
SÄ
SO

N
G

SP
RO

G
RA

M
 

H
Ö

ST
 2

01
6



Snart går ridån 
upp för något nytt!

Vi har nu kommit till den tidpunkten då Sjöängen 
står beredd att invigas.  Allt är inte klart ännu 
men vi är klara för att ta emot alla som vill 
komma för att se resultatet. I handen håller du 
vårt första program någonsin. Förhoppningen är 
att det ska finnas något för de allra flesta. Röda 
mattan rullas ut många gånger under hösten 
2016 när vi inviger de olika verksamheterna. 
Läs, njut och känn dig varmt välkommen!

 Marie Reifelton
 Verksamhetschef scenkonst
 Sjöängen Askersund
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Välkommen på 
invigningar!

Hösten kommer vara en lång fest på Sjöängen. Äntligen får eleverna flytta 
in i den nya skolan! Under första skoldagen invigs de nya skollokalerna med 
evenemang och aktiviteter för eleverna. Invigningarna för allmänheten kom-
mer sedan att dugga tätt och vi vill såklart att du kommer på så många som 
möjligt! 
Ett av målen med byggnaden har alltid varit att alla kommuninvånare ska 
se Sjöängen som sitt hus, därför har vi tagit fram ett program som vi tror 
innehåller något för alla – oavsett om du föredrar biomörker, vernissager, 
biblioteksbesök eller fartfyllda uppträdanden. 

Vi ses på röda mattan!

9 
nov



SÖNDAG 28 AUGUSTI KL 15.00/18.00 

INVIGNING AV BIOGRAFEN
Den nybyggda biografen är Närkes största med 500 sittplatser 
och en 12 meter bred bioduk! Vi inviger den genom att visa en 
barnfilm kl 15.00 och en vuxenfilm kl 18.00.  

Här kommer film att visas nästan varje onsdag och söndag  
med start 7 september. För tider och program gå in på  
www.facebook.com och sök på Folkets hus, Askersund.

Barnfilm 80 kr   Vuxenfilm 100 kr   Stora salongen   
Arr:  Folkets Hus

LÖRDAG 3 SEPTEMBER 
KL 11.00

INVIGNING AV 
KONSTHALLEN & 
VERNISSAGE AV 
HÖSTSALONGEN
I samband med invigningen 
hålls vernissage för Norra 
Vätterns Bild- och Formkonst-
närers Höstsalong med temat 
”Kontrast”. Invigningstalare 
Marie Reifelton.  
Utställningen pågår till 25/9.
n	Fri entré   Konsthallen

LÖRDAG 1 OKTOBER KL 11.00

ÄLGPASS 
Vernissage av utställningen Älgpass 
med närmare 220 fotografier som 
visar hur jägares skjut- och sittplat-
ser övergivits och förfallit för att 
återtas av naturen. En utställning för 
skjutglada jaktlag, skogsälskare och 
alla andra intresserade. 
Utställningen pågår till 21/10.

TISDAG 8 NOVEMBER 
KL 18.00  

SPÖKBRUDEN
Med denna föreställning 
inviger vi lokalen Visholmen.  
En föreställning fylld av  
spökhistorier för den  
som tål att rysa och hoppa 
högt, men som samtidigt 
vill få sig några goda skratt. 
Mats Rehnman framträder 
med en rik repertoar av 
berättelser från olika kul-
turer. För barn, ungdomar 
och unga vuxna.
n	50 kr  Visholmen  50 min 

ONSDAG 9 NOVEMBER KL 18.30  

INVIGNING AV TURIST- & EVENEMANGS-
BYRÅN OCH BOKRELEASE
Vi inviger vår nya reception och servicepoint i  
Sjöängen. I samband med invigningen släpps boken  
Det kungliga året 2016. Askersunds folkdansgille  
bidrar till festligheten.
n	Fri entré   Foajén

TISDAG 4 OKTOBER KL 12.30

ÄLDREFESTIVAL & INVIGNING AV 
RESTAURANGEN
Vecka 40 är det Äldrefestival i Örebro län och vi passar då på 
att inviga vår restaurang för dig som är gäst på Linden, pensionär 
eller omsorgstagare. Det blir också guidad visning av Sjöängen. 

Restaurangen för äldre är därefter öppen alla årets dagar  
kl 12.30–14.00. 
n	Restaurangen

n	Fri entré   Konsthallen
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TORSDAG 10 NOVEMBER KL 18.30

INVIGNING AV BIBLIOTEKET 
Författaren Björn Ranelid inviger det nya biblioteket och 
föreläser om bibliotekets viktiga roll, både för samhället  
och för språket. Björn har gett ut över 30 böcker och har 
vunnit Augustpriset och Aftonbladets kulturpris.
n	Fri entré   Biblioteket 

Björn Ranelid

LÖRDAG 12 NOVEMBER KL 18.00

MUSIKSKOLANS  
JUBILEUMSKONSERT
Musikskolan bjuder på jubileumskon-
sert för att fira sitt 50-årsjubileum 
samt sina nya lokaler. I samband 
med konserten görs en insamling  
till förmån för Världens barn.
n	Fri entré   Stora salongen

