
Kulturutbud
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Hallands Bildningsförbund
i samverkan med Kultur i Halland



Hallands bildningsförbund samverkar med Region Halland kring att 
utveckla, främja, samordna och förmedla kultur av god kvalitet till äldreom-
sorg, handikappomsorg och föreningsliv i Halland. Dessutom strävar vi efter 

att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Vårt arbete utgår från evidens om sambandet mellan kultur och hälsa 
och från den nationella och regionala kulturpolitiken som säger att 

kultur ska vara tillgänglig för alla.

I Halland arbetar regionen, folkbildningen och kommunerna utifrån en 
överenskommelse om kultur i äldreomsorgen.

Överenskommelsen hittar du på vår hemsida: www.hbf.se. Klicka på ”Kultur och Hälsa”.

Har du idéer eller förslag som kan öka kulturens möjligheter
 - kontakta oss gärna!

Vill du ta del av våra Nyhetsbrev: maila m.o@hbf.se
Följ  gärna vår grupp på facebook: ”Kultur för livet”

Välkomna till 2021 års utbud
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Charlotta Magnusson
Kulturförmedlare
charlotta@hbf.se

Martin Odd
Utvecklare Kultur och hälsa
m.o@hbf.se

Du hittar även filmade program med våra artister – på Youtube!
Gå in på www.youtube.com – och skriv in ”Kultur för livet” i sökrutan.



 Vår service för beställare och artister
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• Vi bokar artist, gör upp om pris och skickar bekräftelse på bokningen både till 
 arrangör och artist. (Kontrollera noga på bekräftelsen så att allt stämmer).

•  Behöver du besked om din bokning till någon viss dag? Uppge detta vid 
 bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i tiden de ligger.

•  Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.

•  Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.

•  OBS! Förutom priset som anges i katalogen betalar beställaren även eventuell
 reseersättning med 18.50 kr/mil. 

•  Priserna gäller för program på ca 45 min - om inget annat anges.

•  Priserna kan komma att justeras under innevarande år.

•  Fr.o.m. 2021 går det inte längre att registrera en bokning i efterhand.

•  Det går fint att även boka artister som inte ingår i årets katalog.

• Ett bra välkomnande av artisten ger förutsättningar för ett bra arrangemang! 
 Tag kontakt med artisten i god tid.

• Vissa program presenteras till subventionerade priser - se info sid 6

•  Ingen bokning är klar förrän den är bekräftad via mail eller tel. 

•  Alla bokningar är bindande om inte särskild överenskommelse om ev.  
 avbokning slutits med artisten.

•  Använd gärna vår hemsida där fler artister presenteras och där du kan ta del av  
 mer information. Här finns även möjlighet att skicka in bokning eller rapport 
 direkt från hemsidan. Sidan hittar du på:

www.hbf.se
Telefon: 035-17 77 73

Mail: bokningar@hbf.se
Post: Kungsgatan 1, 302 45 Halmstad
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Edward C Johansson & Bo Liljedahl 
Henrik Murdock .............................................10
Killen som ramlade ner från himlen
Kristina Sahlberg & Ariel Striim ................11
Kvartiåtta
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40-talisterna ....................................................18
Albins drängar        
Anita Milding
Ben och Dorrit Olander
Bengt-Göte Bengtsson
Bengtsson, Karlsson, Broo .........................19
Bittan & Tobias
Blandat och gott
Bo Liljedahl
Calle ”på Läjet” Karlsson
Catarina & Frazze ...........................................20  
Ebba sjunger låtar från förr
Edward C Johansson
elvis4ever
Ewa & Jimmy Ludwigsson 
Ewa och hennes goa grabbar
Frazze solo .......................................................21
Gamla favoriter
Gerdas Qvintett  
Goa Grabbar  
Gubbröran
Gun och Jennyli ”DiTo” 
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Göran Petersson
Gött MoS
Hallands Fläder
Halmstads Stadsmusikanter
Happes Orkester

Harplinge spelmanslag ..............................23
Hasse & Gert
Helena Eriksson
Helena Klavefors
Henrik Påhle 
Inger & Christer´s 
Jan & Kerstin
Jann Krook ......................................................24
Janne me´ Granne
John Carlsson 
Johnny Johansson
Kalle och Lennart
KAOS orkester
Karlén & Ludwigsson duo .........................25
Kjelles
L:n
Laholms Dragspelsklubb 
Lasse Svenssons trio
Leila Posey och Lars Anjou
Lisbeth Magnusson och Henrik Påhle
Morups Spelstugas Spelmän ...................26
Nizzan Jazzveteranerna
OA Larsson
Reine Johansson - teatertrubadur 
Rozaz orkester
Saxbandet
Solskinas orkester ........................................27
Stefan Petzén & Stefan Wikrén
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Föreläsare och
berättarprogram 

Anders Källgård ........................................30
Anders Wirdheim
Andreas Karlsson
Annette Seldén .........................................31
Ben och Dorrit Olander
Bengt Karlsson
Bengt-Göte Bengtsson ..........................32
Björn Petersen
Diktaren i tornet
Eva Berntsson Melin
Gunnel & Gert Svensson .......................33
Göran Johansson
Handbollsklubben Drotts uppgång 
och ”fall”
Ingegerd Sahlström 
Jan-Olof Nilsson .......................................34
Karl Axel Ivarsson

Kathinka Linde
Kenneth Dinér
Lars Danielsson .........................................35
Lars Hillertz
Lennart Jonsson
Mats Isaksson ............................................36
Pablo Wiking-Faria
Patrik Leonardsson
Patrik Olofsson
Pelle Hörmander ......................................37
Peo Borg
Pär Connelid
Rolf Olsson
Stefan J Nilsson
Susanne Törnqvist ...................................38
Sven Larsson 
Thomas Andersson 
Ulf Norenius

Sid Sid

Jan Wolfhagen ..........................................39
Christabuu

Teater, Komik & Magi  Sid

Musik 

Trenorerna och Kunglikt Rolikt 
Two Tracks
Två långa .....................................................29
Tvååkers spelemän
Ukuleleskoj 
Ulrika & Leif
Valldagänget
Victor Salazar

Sid
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Sid

Stigs grabbar
Svante Paulson
Sven Söderberg
SÅS - sång & sånt
The Gunners ..............................................28
The Shanahans
Tommy Leijon 
Tonspridarna 
Torbjörn Jonson tolkar Elvis

Stättareds teatergrupp
Tillfällig förnöjelse 

Presentationen av artisterna och deras program bygger på texter som 
artisterna själva formulerat.



 
Subventionerade program

På sidorna 6-17 presenteras ett antal program som subventioneras med 
50 % av kostnaden, inklusive resor, genom medel från Region Halland. 

Programmen väljs ut i samverkan med kommunernas 
kultur och äldreomsorg 

och föreningslivet.

Äldreomsorgen:
Kommunerna bokar utifrån en regional överenskommelse.

Kontaktperson för detta finns för varje kommun.
Vid frågor: maila bokningar@hbf.se eller ring 035 - 17 77 73.

Föreningslivet:
Subventioner till föreningar utgår med en fast summa för år 2021.

Först till kvarn gäller – högst två program per förening och år.

När årets subventioner är förbrukade, kan du fortfarande boka 
programmen. 

Du betalar då hela kostnaden, d.v.s. dubbelt pris - samt hela resekostnaden.

Fler subventionerade program finns på vår hemsida:
www.hbf.se

Subventionerade program
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Subventionerade program
-se info sid 6

Subventionspotten är begränsad, läs mer på sidan 6 7

Anna Lovdal

Allsång från din balkong 

Anna Lovdal leder allsången som innehåller 
svenska visor och schlagers. Tillsammans 
sjunger vi från balkonger, uteplatser och 
innegårdar för att sprida glädje i en utma-
nande tid!
Kan bokas om vädret tillåter.

