Erbjudande till Pensionärsorganisationer
Hösten 2018 har vi erbjudande till er på två föreställningar. Ni sprider ordet bland era
medlemmar, tar upp anmälningar och tar betalt. Vi fakturerar er sedan efter genomförd
föreställning. Om ni vill anta detta erbjudande så kontaktar ni mig, Linnéa Byberg, 070345 87 63 eller bodensteaterforening@gmail.com.
EPISOD
Söndag 7 oktober 19:00 Sagateatern
Ert pris 220 kr (ord. pris 295 kr)
Under en husvisning får vi möta sex personer i
olika skeden av livet. Ägarna till huset som vill
sälja för att försöka lämna sorg och stagnation
bakom sig, de medelålders makarna som behöver
ett nytt projekt för att hitta gnistan i relationen igen - och det yngre paret som precis
har påbörjat resan tillsammans. Liv som vidrör varandra en kort stund och ruckar på de
väl upptrampade spåren. Vad gör vi för att vi vill och vad gör vi för att vi tror att vi måste?
Stor igenkänning, ömhet och humor med Lars Noréns unika förmåga att träffa oss rakt i
hjärtat.
Medverkande
Åsa Persson, Jonas Sjöqvist, Cecilia Lindqvist, Jörgen Thorsson, Elisabeth Wernesjö, Mitja
Sirén
Föreställningen är 1 timme och 15 minuter utan paus
DEN STORA ELDEN
torsdag 29 november 19:00 Sagateatern
Ert pris 150 kr (ord pris 200 kr)
En bäck rinner stilla mellan två byar, anslutna med en
enkel bro. När vårfloden kommer svämmar bäcken
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över och byarna skiljs åt. Så drabbas plötsligt den ena
byn av den ena olyckan efter den andra och inom ett
år är byborna fattiga, utan tak över huvudet,
drabbade av sjukdom och död. Efter sommarens torka, följer regn och översvämning, en
feberepidemi och en stor förödande eld. Allt medan den andra byn lever i fred och
välstånd.
Den stora elden är en berättelse för vår tid om kärlek, vänskap, förståelse och ickeförståelse och om vad oförmåga att lyssna på varandra kan leda till. Det är en berättelse
om alltings föränderlighet och hur världen kan brytas. Människorna är i slutet – eller i
början?
Medverkande: Nora Bredefeldt, Mikael Odhag, Maja Runeberg, Olof Yassin
Föreställningen är ca 2 tim 20 min, inklusive paus