LÖRDAG 12 NOVEMBER KL 20.00–24.00

DANS TILL MATS BERGMANS
Mats Bergmans är ett av Sveriges största  
dansband och har under sin karriär hunnit  
med 14 skivor och 5 Svensktopps-placeringar.  
Musik som tål att dansas till!
n	150 kr   Restaurangen   Åldersgräns 18 år

Mats Bergmans

Charlotte 
Perelli

FREDAG 11 NOVEMBER KL 19.00  

INVIGNINGSFINAL AV HELA SJÖÄNGEN
Öppningskonserten blir ett stort ”halabaloo” med många 
överraskningar. Stora salongen fylls av gäster och medverkande: 
körsångare i massor, Bohuslän Big Band, dansare och artister 
som bland andra Charlotte Perrelli.  Konferencier är Thomas 
Tegnér som likt Cabarets konferencier  säger ”Willkommen 
Bienvenue Welcome!”
n	295 kr   Stora salongen 

SÖNDAG 13 NOVEMBER KL 15.00  

LÄNGE LEVE LAILA
En glädjefylld musikföreställning om 
Yrvädret från Trollhättan, Laila Westersund. 
Mellan 1961 och 2010 uppträdde Laila i 
folkparker, på teatrar samt i radio och tv.  
Skådespelare är bl.a. Carina Perencranz, 
känd som ”Judith” i Com Hem-reklamen. 
Regi: Birgit Carlstén.
n 150 kr   Stora salongen   1 tim 40 min 
(inkl 20 min paus) 

Länge Leve Laila
Komedi/fars / Musikteater

Laila Westersund eller
"Yrvädret från Trollhättan" Hon
turnerade i folkparkerkerna i 25
år och belönades med
guldnål.För många är Laila
Westersund förknippad med
Hagge Geigerts revyer på
Lisebergsteatern i Göteberg.
Hennes genombrott kom 1961
med sången April,april där hon
busvisslade i refrängen.
En svensk kvinnlig humorist
som banat väg för kvinnors
komiska utveckling och status i
Sverige.
Regi: Birgit Carlstén

Laila debuterade redan som 4-åring med sin
dragspelande fader. Vi minns hennes
busvisslande,lirandet på trummor , sånger, komiska
monologer, Singel och Sand ,Ett litet bagage, Evert
och Sexobjektet.
Här spelas trummor och dragspel och en och annan
busvissling finns förstårs också med.

Producent:
Skandiateatern
http://www.choppevent.se

Kontaktperson:
Carina Perenkranz
carina@choppevent.se
0705797370

Föreställningens längd
1 h 40 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
9 Dec 2015 - 31 May 2017

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 3

Premiär: 2016-03-17, Trollhättan

Konstnärligt team: Skandiateatern

Chopp Event

Producent: 

Catharina "Nina" Wahlberg 08/7492506

Gage
Kostnad 

15 500 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:

Ersättning för resa / boende

Medverkande
Skådespelare:

Birgit Carlsten 

Carina Perenkranz

Kaj Lärka

Lennart Palm

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 1

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Produktionen

är flexible

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2016-05-26

Länge leve Laila



FREDAG 18 NOVEMBER KL 18.00

SVENSKA KAMMARORKESTERN  
BRANDENBURGPROJEKT DEL II
Orkesterns Brandenburgprojekt når en ny milstolpe – med 
musik av Bach, Turnage och Nielsen. Kvällens solist Maya Beiser 
är en mycket känd profil som medlem av New Yorks främsta 
samtidsensemble, Bang on a Can. Dirigent:  Thomas Dausgaard.
n	250 kr   Stora salongen   1 tim 45 min (inkl 20 min paus)

LÖRDAG 19 NOVEMBER KL 19.00  

A TRIBUTE TO QUEEN –  
MAGNUS BÄCKLUND OCH GWO  
Det legendariska bandet Queen har sålt över 300 miljoner 
skivor världen över. Magnus Bäcklund, Göteborg Wind Orchestra 
och Balettakademien hyllar bandet genom en konsert med låtar 
ur Queens hela repertoar.
n 320 kr   Stora salongen   2 tim (inkl 20 min paus)   

SÖNDAG 20 NOVEMBER KL 15.00  

KLASSISK PIANOKONSERT
För första gången på fyrtio år kommer de att spela ihop denna 
kväll.  Ann-Sofie Godö Olsson och Lowe Pettersson kommer 
båda ursprungligen från Olshammar. Nu arbetar de som musiker 
i både Sverige och Norge. De bjuder på allt ifrån Bach till Benny 
och Halta Lotta. 
n 100 kr   Stora salongen   1 tim 15 min (utan paus)   