Kvinnlig fägring och jäklar anamma

Anna Lovdal framför personliga tolkningar 
av sånger gjorda av några av musik-
historiens starkaste kvinnor. Från barndo-
mens Astrid Lindgren till dagens Laleh via 
bland andra Edith Piaf, Zarah Leander, 
Marilyn Monroe, Monica Zetterlund och 
Barbro Hörberg. 
Genom deras sånger ser vi hur jämställdhet, 
jämlikhet och synen på kvinnan har föränd-
rats under nästan 100 år.
Anna Lovdal – sång och piano

Pris med subvention:  1.750
Pris utan subvention:  3.500
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Nytt

Brevbäraren som försvann
Teater Halland

Lördagen den tredje april 1976 var sista 
gången som Bosse Jansson sågs i livet. Han 
gick till jobbet som vanligt och sorterade 
och delade ut brev.  På måndagsmorgonen 
dök han aldrig upp.  
Brevbäraren som försvann är en spännande 
och rolig enmansföreställning om en lång, 
rödhårig, 27-årig brevbärare och vänsterak-
tivist som en dag plötsligt gick upp i rök. 
Vad hände egentligen med Bosse Jansson? 
Blev han för farlig för sina uppdragsgivare 
eller var han trött på livet? Hur kan en 
människa upphöra att existera? Missa inte 
denna ”true crime” historia som gestaltas 
av Jesper Gester med charm, humor och en 
stor skopa nostalgi!

Av och med: Jesper Gester - Teater Halland

Bokningsbar från 11 mars 2020
Fri golvyta 4 X 4 meter
Tillgång till lokalen 1,5 tim innan start

Pris med subvention:  1.500
Pris utan subvention:  3.000

Nytt
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Subventionerade program
-se info sid 6

Subventionspotten är begränsad, läs mer på sidan 6

David Carbe 
& Johan Walter

David Carbe (piano) och Johan Walter 
(gitarr) bjuder på en mycket bred repertoar 
som rymmer allt mellan jazzig och finstämd 
musik till swing och rock’n’roll.
I duons konsertprogram ryms en stor 
variation av musikstilar som de blandar 
med anekdoter och spontana mellansnack. 
Entertainment är ledordet!
Carbe och Walter på både sång och instru-
mental musik - visa, jazz, boogie woogie, 
rock’n’roll och mycket mer.

David Carbe har medverkat i Rhapsody in 
Rock och gjort otaliga pianokonserter till-
sammans med Robert Wells. Han har även 
varit kapellmästare i BingoLotto där också 
Johan Walter medverkat som gitarrist. Både 
David och Johan har tillsammans jobbat 
med artister som Janne Schaffer, Sofia Käll-
gren, Lasse Berghagen, Sonja Aldén, Patrik 
Isaksson, Jessica Andersson m.fl.

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  6.600

Cirkus Olympia

Pris med subvention:  1.250
Pris utan subvention:  2.500

Möt cirkushundarna!

Från vår halländska cirkus med vinterläger 
i Drängsered, kommer Henrika Bengtsson 
med assistent, tillsammans med cirkusens 
hundar.

I ett lekfullt dressyrprogram på ca 15 min 
får du möta blandrashundar, dvärgspetsar , 
toy-, dvärg- och mellanpudlar.

Dessutom berättar Henrika om sitt halländ-
ska cirkusliv och självklart blir det tid för 
publiken att hälsa på och kela med hundarna.

Fri golvyta: minst 3 x 4 m
Ej bokningsbar perioden 20/3-20/9



Subventionerade program
-se info sid 6

Subventionspotten är begränsad, läs mer på sidan 6 9Subventionspotten är begränsad, läs mer på sidan 6

Den rullande orkestern

Den rullande orkestern svänger in och spe-
lar örhängen och härligheter från förr! 
Det blir sång, musik och berättelser! Allt 
vävs samman av deras två radioröster, 
Rebecca Sellergren som ofta hörs på P4 
Halland och Peter Bengtsson som leder 
Radiokakan - radio för de äldre. 
Kapellmästare är musikmaskinen Axel 
Croné.
 
Orkestern spelar också gärna och glatt 
utomhus – när vädret tillåter.
De kommer med sitt färgglada ekipage och 
ni kan lyssna utomhus på smittsäkert vis el-
ler från balkonger och genom fönster.

Pris med subvention:  3.000
Pris utan subvention:  6.000

Nytt
Edward C Johansson
& Bo Liljedahl

Edward och Bo träffades under ”Allsång på 
Vallarna” i Falkenberg för många år sedan. 
Det var i samband med Radio P4’s musiktäv-
ling ”Svensktoppen nästa”, där Edward gick 
till final. 
Sedan dess har de utvecklat en fin musika-
lisk vänskap. 
Bo är välkänd från dansbandsscenen och 
Edward har rest och turnerat genom USA.
 
Två generationer bjuder på dansmusik och 
countrymusik från förr – och självklart blir 
det allsång.

Edward solo
Det går också att boka Edward som ensam 
artist, med eller utan subvention.
Bo Liljedahl solo
Om du vill boka Bo ensam, se sid: 19

Nytt

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  5.200
Edward solo m subvention: 1.400
Edward solo u subvention: 2.800



Subventionerade program
-se info sid 6

10 Subventionspotten är begränsad, läs mer på sidan 6

Killen 
som ramla ner från himlen

Varsågoda, en föreställning som med 
humor, musik, dans och skådespeleri skild-
rar Halland under andra världskriget. 
Många minns ännu ransoneringskorten, 
mörkläggningen och mullret av flygplan i 
natten.

Kläder, rekvisita och sånger från epoken 
kryddar denna verklighetsbaserade 
berättelse. Följ med när Kerstin från 
Halmstad möter den amerikanske piloten 
Pete, en kväll på Tylösand 1944. Romantik 
och ljuv musik! Och vilka dansnummer!

En nyskriven halländsk musikteater, gjord 
för att passa i föreningslivet och anpassad
till äldreomsorgens förutsättningar.

Aktörer: Gustaf Jönsson, Anngelina Rautalin
Musiker: Axel Croné

Pris med subvention:  4.500
Pris utan subvention:  9.000
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Henrik Murdock

En kulturarbetares bekännelser 
– ett tragikomiskt enmansspektakel 

Saker blir inte alltid som man tänkt sig. 
Ibland tar livet oväntade vändningar. 
Ibland kommer det ett virus och rör om i 
grytan.
Med monloger, stand up, dikter, skådespel 
och sånger reflekterar Henrik Murdock över 
en märklig samtid. Om toapapper, barn, 
högtider och sjukdomar. Och framförallt 
om att arbeta som kulturarbetare under en 
pandemi.

Följ med på en fullspäckad färd där stora 
och små funderingar ges utrymme i musik 
och berättarglädje. 

En humorshow på fullt allvar. 

Pris med subvention:  1.750
Pris utan subvention:  3.500

Nytt



Subventionerade program
-se info sid 6
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Kristina Sahlberg 
& Ariel Striim

Ungdomens glada dagar

Duon Kristina och Ariel från Mellbystrand
har utvecklat sitt program i samverkan
med seniorpubliken. Här finns musiken
och sångerna som väcker minnen och 
glada tankar.
 
Med gitarr, dragspel, fiol, munspel och sång 
bjuder de på allt från Evert Taube till Johnny 
Cash.

Kristinas bakgrund som skådespelerska 
och Ariels lyhörda spel skänker liv och 
närvaro. De tolkar sångerna med lekfullhet 
och charm och samtalar med publiken om 
tiden, låtarna och livet.

De anpassar låtval efter spelplats, publik 
och årstid. 

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  6.600

Kvartiåtta

Här kommer en orkester med fyra unga, 
glada musikanter från Halmstad!

De levererar förstklassig underhållning med 
gamla, fina bitar ni känner igen plus en och 
annan modern klassiker upptill.
Allt serverat på ett friskt och ungdomligt 
sätt.

När vi frågar denna kvartett om de vill vara 
med i katalogen, får vi alltid svaret:
-Ja, vi älskar att spela för den publiken!

