång!  
I Allt du måste veta om pop får du historien om låtarna 
du har hört tusen gånger, men inte visste sanningen om: 
Från Karl Gerhard och Lill-Babs till Roxette och Laleh. 
Anna Charlotta Gunnarson, Agneta Karlsson och David 
Silva berättar, analyserar och ifrågasätter, i en mix av aha 
och haha! Producent: Riksteatern. Arrangeras i samarbete 
med Askersunds riksteaterförening.
n 295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år   Scenpassrabatt 59 kr   
Stora salongen   2 tim (inkl 20 min paus)

SÖNDAG 19 NOVEMBER KL 18.00

VARFÖR HETER GATOR OCH PLATSER 
I VÅR KOMMUN SOM DE GÖR?
Föreläsningsföreningens styrelse försöker reda ut hur  
gator och platser i vår kommun har fått sina namn.  
Leif ”Linus” Larsson medverkar med askersundsbilder.  
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening. 
n 50 kr/vuxen, fri entré under 18 år   Visholmen   1 tim

LÖRDAG 11 NOVEMBER 
KL 17.00

HAPPY BIRTHDAY 
MISS MONROE 

Jazzsångerskan Aurora Brännström har skapat före-
ställningen Happy Birthday Miss Monroe. Tillsammans 
med sina två medmusiker ger hon en fördjupad bild 
av Marilyn Monroes musikaliska talang och enorma 
drivkraft som artist och företagare. Det blir en berättelse  
som bärs fram i personliga och avskalade tolkningar med Marilyn Monroes  
låtar och dikter. Arrangeras i samarbete med Askersunds riksteaterförening.
n 195 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år   Scenpassrabatt 39 kr   
Stora salongen   1 tim 45 min (inkl 15 min paus)

LÖRDAG 11 NOVEMBER KL 14.00–17.00

SJÖÄNGENS 1-ÅRSJUBILEUM
Vi firar Sjöängens 1-årsdag med tradi-
tionellt och festligt födelsedagskalas. 
Kom och fira med oss!
n Fri entré   Foajén
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LÖRDAG 25 NOVEMBER KL 18.00

VÅR JUL
En alldeles speciell julföreställning  
med mycket musik och humor med  
Loa Falkman, Kalle Moraeus och  
Wiktoria. Arrangör: Hitnöje.
n 595 kr   Åldersgräns 13 år   
Stora salongen   1 tim 45 min (ingen paus)

SÖNDAG 3 DECEMBER KL 17.00

ADVENTSKONSERT MED  
ASKERSUNDS MANSKÖR
Manskörens årliga adventskonsert med 
sånger som hör julen till. Välkommen till 
en kväll med klassiker, finstämt och annat 
smått och gott.
n Biljettpris annonseras senare   
Stora salongen

TISDAG 5 DECEMBER KL 19.00

PENNY LANE
Svenska kammarorkestern gästar Askersund med  
solist Göran Söllscher och dirigent Christian Lindberg.  
Göran Söllscher blev som ung utropad till gitarrens 
”världsmästare”. Sedan dess har han bokstavligt talat  
lagt världen för sina fötter med sina lysande tolkningar 
och sin stora genrebredd. Konserten omfattar bland  
annat ett nyskrivet verk av Anna-Lena Laurin. Arrange-
ras i samarbete med Askersunds riksteaterförening.
n 195 kr   Stora salongen   60 minuter

SÖNDAG 10 DECEMBER KL 17.00

JULSTÄMNING
Janne Schaffer tillsammans med Lasse Åberg, Peter Ljung, 
Joyvoice Askersund med solist Åsa Karlson samt stråk- 
orkestern Scandinavian Strings (musiker i åldrarna 7–13 
år) och elever från Askersunds musikskola under ledning 
av Eva Belvelin framför traditionell musik som Stilla Natt, 
Härlig är jorden, Norrland, Brusa högre lilla å samt några  
av Lasses och Jannes körlåtar och valda delar ur Ted  
Gärdestads musikskatt. Arrangeras i samarbete med 
Askersunds riksteaterförening.
n 295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år   Scenpassrabatt 59 kr   
Stora salongen   1 tim 40 minJanne & Lasse

Askersunds Manskör

Loa, Kalle  
& Wiktoria
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DET HÄNDER PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK

BOK- & FILMKLUBB 
Bli medlem i bibliotekets bok- 
och filmklubb! Vi ser filmer 
som baseras på en bok och 
efteråt fikar vi tillsammans 
och diskuterar. Du får ett 
nyhetsbrev med information 
inför varje tillfälle. Anmäl 
dig via e-post, telefon eller 
personligen i biblioteket. 

DATASTUGA  
PÅ TISDAGAR 
Ställ frågor om internet, 
datorer och surfplattor. Få 
handledning och hjälp med 
enklare problem. Ta med din 
egen dator/surfplatta om du 
har möjlighet, annars finns 
det att låna. 

Tillfällen: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12
Tid: 14.00–17.00 (drop in)

Lokal: Aspön 
Arr: Askersunds bibliotek i 
samarbete med ABF

FLER  
EVENEMANG 
PÅ GÅNG!
Barnlördagar!
Vissa lördagar händer det 
något extra för barnen t.ex. 
teater, sagostund och pyssel.