LÖRDAG 19 NOVEMBER KL 11.00 

ÖGA MOT ÖGA – PORTRÄTT FRÅN  
NATIONALMUSEUMS SAMLINGAR
Vernissage för utställningen Öga mot Öga. Ansikten är spännan-
de och i den här utställningen kan vi komma nära och möta 
människor som avbildats för väldigt länge sedan – öga mot öga.  
Vänder sig till barn mellan 7 och 13 år men kan självklart även 
ses av vuxna. Utställningen pågår till 11/12.
n	Fri entré   Konsthallen

SÖNDAG 13 NOVEMBER  KL 19.00

JAG – SELMA
Föreställning med Carina Perencranz om Selma Lagerlöf. Selma 
berättar öppenhjärligt och överraskande om sitt liv och författar-
skap. Föreställningen passar både ungdomar och vuxna.
n	100 kr   Visholmen   1 tim (utan paus)

Magnus 
Bäcklund



LÖRDAG 26 NOVEMBER KL 15.00  

TOBBE TROLLKARL  
Tobbe Trollkarl har stått på scen i över 20 år och hans familjeshow får  
både barn och gamla att skratta. Glöm gamla gubbar och höga hattar. Här  
är det galet tempo, galen humor och fantastisk underhållning som gäller!  
Efter föreställningen delar Tobbe ut signerade idolkort.
n 150 kr för liten som stor   Stora salongen   40 minuter   H
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SÖNDAG 27 NOVEMBER 
KL 17.00  

ADVENTSKONSERT 
MED ASKERSUNDS 
MANSKÖR
Manskörens årliga advents- 
konsert som i år fått flytta in 
i Sjöängens nya stora salong. 
Välkommen till en kväll med 
klassiker, finstämt och annat 
smått och gott.
n	160 kr   Stora salongen   
Arr:  Askersunds Manskör

LÖRDAG 17 DECEMBER KL 11.00

PER ÅHLIN – ANIMATIONENS MÄSTARE
Många av oss har växt upp med Per Åhlins verk. Han är tecknaren 
och animatören som gav oss Dunderklumpen och Karl-Bertil  
Jonsson, men han har också skapat legendariska bokomslag och 
nyskapande illustrationer. Utställningen pågår till 13 januari 2017.
n Fri entré   Konsthallen 

FREDAG 16 DECEMBER 
KL 18.00

SKORSTENSJUL 
Skorstensjul är en stämningsfull och spännande historia i riktig Astrid  
Lindgren-anda. Med barn- och vuxenskådespelare från Lerbäcks  
Teater, elever från Örebro kulturskola och Svenska Kammar- 
orkestern utlovas en fantastisk musiksaga för hela familjen! 
n 150 kr   Stora salongen   2 tim 10 min (inkl 20 min paus)

LÖRDAG 3 DECEMBER
KL 20.00–24.00

DANS TILL  
BLACK JACK
Dags att dansa igång 
kroppen inför all stundan-
de julmat. Denna gång till 
välkända Black Jack.  
Åldersgräns 18 år.
n 150 kr   Restaurangen

TISDAG 6 DECEMBER 
KL 19.00

FRÄMLING
En bitsk och musikalisk före-
ställning om Bert Karlsson.  
Det bjuds på highlights från 80- 
och tidigt 90-tal: från Carolas 
vinst i Melodifestivalen till drif-
ten av flyktingförläggningar via 
bygget av Skara Sommarland 
och Ny Demokrati. Gästspel 
från Riksteatern. 
Regi: Gertrud Larsson.
n	150 kr   Stora salongen   
2 tim 10 min (inkl 20 min paus)   

korstensjuS l

Askersunds Manskör



SÖNDAG 18 DECEMBER KL 19.00

OFÖRHAPPANDES
Ronny Eriksson har tidigare gjort succeföreställningar som  
Rum för rasande och Vad skådar mitt norra öga?  
I Oförhappandes som produceras av Riksteatern tar han upp 
dagsaktuella lokala och rikstäckande frågor.  Det blir satir,  
humor, ståupp och musik – allt på Ronnys karaktäristiska sätt.
n 250 kr   Stora salongen   2 tim (inkl 20 min paus) 

LÖRDAG 14 JANUARI 
KL 19.00

I JULETID
Christer Sjögren sjunger ut julen med Magnus Johansson på 
trumpet och Marcos Ubeda som kapellmästare. Det bjuds  
på traditionell julmusik och Christer Sjögren framför en rad  
personliga favoriter som värmer även de kallaste vintersjälar.
Medverkar gör även Askersunds Manskör.
n 320 kr   Stora salongen 

BILJETTER 
Boka biljetter via www.visitaskersund.se.  
Serviceavgift tillkommer på biljettpriset.  
 
KONTAKT 
0583-820 00 
sjoangen@askersund.se

ÖPPETTIDER 
Måndag–fredag 09.00–18.00 
Lördag 11.00–14.00 
Samt en timme före föreställning. 
 
BESÖKSADRESS 
Sundsbrogatan 28-30 
Askersund

BILJETTER & KONTAKT
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Ronny 
Eriksson

www.sjoangen.askersund.se

Reservation för eventuella ändringar.

(fr.o.m. 1/9 2016)