2021 kan Kvartiåtta bokas på två sätt:
Hela orkestern
Trio
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Pris hela med sub:  4.500
Pris hela utan sub:  9.000
Trio med subvention:  3.375
Trio utan subvention:  6.750



Subventionerade program
-se info sid 6
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Mats Börjesson

Mats är kantorn som vägrar låta sig placeras 
i ett fack. Han spelar lika gärna Rock’n’roll 
som psalmer och sjunger lika gärna visor 
som blues.

Ni kan välja på teman som Ted Gärdestad, 
Elton John eller Jerry Lee Lewis där ni får 
följa artisternas karriärer. Eller så låter ni 
Mats själv välja en blandad repertoar utifrån 
just er målgrupp och önskemål.

Mats spelar piano och sjunger och brukar 
även kunna dra ner ett och annat skratt.

Pris med subvention:  1.750
Pris utan subvention:  3.500

Nytt
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Martin Nylén

Följ med Martin Nylén på en musikalisk resa 
Sverige runt. 
Med mer än 15 års erfarenhet i bagaget och 
utbildning på bl.a. Kungl. Musikhögskolan 
och sin ovana att härma dialekter, så har 
han satt ihop en underhållande musikalisk 
resa från Skåne i söder till Kiruna i norr. 

Häng med i baksätet när Martin presenterar 
vårt lands dialekter och låtskatter på ett 
fartfyllt och underhållande sätt. 

Pris med subvention:  1.450
Pris utan subvention:  2.900

Nytt



Subventionerade program
-se info sid 6
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Monica Christoffersson

Glada dängor

-Åh, så många minnen och så mycket 
glädje! Tack!
Så låter det ofta efter showgruppens Milda 
Makters framträdanden över hela Sverige. 

Nu har Monica Christoffersson från Milda 
Makter tagit delar av materialet och skapat 
en föreställning med sina favoriter. 

Musik ska byggas utav glädje och den här 
showen har ett musikaliskt fundament i 
1900-talets årtionden av glädje från den 
svenska filmen, revyn och folkparken. 
Välkomna! 

Pris med subvention:  1.750
Pris utan subvention:  3.500

Nytt
Mot okänt mål

En musikalisk berättarföreställning med 
botten i den halländska kulturarvsmyllan! 
Anette Wallin och Reine Johansson berättar
historien om ett allmosehjons resa, i en 
föreställning färgsatt med visor av Allan 
Edwall.

Anette Wallin - riksspelman, sångerska, 
violinist och kompositör med rötter i den 
halländska visan och folkmusiken.
2010 gav hon ut debutplattan ”Livets dans” 
med egen text och musik.

Reine Johansson är frilansande skådespela-
re, sångare och musiker. Under artistnamnet 
Vargen har han släppt skivor som uppmärk-
sammats såväl i Sverige som internationellt.

Regi av Ika Nord efter manus av Kerstin 
Hultin. 
Längd: 40 min.

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  6.600

Nytt
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Negar Zarassi & 
Lowe Pettersson

Sångglädje! 

Möt sångerskan Negar Zarassi och pianisten 
Lowe Pettersson i en personlig och emotio-
nell konsert med stor musikalisk variation: 
opera, musikal, visor och jazz!

Negar Zarassi, med sin varma och expres-
siva röst, är en sångerska som når sin publik 
oavsett sammanhang. Hennes glädjesprud-
lande personlighet smittar av sig på alla 
som träffar henne och att hon älskar att 
sjunga kan ingen tvivla på! 

Lowe Pettersson, är en av Västsveriges bästa 
ackompanjatörer, uppskattad för sin mjuka 
följsamhet och musikalitet. Hans spel är 
elegant och uttrycksfullt och han rör sig 
med lätthet mellan olika genrer. En mycket 
omtyckt pianist av publiken och även av 
artister som Birgitta Ulfsson och Stina 
Ekblad. 

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  6.600

Mymmel Blomberg

Margits mössa och andra möten

Kom och lyssna!

Finns det något bättre än att sitta ner och 
lyssna på en bra berättelse?

Här välkomnas alla in i Mymmel Blombergs
berättarvärld. Med hjälp av en hatt eller 
mössa och andra attiraljer, stiger hon in i 
några personer och spelar upp korta mono-
loger.  Fram träder en bagerska, en stabb-
läggare, en modell, en linneväverska … eller 
några helt andra!

Varje människa bär på en berättelse och här 
får ni lyssna till en del av dem.  

Mymmel Blomberg har i många år hållit
i skrivarcirklar och berättarträffar för grup-
per i olika åldrar.

Pris med subvention:  1.250 
Pris utan subvention:  2.500
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Pelle Jageby & Lasse Sörbom

Pris med subvention:  3.000
Pris utan subvention:  6.000

Vi är dom sista entusiasterna

I mitten av förra seklet föddes två ovanligt 
vackra pojkar. En i Visby,  en annan i Gång-
hester. Båda växte upp under HasseåTage  
samt Povel-eran under 50-, 60- och 70-talet.
Detta satte outplånliga minnen i deras mu-
sikaliska hjärnor - som så småningom ledde 
fram till programmet ” Vi älskar HasseåTage. 
Nu är det dags igen !
Nu möter dom Povel,  Hasse och Tage i ett 
nytt, men ändå ”gammalt” program, nämli-
gen ”Vi är dom sista entusiasterna ”.

Vi älskar Hasse å Tage

Ett program som tillägnas Hasse å Tage, det 
de ville berätta och deras sätt att agera.
Berättelser blandas med sånger och texter 
från filmer och revyer. I Hasse å Tages anda 
blandas högt och lågt, allvar och humor 
med en smula galenskap.

Pris med subvention:  3.000
Pris utan subvention:  6.000

Sabina Henriksson 
& Johanna Lillvik

Stolt att vara kvinna

I detta program får publiken ett smakprov 
på den svenska sång- och musikskatt där 
kvinnor står som upphovsmakare.

Här skildras kvinnors liv och tankar, dröm-
mar och verklighet
– i både äldre och nyare visor och sånger.

Välkomna till en stämningsfull och rolig 
stund ihop med två kvinnor med stor scen-
närvaro och genuin musikglädje!

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  6.600

Nytt
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Stina Klintbom 
& Teresa Indebetou

Swing it, magistern! 
 
Alice Babs sjöng sig in i folks hjärtan med 
sånger som Swing it, magistern och En gång 
jag seglar i hamn. Med sin otroliga kunnig-
het och mångsidighet spelade hon in allt 
från barnvisor till jazz och klassisk musik.

Sångerskan Stina Klintbom och pianisten 
Teresa Indebetou spelar, sjunger och berät-
tar om olika sidor av Sveriges swingdrott-
ning som även blev hovsångerska.

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  6.600

Nytt
Senior-graffiti

Här får seniorer på både äldreboenden och 
mötesplatser lära sig om graffiti och prova 
att måla!
Ledare är Alexander Arlbrandt, graffitikonst-
när från Halmstad, med stor erfarenhet att 
möta alla åldrar.

Senior-graffiti innehåller två träffar:
Träff 1 (ca 1,5h) : Alexander presenterar den 
spännande historien om graffiti.
Därefter får alla gemensamt skissa och 
prata.

Träff 2 (ca 2h) : Utifrån skissen från träff ett 
målar vi graffiti tillsammans med Alexander.
Vi lär oss sprayburkens egenskaper samt 
olika graffiti-tekniker.

Upplägget har testats i Halmstads äldreom-
sorg, med mycket nöjda deltagare.

Båda träffarna och material ingår i priset.

Pris med subvention:  2.500
Pris utan subvention:  5.000
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Tulda & Wendela

Landsbyggarna och goda vännerna Tulda 
& Wendela från Unnaryd har med sina olika 
och karaktäristiska röster hittat ett vackert 
samspel i musiken. 