E-medborgarveckan  
En nationell temavecka med 
fokus på e-tjänster och digital 
delaktighet.

Kura skymning 13 november 
I skenet av levande ljus hög-
läses samma texter runt om 
i hela Norden. Årets tema är 
Öar i Norden.

Gilla biblioteket på facebook: www.facebook.com/askersunds.bibliotek
www.askersund.se/bibliotek • tel. 0583-810 95

SÖNDAG 28 JANUARI 2018 KL 19.00

RICKARD SÖDERBERG ÄR GAYTENOR
Med sång och samtal lotsar Rickard varsamt publiken genom en ocensurerad kväll. 
Det blir opera och musikal, pop och schlager. Naket berättar han vad som egentligen 
ligger bakom några av hans mest omtalade debattinlägg. Med sig på scenen har han 
två musiker och en uppsjö av instrument. Rikard sjunger såväl eget material, som 
några av de musikstycken som gjort honom känd hos den stora publiken.  
Producent: Riksteatern. Arrangeras i samarbete med Askersunds riksteaterförening.
n 295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år   Scenpassrabatt 59 kr    Stora salongen
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LÖRDAG 2 SEPTEMBER KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE

HÖSTSALONGEN 2017
Medlemmar i Norra Vätterns Bild-  och Form- 
konstnärer ställer ut. Öppet vardagar 10.00–18.00, 
lördagar och söndagar 11.00–14.00 
Utställningen pågår till 24 september. 

LÖRDAG 5 AUGUSTI 
KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE 

ZINKGRUVAN  
MINING 160 ÅR
Under augusti sker ett spän-
nande möte mellan konst 
och industri. Zinkgruvan 
Mining är ett högteknolo-
giskt gruvföretag som driver 
Sveriges sydligaste gruva i 
Zinkgruvan utanför Asker-
sund. I år firar företaget 160 
år av utveckling och hårt 
arbete och bjuder i sam-
band med jubileet in en rad 
lokala konstnärer att tolka 
sin verksamhet. Utställning-
en pågår till 26 augusti.

LÖRDAG 17 JUNI 
KL 11.00–14.00
    VERNISSAGE

SJÖÄNGEN I 
BLICKFÅNGET
Fotoutställning med temat 
”Sjöängen i blickfånget”. 
Allmänheten har lämnat in 
sina bästa fotografiska bilder 
med temat ”Sjöängen”. 
Arrangör: Askersunds foto-
klubb. Utställningen pågår till  
28 juli. 

LÖRDAG 30 SEPTEMBER 
KL 11.00–14.00
    VERNISSAGE

ÖGA FÖR  
GEOLOGI
Metaller och mineral i vår 
vardag – vad använder vi 
och till vad? Vad ger berget 
oss och var finns fyndighe-
terna? I Teknikens Hus (Lu-
leå Universitet) vandringsut-
ställning Öga för geologi kan 
du spela järnmemory och 
upptäcka vardagsföremål 
som innehåller världens 
viktigaste metall.  
Arrangör: Sjöängen i 
samarbete med Zinkgruvan 
Mining. Utställningen pågår 
till 2 december. 

LÖRDAG 9 DECEMBER 
KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE 

LASSE ÅBERG
Lasse Åberg ställer ut sina 
grafiska blad. På vernissage-
dagen är Lasse på plats och 
signerar och säljer vykort, 
affischer och grafiska 
blad. Utställning-
en pågår till 
5 januari 
2018.

FRI  
ENTRÉ TILL  

KONSTHALLENS  
UTSTÄLLNINGAR 

ÖPPETTIDER  
Mån–Fre 10.00–18.00 

Lör 11.00–14.00

Öga för geologi
•

•

•

•
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BILJETTER 
Boka biljetter via www.visitaskersund.se.  
Serviceavgift tillkommer på biljettpriset.  
Obligatorisk garderob à 20 kr som tillfaller  
lokala föreningar. Medlem i  
Askersunds riksteaterförening  
har scenpassrabatt. 
 
KONTAKT 
0583-820 00 
sjoangen@askersund.se
 

ÖPPETTIDER 
Måndag–fredag 10.00–18.00 
Lördag 11.00–14.00 
Samt en timme före föreställning.  
BESÖKSADRESS 
Drottning Kristinas väg 3 
696 31 Askersund

BILJETTER & KONTAKT
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www.sjoangen.askersund.se

Foto: Jajja Deboussard

Kom med på bio!
Folkets Hus i Askersund arrangerar bio i 
Sjöängen på utvalda datum samt söndagar och 
skollov.  Aktuell information finns på Facebook 
Folkets Hus,  Askersund. 

Se bioprogram och förboka 
biljetter via 
www.visitaskersund.se 

Folkets Hus tillsammans med 
andra föreningar bemannar 
garderoben i Sjöängen.  

Ett nära samarbete mellan Sjöängen 
och Askersunds riksteaterförening gör 
att det blir mer scenkonst i Sjöängen. 

Bli medlem så får du tillgång till förmåner i hela 
teatersverige och du kan också vara med och 

påverka utbudet.

Kom och träffa representanter från 
Askersunds riksteaterförening vid 

föreställningarna i Sjöängen. Du hittar oss  
också på vår hemsida askersund.riksteatern.se 
och på facebook Askersunds-riksteaterförening.