Med stämsången som huvudingrediens, 
kryddad med inspiration från naturen, 
tolkar de gammalt, nytt, eget och lånat, 
mestadels på svenska. 
Resultatet blir en finstämd konsert ackom-
panjerad med bland annat gitarr, fiol, man-
dolin och inte minst en djupt rotad kärlek 
till musiken

Pris med subvention:  2.000
Pris utan subvention:  4.000

Nytt
Åsa & Ulf Nomark

Denna mycket rutinerade duo från 
Kungsbacka träffades redan på högstadiet 
och har sedan dess gjort fantastisk musik 
tillsammans. Repertoaren sträcker sig från 
klassiska tongångar till visa, pop och soul. 

Förutom att de sjunger och spelar både 
andras och egen musik är de även uppskat-
tade sånginspiratörer över hela landet. 

De har under flera år varit ansvariga för 
Allsång på Torget i Kungsbacka samt den 
återkommande föreställningen ”Singalong 
Julsång” på Kungsbacka Teater. Så räkna 
med möjligheten att få sjunga tillsammans  
med det här inspirerande och glädjefyllda 
paret.

Pris med subvention:  3.300
Pris utan subvention:  6.600

Nytt
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40-talisterna

Anita Milding
Sång och piano i skön harmoni
Anita är sångerska och pianist med de flesta musikstilar på repertoaren. Hon möter sin 
publik på små och stora scener. Med hjärta och glädje bjuder hon på såväl 40-talsmelodier 
som klassiska pärlor och evergreens.
Ni får gärna önska just era favoritstycken!

Pris omsorgen:  2.400
Pris övriga:  2.700      

Janne Wallin och Pelle Bengtsson, gillar att glädja andra genom den finaste motionen, 
nämligen dans! På repertoaren finns 50- och 60-talsmusik och även dansbandsmusik, t.ex. 
Elvis, Sven-Ingvars, Vikingarna, Lasse Stefanz m.fl.
Bandet har stor erfarenhet av vård och dansspelningar.
Spelar även julmusik.
Längre än 6 mil från Halmstad: 1000 kr extra. Ej norr om Varberg.
Danskväll är 3-4 tim

Bengt-Götes blandning
Ett varierande program med visor och berättelser, ofta med halländsk förankring. 
Bondeson, Hambe och Ingela Strandberg. 
För variationens skull kan t.o.m. något litet 
trolleritrick förekomma...

Bengt-Göte Bengtsson

Pris:    2.000
Kväll:  2.700

Pris:   2.800
Danskväll:  5.000      

Albins drängar
Folkmusik från när och fjärran
De spelar svensk folkmusik och folkmusik från andra länder – Östeuropeisk klezmer, Bal-
kan, Finland, Norge, Frankrike med flera, (och därutöver en eller annan skånsk visa…). Två 
fioler och ett dragspel, eller i mindre sättning med en fiol och ett dragspel.
Trion utgörs av tre generationer: Albin, 18-årig fiolspelande student från Valinge (med 
Zornmedalj i fiolspel), Jörgen, 51-årig fiolpedagog från Hyltebruk (med en oöverträffad dy-
namisk spelstil) och Bengt, 69-åring från Särdal/Steninge (med dragspelet som följeslagare 
sedan 50 år). Vår musiktolkning spänner således över 
generationsgränserna med hela 50 år
Endast kvällar och helger

Pris trio:  3.000
Pris duo:  2.000      

Nytt

Målande toner
Dorrit och Ben besjunger Halland och dess människor genom ett musikaliskt framträdande 
till målande bildspel som bakgrund. De flesta av sångerna är skrivna av Ben. Några av dem 
är hans hits på Svensktoppen kring millenniumskiftet. Dorrits och Bens skattkista med 
sånger och berättelser är stor.
Sånger huvudsakligen på svenska.

Ben och Dorrit Olander

Pris:  3.125
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Sång, musik, historier och lite skoj på allvar 
Ett varierat och lättsamt program fyllt med sång, musik och berättande.  
Sjunger och kåserar, visor och sånger från de kända kompositörerna med inslag av eget 
material. Calle anpassar alltid framförandet i förhållande till publiken med 100 % hjärta och 
engagemang. Humor på allvar är en viktig ingrediens i Calle värld.  Välkomna till en skön 
stund i glädje och värme. 
Calle & Fantastiska Underhållnings Bandet
Det Fantastiska Underhållnings Bandet är en blandning av 
utvecklingsstörda och normalstörda som spelar, dansar och 
sjunger.  Föreläser om sin situation om så önskas. 
Fredag och lördag kväll efter ök

Bittan Boberg och Tobias Herbertzon sjunger, spelar keyboard, dragspel och ukulele. 
Utbudet av musik är stort, så de anpassar efter beställaren. Spelar gärna till dans, under-
hållning eller allsång. Allt kan blandas med en rolig historia.
De kan även erbjuda sin egen version av ”Melodikrysset” eller 
”Musikquiz” (Beställaren meddelar önskemål vid bokning).

Dragspel och sång i en blandad repertoar med bl.a. 
visor, schlagers och önskelåtar av äldre och nyare årgångar.

Bo Liljedahl Pris omsorgen: 2.500                     
Pris övriga:   2.900
Kväll :  3.500  

Calle ”på Läjet” Karlsson

Pris:    2.600      

Bittan & Tobias

Pris omsorgen:  2.500
Pris övriga:  2.900
Kväll:  3.500
FUB Bandet:  5.000

Halmstads Dragspelklubb
Blandat o Gott erbjuder ”Musik För Alla”. En fantastisk musikresa med sång/musik från olika 
musikgenrer såsom schlagers, evergreens, country och rock mm. Allsång om så önskas (häf-
ten finns). Repertoaren är passande för alla åldrar. Detta får ni av ett glattgäng med glimten i 
ögat från Halmstad med mångårig erfarenhet. Deras sättning består av gitarr, bas, trummor, 
keyboard och dragspel samt sång.
”NI RINGER SÅ SPELAR VI”
60 min

Pris omsorgen:   1.700
Övriga efter ök  

Blandat och Gott

Sånger i Halland
Frida Broo, Ingela Karlsson och Bengt-Göte Bengtsson gräver djupt i den halländska sång- 
och vismyllan. Naturligtvis hittar ni Alf Hambe och Ingela Strandberg men också Per Gessle, 
Marie Fredriksson och August Bondeson. Det blir sånger och lite berättande om våra hal-
ländska sångdiktare. De spelar gitarrer, banjo, 
dragspel, bas, munspel och sjunger med vackra stämmor.

Bengtsson, Karlsson, Broo

Pris:    3.700 
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Pris oms. Hstd:      3.000
Pris oms. ej Hstd  3.500         
Pris övr. Hstd:  4.500
Pris övr. ej Hstd  5.500

Börje Andersson och Tommy Lindgren spelar och underhåller med en insprängd Elvis do-
kumentär i tidsenlig klädsel. Den musikaliska tidseran är 50-60-70-talets svenska dansmu-
sik samt populärmusiken som man dansade till under dessa år-
tionden. De har även musikbingo eller quiz om så önskas. 
Kan även bokas med upp till 12 pers i ensemblen.
60 min (90 min med paus)

elvis4ever

En instrumental nostalgiblandning - Med dig i mina armar
I detta program som framförs på piano & bas spelar de instrumentalt och väldigt blandat.
De bjuder på medryckande, vackra, igenkännande melodier som så klart ger positiva 
vibbar, minnen och glädje. Ni kommer att ryckas med i allt från En månskenspromenad, La 
mer, Chattanooga choo choo, Novelty Accordion m.m...
De kommer nog dessutom inte att kunna hålla sig från att 
berätta om upplevelser både brokiga och tokiga som de varit 
med om under deras musikaliska resor.

Ewa & Jimmy Ludwigsson

Pris:    1.200 

Ebba och Måns sjunger låtar från förr
- Det är roligt att sjunga gamla låtar som spänner över generationerna och skapar en 
musikalisk gemenskap. Så sjung med om Ni vill! De har med sig sånghäften och delar 
gärna en sångstund och musikresa med Er! Julprogram finns!
Måns går även att bokas för allsång, ensam, på dagtid.
Helger eller vardagar efter kl 14.30 (beroende på avstånd)

Ebba sjunger låtar från förr

Pris:    1.900 
Endast Måns:    950

Edward C. Johansson
Country & Rock´n Roll - för alla åldrar!
Ett program för alla som gillar Elvis Presley, Jim Reeves, 
Johnny Cash, Hank Williams m fl.
Programmet går även bokas subventionerat, se mer sidan 9.

Pris med sub: 1.400
Pris utan sub: 2.800

Ewa och hennes Goa grabbar spelar trallvänliga låtar och sjunger till gitarr och dragspel. 
De älskar allsång och teaterinspirerade låtar. Sjunger i första 
hand på svenska

Ewa och hennes Goa grabbar

Pris:    2.200 
Pris kväll/helg: 3.000

Gamla goa låtar
De spelar populära gamla och nya schlagers och visor med olika inriktning beroende på 
årstid och jul. Allt från lugna låtar till riktiga rökare i en 
smakfull blandning.

Catarina & Frazze

Pris:    2.400 
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Pris:    1.350     

Pris:                         1.800
Pris kväll/helg: 3.000

Frazze solo
Frazzes melodikryss
En stunds korsordsklurigheter som bygger på härliga låtar från hela 1900-talet. 
Cirka 1 tim inklusive rättning. Julmelodikryss finns.
Du väljer ett årtal, Frazze spelar o sjunger
Du som publik väljer ett årtal mellan år 1900 och 1969. Frazze spelar en låt som utkom det 
valda året som alla känner igen och ofta kan du sjunga med i. 
Ett roligt, lite spännande program där det dyker upp låtar 
som man inte hört på länge.

Med sång, gitarr och fiol tas åhöraren med på musikaliska resor från förr till nu. Duon vär-
nar om den lokala halländska folkmusiktraditionen, där även eget material ingår, men tar 
gärna in toner och ord ifrån hela vårt land, i både sakrala och profana sammanhang.
Programmen skräddarsys efter vad som passar för varje arrangemang och årstid.
Livet är fullt av minnen
Kom hör min vackra visa
Från Dan Andersson till Benny Andersson
En fröjdefull jul

Gun och Jennyli ”DiTo”

Pris omsorgen: 2.500
Pris övriga: 3.200         

Med två fioler, dragspel, gitarr, bas och stämsång framför de ett mycket varierat program 
med folkmusik, visor, country, evergreens m.m. 
Repertoaren kan anpassas efter önskemål.
45-60 min. Längre program efter ök

Gerdas Qvintett

Pris:    2.500 

Gubbröran
Ett gäng äldre gentlemän, 3 musiker & 8 sångare, bjuder upp 
till en musikalisk nostalgitripp med en bred repertoar av
oförglömliga låtar. 
Ren underhållning eller mixat med allsång enligt önskemål.

Pris omsorgen
Hstd inkl resor:  2.000
Övriga efter ök     

Goa Grabbar
Tre glada pensionärer som älskar att glädja sin publik.  Ett varierat musikprogram med 
välkända svenska och engelska trallvänliga låtar. Med gitarr, dragspel och congas där alla 
tre sjunger och låter publiken sjunga med. Roliga historier 
och trevligt mellanprat är tanken.
Julprogram och allsång finns.

Gamla Favoriter
Ett glatt gäng Musikanter från förr!
Som spelar ”Låtarna du aldrig glömmer!”
Med andra ord ”Gamla Favoriter”.

Pris:   2.000
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Pris:   3.000 
 

Hallands Fläder
De är tre glada musikanter som spelar dragspel, gitarr och bas. 
De älskar allsång och glada upptåg. Deras repertoar är i 
första hand svenska välkända låtar. 

Med en mycket blandad repertoar av underhållning, dansmusik, visor m.m. anpassas varje 
framträdande efter ert önskemål. Gitarr, dragspel, keyboard och bas och mycket stämsång 
varvas med instrumentala inslag. Även julvisor och allsång.
Längre program efter ök

Happes Orkester

Pris:    3.000

Dragspel På Mitt Sätt 
Göran Petersson är en glad musikant som spelar dragspel 
och sjunger musik från en blandad repertoar.
60 min. Ej norr om Falkenberg

Göran Petersson 

Pris:    1.850 

Pris omsorgen:  1.200
Pris övriga:   1.400   

Svante Paulson och Mats Svensson vill sprida glädje kring svensk eller utländsk musik från 
förr genom att spela evergreens, schlager, Pop & Rock, country och visor. Med sång, gitarr, 
ukulele och klaviatur vill de inspirera till att sjunga och dansa med eller bara ha roligt och 
lyssna. Allsångsprogram finns.
45-60 min
Längre program efter ök

Gött MoS

Gun & Susanne
Erfaren, glad och uppskattad visduo som spelat tillsammans i över 30 år. Duon bjuder på 
stämsång på svenska främst till gitarr men ibland även inslag av ukulele/dragspel. I samt-
liga program inbjuds publiken till  allsångmedverkan när publiken kan och vill sjunga med. 
Gott & Blandat
Visor från dansbanan - då och nu 
Flickor bak i bilen – en 50-talskavalkad Fler program finns.

Pris omsorgen:  2.500
Pris övriga:  3.200  

Pris:   3.000

”Stadsmusikanterna” är en blåsorkester i Halmstad; ursprungligen ”Ungdomsgardet”, 
startat av ABFs musiklärarare Knut Jespersson på 60-talet. Musikrepertoaren är klassisk 
underhållningsmusik. Musikalisk ledare är Per Nordell. Deltagarantal 20-25.
P.g.a antalet medverkande beräknas resan på 6 bilar
Inte norr om Falkenberg

Halmstads Stadsmusikanter Nytt
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Pris:    1.800

Helena Eriksson
Vissångerska med mångårig erfarenhet av underhållning inom äldreomsorgen och 
föreningslivet. Till eget gitarrkomp presenterar Helena ett finstämt, lättsamt och personligt 
visprogram. Vi njuter av kända visor från bl a. Dan Andersson, 
Evert Taube, Cornelis och Nils Ferlin. 
Allsång, mellanprat och anekdoter som extrakrydda!

Pris omsorgen:  2.300
Pris övriga:   2.600       

Spelar gitarr och sjunger gamla goa låtar från förr. Svensk visa 
och schlager från 30, 40 och 50-talen. Spelar även dragspel 
eller ukulele om så önskas. Allsångshäften finns tillhanda. 

Henrik Påhle

Pris:    1.600

Jan Bengtsson, välkänd pianodragspelare ifrån Hyltebruk, framför glad, varierande drag-
spelsunderhållning med gitarrackompanjemang av Kerstin 
Nilsson som sjunger schlagers, evergreens, visor och joddlar. 

Pris:     3.900
 

Välkända visor i personlig tolkning av Helena Klavefors 
Helena framför på sitt personliga vis tolkningar av låtskatter från främst svenskt musikliv 
såsom Monica Z, Lill Lindfors, Bo Kaspers, Eva Dahlgren, Kent och några till. En fin akustisk 
visstund utlovas med mycket humor, värme & kärlek till go & gungande musik med hög 
igenkänning. Helena sjunger till inspelat komp och en del a 
capella, vilket ger en nära och innerlig musikalisk upplevelse.

Helena Klavefors

Pris:    2.000 

Duon som i vått och torrt spelar gitarr och sjunger ihop av hjärtans lust. Deras repertoar 
består av covers i 50-, 60-, och 70-talsstil. Från visor, ballader, 
pop till rock’n’roll. En fin mix av det goda! 

Inger & Christer´s 

Hasse & Gert

Pris:    1.600
           

Sång och musik till dragspel och 12-strängad gitarr.
Melodier från förr med våra favoriter
Elvis, Harry Belafonte, Cliff Richard, Jules Sylvain, Sven-Olof Sandberg, Lasse Dahlquist, m.fl.
På begäran andliga sånger, allsång eller julprogram.  
45-60 min. Minst två bokningar/dag i och omkring Kungsbacka

En kulturförening med mer än 50 års erfarenhet. 12 spelmän och spelkvinnor på dragspel, 
fioler, klarinett, bas, gitarr och nyckelharpa. Folkmusik och 
populärmusik från sent 1700-tal fram till vår tid.

Harplinge spelmanslag

Pris oms Hstd: 1.000
Pris övriga: 2.000

Jan & Kerstin
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Pris omsorgen:  2.000
Pris övriga:   2.500   

Två glada pensionärer som gillar att glädja sin publik med välkända schlagers från femtio 
och sextiotalet, med dragspel, gitarr och sång. En del 
gammeltjoa ingår också i repertoaren, som Jularbo, 
Bröderna Lindqvist m.m.

Kalle och Lennart

John Carlsson
Pris:    1.500Spelar blandad musik på dragspel. 

Önskelåtar, allsång och dans.

Pris:   2.000

Allsång och musik med KAOS
KAOS är ett glatt gäng från Simlångsdalen som gärna hjälper till med musik, allsång, quiz, 
dans och olika festarrangemang. De är fem oldboys som när 
de blev pensionärer började träffas för att spela musik. 
Allsångshäften med stor text finns.

KAOS orkester Nytt

Pris:   3.000

Musik man minns 
Visor och vispop från förr. Hjärtat i 60-70 talet. Allt från Taube, Carl Anton till Ulla Billqvist 
och Alice Babs. Från Beatles till våra svenska pop-poeter. 
Samt en och annan låt från dansbands-katalogen.

Johnny Johansson – Trubadur Nytt

Två musiker med förflutet inom dansbands- och rock/popmusiken.
De spelar i första hand instrumentalpop på två gitarrer, typ Shadows och Spotnicks, men 
betar också av en och annan sånglåt. Det här är musik med väldigt speciellt och gott 
sound, som väldigt få spelar idag, men som väldigt många ”60-plussare” har massor med 
sköna minnen kopplade till.
Janne Andersson är en oerhört duktig och unik sologitarrist i denna genre, och ”grannen”, 
Gunnar Winald, musiker, låtskrivare m.m. har bl a varit 
kompgitarrist och sångare i Spotnicks!
Musikquiz kan också beställas.

Janne me´ Granne

Pris:    3.000

Pris:   2.000

Ringen i djupet - En musikalisk vandring från sorg och smärta till livets glädje och bety-
delse. Text Walter Dickson, Falkenberg, musik Jann Krook, batik Alice Krook-Kristenson 
Sacco och Vanzetti - Två arbetarkämpar i USA som oskyldigt avrättades. 
Från kust till kust - Ett musikaliskt tvärsnitt från väst till öst, med batik av AKK.
Evert Taube i våra hjärtan
Dan Andersson - Poet och visionär.
Den gamla gården - Strövtåg i det gamla bondesamhället.

Jann Krook Nytt
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Tre snubbar som spelar härliga och kända låtar från 50-, 60- och 70-talet.
En och annan historia och anekdot blir det också från deras 
händelserika musikliv.
Lars-Lennart, Lars-Ivar, Lars-Tommy

L:n

Pris:    3.000

Laholms Dragspelsklubb, spelar och sjunger låtar som många känner igen från en blandad 
repertoar.
Resekostnad 3 bilar
Endast Laholm, Halmstad med omnejd

Laholms Dragspelsklubb

Pris:    1.600

Jazz på fiol
Fiol, piano, sång och trummor, trio ur Nizzan Jazzveteraner.
Inte norr om Falkenberg

Lasse Svenssons trio

Pris omsorgen:   1.800
Pris övriga:   3.000

Sångduon Lisbeth och Henrik 
Sjunger glada visor från förr till dragspel och gitarr.
Lisbeth solo
Blandar visor, vitsar och Creedence, med sång och gitarr.

Lisbeth Magnusson och Henrik Påhle 

Pris:    3.200 
Endast Lisbeth: 1.600

Leila Posey och Lars Anjou har sysslat med musik i olika konstellationer och sammanhang.
Här bjuds på en bukett av välkända melodier som ligger duon 
varmt om hjärtat och framförs i egen tappning. Låtar som 
spänner över flera epoker och genrer.

Leila Posey och Lars Anjou 

Pris:    3.400 

Nytt

Karlén & Ludwigsson duo
De bjuder in till en kaskad av roliga berättelser och sköna, svängiga melodier.
Dessa herrar har med sina musikaliska livsresor åtskilligt att 
berätta. Roliga, humoristiska äventyr blandas med musik-
inslag som gifter sig med storyn.

Pris omsorgen:   2.000
Pris övriga:  2.500
Pris kväll: 3.000

Kjell Bergèn och Ingolf Johnsson bjuder på goa låtar från framförallt 50-60 talet, som 
Johnny Cash, Creedence mm. 
Även vanlig dragspelsmusik förekommer om så önskas. 
Sen har de även en hel del roliga historier att dela med sig av. 

Kjelles

Pris:    2.800 

Nytt
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Pris:   3.850
Pris 2 tim dans: 5.000

    Pris omsorgen:     2.000
    Pris övriga              2.500
    60 min oms:         2.700
    60 min övriga:        3.000

Rozaz orkester

Pris:    2.800
Danskväll: 5.000    

Skön musik till kalaset eller mogendans på festen!
Boka Rozaz för en stunds underhållning eller för en hel danskväll! Sväng runt till 40-, 50- & 
60-talsmusik, dansbandsmusik och country.
60 min, danskväll ca 4 tim

I dur och moll 
Sånger och skrönor om Taube, Ferlin, Fröding, Cornelis, m.fl. Gärna önskemål.
Vargen spelar Dylan på svenska
Vargen är Reine Johanssons artist- och bandnamn. Reine framför och berättar om nobel-
pristagaren Dylans låtar i andras och egna översättningar. Tillsammans med Dan Kristen-
sen. Obs 60 min.
Vargen spelar Dan Andersson
Visprogram med fokus på Dan Andersson.
Tillsammans med Dan Kristensen. Obs 60 min.

Reine Johansson - teatertrubadur

Saxbandet
Swing och Dansmusik från 50-80-tal
Storbandsmusik i litet format. 5 saxofoner, piano, bas, 
trummor och sång-solist.
Kan även bokas för 2 tim dansmusik.

OA Larsson

Pris:    2.100    
Pris kväll/helg 2.800

Musik från hjärtat
En glad speleman och gitarrist som tycker om när publiken sjunger med i dom gamla 
godingarna från 50-60 talet. Oa har turnerat både i USA och i 
Sverige med delar från Elvis Presleys band, så minnen och 
anekdoter från resor och spelningar dyker upp.

Nizzan Jazzveteranerna 
4 mogna killar från Halmstads välkända Nizzan Jazz Band spelar upp med Lasse Svensson 
på trumpet, fiol och sång, Boris Carlson, banjo och sång, 
Jörgen Nielsen, keyboard och Christer Francke, trummor.
Inte norr om Falkenberg

Pris omsorgen:   2.000
Pris övriga:   4.000

Morups Spelstugas Spelmän
6 – 8 musikanter på banjo, dragspel, durspel, fiol, gitarr, mandolin och munspel bjuder på 
omväxlande program i olika kategorier.  Det kan vara: Blandat med folkmusik och läsar-
sånger, Musik och sång med anknytning till havet, Populära låtar 
genom 100 år, Allsång, Julprogram eller Musikfrågesport.
Stolar utan armstöd önskvärt

Pris:    1.000
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Allround Musik Svante Paulson
Instrumentalmusik spelad på en Yamaha Tyros 5 enligt egna tolkningar och arrangemang.
Däremellan lite prat kring musiken, vem som skrivit den och vilka artister som är mest 
kända för att ha framfört den. Musiken, som ni alla känner igen och kan sjunga och 
dansa till. Egna önskemål om tillfälle ges. Pop, Rock, Jazz, RB, Soul, Dansmusik, Visor, Valser, 
Schlager m.m. framförs i passande arrangemang genom 
enkla instrumentuppsättningar till storband och körer.

Svante Paulson

Pris omsorgen:    600
Pris övriga:    800 

Sångprogram
Musikglädje och gemenskap är Svens signum. En frisk blandning av gammalt och nytt, 
gitarr eller ukulele och rytminstrument, svenskt och på andra språk.  
Musikaliska frågelekar
Korsord, quiz om landskap, årtal, namn m.m. 
Som gjort för allsång! 
Längre program efter ök

Sven Söderberg

Pris:    1.500
Efter kl 17.00:   1.900

50-60-70-talsmusik med två dragspel, bas och sång.
Äldre schlagers och gammeldans.

Pris:    1.750

Stigs grabbar

I Visa och folkton 
Halländska julsånger och melodier
ca 60 min

Pris:    3.200

Stefan Petzén & Stefan Wikrén

Björn Holmgren, sångaren med den mäktiga rösten!
Maja Danielsson, med ung stämma som ljuvaste kristall!
Mats Andersson, en av Hallands bästa gitarrister!
Trion bjuder på en musikalisk resa med både svängigt, roligt 
och finstämt. Svenskt blandas med Beatles och annat bra.
Dessutom berättelser och kanske en dikt om andan faller på.

SÅS - sång & sånt

Pris:    2.500

Pris omsorgen: 3.200
Pris övriga: 3.700 

Solskinas orkester
Solskinas orkester består av en tjej och två killar som turas om att ge hals och hålla ton. 
De drar gärna en vals och svänger om. 
Solskinas startade våren 2016 och spelar dansbar 
musik med inriktning på 60- och 70-talet.
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Pris:    2.900
Längre program: 4.600

Vistrubadur för allas öron
Spelar och sjunger visor på ett lättvindigt sätt ur den svenska visskatten från 1920-talet 
och framåt. Låt er roas av berättande och en härlig blandning 
sånger. Lasse Dahlqvist, Evert Taube, Mats Paulsson, 
Dan Andersson, Ruben Nilsson, Cornelis Vreeswijk m.fl.

Tommy Leijon

Pris:    1.600
 

Trenorerna och Kunglikt Rolikt

Pris:    3.500

Jan Wolfhagen och trenorerna
Sång, musik, trolleri och imitationer i en härlig blandning.
Klassisk musik från 50-talet och framåt i ett blandat tempo.
Skratt, glädje och trevlig underhållning.

Duo som spelar glad musik från 40-, 50-talet och framåt. Sång och instrumentalt med saxo-
fon och klaviatur.  Spelar till underhållning och även dans.
ca 60 min

Tonspridarna 

Torbjörn Jonson tolkar Elvis
Pris:     2.200Torbjörn sjunger låtar med inspelad Elvis-

originalmusik med kör och allt.

Two Tracks underhåller med sång och musik från det fantastiska 50-60-70-talet!
Elvis, Beatles, Eagles, Cornelis Vreesvijk, Evert Taube m.fl. 
listan kan göras lång!
En skön blandning av musik utlovas!

Two Tracks

Pris:    3.000
1-2,5 tim 4.900

Irländsk pubmusik
Irländsk pubmusik, country och Bluegrass. Bandet består av fem personer. Sättningen är gi-
tarr, banjo, dragspel, fiol och bas. Kan också inkludera en quiz baserad på låtar som spelas.
60 min 
Kväll/helg och längre spelningar efter överenskommelse

The Shanahans

Pris:    4.000

En resa i sextiotalets låtskatt
The Gunners är ett band med rötter i sextiotalet. De bjuder på en resa med ett axplock ut 
sextiotalets låtskatter och berättar lite om musiken samt artisterna. Välkänd musik av bl.a 
The Beatles, Rolling Stones, The Hollies, Elvis m.m.
Längre program efter ök

The Gunners

Pris Kba: 2.500
Pris övr ort: 3.500
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På sångens vingar
Ett musikprogram för glädje och gemenskap. Sången blandas med panflöjt, gitarr och 
andra instrument. Programmet speglar Victors 40-åriga erfarenhet som musiker och är 
underhållande och personligt.
Programmet kan även bokas tillsammans med 
Bo Andersson, piano.

Victor Salazar

Pris Victor:   1.200
Med pianist: 2.200

Med kontrabasdragspel, gitarrer och sång bjuder tre spelemän på en välkomponerad 
repertoar med gammal och modern musik av bl.a Lasse Dahlqvist, Lasse Berghagen, Evert 
Taube och Beatles. De blandar gärna musikframträdandet med episoder, historier och dia-
log med publiken. Om allsång önskas har de med oss allsångshäften. De tar gärna en 
kaffepaus för att kunna samtala med åhörarna och på så sätt 
få en avslappnad och personlig atmosfär på framträdandet.
Ca 60 min

Valldagänget

Pris:    2.100

Ulrika & Leif

Pris:    2.000

Svenska visor och schlager
Från Bellman, Taube och Cornelis till Lill-Babs, Sven-Ingvars 
och Stefan Demert. Separat julprogram finns.
45 – 60 min

De är ett glatt gäng som undehåller med sång och musik.
Blandad reportoar med både svenska och utländska låtar.
Sång, ukulele, bas, durspel och munspel.

Ukuleleskoj 

Pris:    1.800

Visor, schlagers, svensktopp, 50-60-talspop/rock, dansband och mycket annat örongodis. 
Två långa, gravt medelålders, ännu inte helt humorbefriade musiker bjuder på en lättsam 
underhållning. T.ex Elvis, Sven-Ingvars och Beatles. De anpassar 
program och ljudnivå till en underhållande och behaglig upp-
levelse för pigga pensionärer, föreningar, äldreboenden.
Bokningar i Hylte, Halmstad eller Laholm: 1.000 kr extra

Två långa

Pris:    2.500

Med Kalle Jularbo i högsätet
Jularbomelodier med inslag av sånglåtar.
Allsångsbitar ingår. Ett tiotal spelemän på scenen

Tvååkers spelemän

Pris:    1.500

Musiker  
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Andreas Karlsson

Pris:    1.850

Iförd tidstypiska kläder berättar Andreas om vanliga hallänningars levnadsöden för snart 
400 år sedan. Episoderna är i huvudsak hämtade från de 10 böcker som Andreas och hans 
syster givit ut. Beroende på önskemål kan föredragen i vissa fall modifieras något för att 
passa till den plats han besöker.
Borgarbarn och busfrön, om barn och ungdomar på 1600-talet
Trollkvinnor, spågubbar och kloka gummor
Bland skogsrövare och skräppeskitar 
Bland spioner och snapphanar
Endast kvällar och helger

Anders Källgård

Pris:    2.500

Anders Wirdheim
Fåglarnas fantastiska flyttning
Är det verkligen möjligt att fåglar kan flyga nio dygn i sträck utan att sova eller ens vila? Ja, 
det är det faktiskt och det handlar om vadarfågel som flyttar från Alaska till Nya Zeeland. 
Detta är bara ett exempel på hur användande av ny teknik har revolutionerat flyttfågelforsk-
ningen. Det finns många andra exempel och sammanfattningsvis kan sägas att fåglarna 
aldrig upphör att fascinera!
Hallands fåglar genom 250 år
Tack vare att den naturforskande prästen Pehr Osbeck inte klarade långa sjöresor och att den 
unge docenten Sven Nilsson jobbade extra som privatlärare, vet vi mycket om hur Hallands 
natur och fågelliv såg ut under 1700- och 1800-talen. I denna föreläsning jämförs dagens Hal-
land med hur det var under Osbecks och Nilssons tid. 
Folk och fåglar
Digital projektor behövs

 Pris:    2.500

Italienska öar
Sicilien och Sardinien är stora och kända öar, men Italien har fler, visserligen mindre men ändå 
värda uppmärksamhet och kanske ett besök. 
Det tycker i alla fall Anders Källgård, som kallar sig nesofil (ö-älskare) och som under denna före-
läsning berättar om 15 italienska öar han besökt under senare år – bland dem Elba, Monte Cristo, 
Capri, Stromboli och Lampedusa.
Norges öar
Norges öar tillhör världens vackraste, tycker Anders Källgård.
Varför älskar vi öar?
Anders Källgård berättar om olika sorters öar han beskrivit i sina böcker – varma och kalla, 
fjärran och nära.
Vit duk och förlängningssladdar behövs
45-60 min

Nytt
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Annette Seldén

Pris:    3.750

Landskap som berör 
En resa genom årstider och platser i jakten på den perfekta landskapsbilden. Fotografen 
tar med betraktaren till spektakulära landskap världen över, allt från blommande svenska 
hagmarker och storslagna Skandinaviska fjäll, till västra USA:s nationalparker, Kenya och 
Tanzanias vildmarker, Grönländska isberg till färgsprakande korallrev i Röda Havet. Bildvis-
ning med ett bildspel som avslutning.
Island – Där Äventyret börjar
Följ med på en spännande bild- och filmberättelse om natur och äventyr på Island! 
Spektakulära upplevelser som dykning i förkastningssprickor, klättring i isgrottor och flyg 
över storslagna landskap och aktiva vulkaner.  
Afrika – En resa i Tanzanias och Kenyas nationalparker
Natur i Kungsbacka
Längd 60 minuter
Mörkläggning behövs
Tillgång till mygga och ljudanläggning i större lokaler

Media - förr och nu
Journalist, tekniker, fotograf. Allt från gammal tidningsteknik fram till dagens tidningar. 
Lite om hur man framställde bilder och klicher till tidningar.
Har också arbetat i 30 år på Radio Halland som programledare, reporter.
Samt åtta år på publik- och programforskning på Sveriges Television.
Har totalt arbetat i över 50 år inom media och mött många profiler som han kommer att 
berätta några episoder om. 
Skärm för filmvisning behövs

Bengt Karlsson

Pris:    2.500 
 

Pris:    3.125

Ben och Dorrit Olander
Bakom lyckta dörrar (på plats hos beställaren).
Slottet, Halmstads finaste kulturminnesmärke, är stängt för allmänheten. Men Dorrit och 
Ben öppnar portarna och tar dig med på en spännande guidning bakom de stängda dör-
rarna. I sprakande bildspel får Du se den vackra interiören samtidigt som Du får uppleva 
festerna, tragedierna och de svåra besluten som skett bakom slottets lyckta dörrar sedan 
400 år.
Guidning: ”Stadsvandring” (på plats hos beställare)
Dorrit och Bengt kommer till er och ger en ”Stadsvandring” på plats med sprakande bild-
spel – och ibland med sång och musik.
Fler föreläsningar finns.
Föreläsningar 60 min
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Pris:    1.350

Pris:    1.400

Pris:    2.000
Kväll:   2.700

Louis Armstrong - ett amerikanskt geni 
Föreläsningen skildrar trumpetaren och sångaren Louis Armstrongs liv och musik. Tyngd-
punkten ligger på Armstrongs banbrytande musikaliska insatser under 1920- och 1930-
talet. Han var så mycket mer än den bullrande scenpersonligheten med det breda smilet. 
Arkitektur i Halland
I Halland finns byggnader av mångahanda slag. Gamla och nya, pompösa och anspråks-
lösa. Alla kan de berätta en historia, sin egen och kanske också om samhällets utveckling.
45-60 min 
PP-projektor, högtalare och duk behövs (eller TV med HDMI-ingång)
Saknar bil så önskar ev transporthjälp
Helst dagtid

Björn Petersen

August Bondeson – en hallänning värd att minnas!
Med berättelser och visor tecknas en bild av den halländske författaren och läkaren som 
gav oss Skollärare John Chronschoughs memoarer och August Bondesons Visbok. 
Jul i Halland 
Minnesbilder, sånger och berättelser från ett halländskt
julfirande förr i tiden. Julstämning utlovas!     

Bengt-Göte Bengtsson

Sant & osant i Halland
Tidigare verksam som 1:e arkivarie vid Hallands kulturhistoriska museum och Folkrörelser-
nas arkiv i norra Halland. Hon föreläser till bilder om sägner, folktro samt sed och traditioner 
kopplade till bl a naturen, årets & livets högtider, kärleken & dess följder, brott & straff, mat & 
dryck m m i Halland eller enbart en specifik kommun – allt efter önskemål! Anförandet kan 
även knytas till den typ av grupp som åhörarna utgör. Välj ämne! 
För övrigt även: ”Varför säger vi så?” – är ett försök till förklaringar av ordspråk, ordstäv, tale-
sätt och skilda uttryck samt en ”sittande stadsvandring” i 
Varberg - med bilder från staden förr och nu.
Dator & datorprojektor behövs

Eva Berntsson Melin

En konstnärlig dokumentärfilm om en av Sveriges mest säregna vispoeter. I egna och 
andras ögon. 
En film om visorna, myterna, influenserna och Hambe själv, av Jonas Gerdle och Pelle Hör-
mandet, som introducerar, visar och eftersnackar filmen.
ca 60 min Pris:    3.125 

Diktaren i tornet - en film om vispoeten Alf Hambe Nytt
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Gunnel och Gert berättar halländsk historia som är baserad på Gerts pappas, hembygds-
forskaren Gunnar Svenssons, böcker från 1500-talet och fram till våra dagar.
Halländska utvandraröden i Amerika
Under senare delen av 1800-talet utvandrade var femte man och var sjätte kvinna av den 
svenska befolkningen till Amerika. I det här föredraget får vi möta några av dem som valde 
att lämna Sverige.
Från dåtid till nutid
Historia berättad på ett humoristiskt sätt bland annat om bönder och torpare.
Kyrkan och bönderna
Berättelser framförda på ett lättsamt vis om kyrkans makt.
Ca 60 min

Pris:    1.500 

Gunnel & Gert Svensson

Ett föredrag av Pelle Hörmander, f.d. programledare på SR Halland och några Drottlegen-
darer, om en idrottsförenings utveckling. 
I föredraget visas även Jonas Gerdles nya film om Drott, som 
innehåller ”the Klisterburk Story”.
Ca 60 min

Pris:    3.000 

Handbollsklubben Drotts uppgång och ”fall”

Albert Olsson 
En författande folkskollärare - om Albert Olssons författarskap.
Nyfiken på Fiken - och andra kvinnor i Halmstad
Berättelser om några kvinnor som levt i Halmstad från1600-talet till nutid.
Plats på scen 
Teaterliv i Halmstad - teaterhistoria från vår stad.
Astrid Lindgren
En fantastisk saga! - om Astrids liv och böcker.
Jul i Astrid Lindgrens värld

Ingegerd Sahlström

Pris:    1.600

50 år med fiskgjusar
I 50 år (2018) har det ringmärkts fiskgjusar i Falkenberg-Fegen området och här har man 
hjälpt fiskgjusarna genom att bygga konstgjorda bon. Följ med på ett bobygge samt his-
nande trädklättringar av Thomas Andersson och se hur ringmärkningen går till.
Polen. Östra Polen Biebrza National Park
Följ med till östra Polens våtmarker och upplev möten med visenter och hackspettar.
Härliga Härjedalen
Här får vi följa med på fjällvandringar och uppleva 
Härjedalens natur både ifrån marken och ifrån luften.
70 min

Pris:    3.000 

Göran Johansson Nytt
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Pris:    2.250

Pris:    1.500 
 

Pris:     3.500
 

Jan-Olof Nilsson
Lucky Strike – kärlek och dramatik i andra världskrigets skugga
Författaren och filmaren berättar och visar bilder utifrån sin prisbelönta bok och SVT-
dokumentär.
”En storslagen hyllning till kärleken och livet” ICA-Kuriren

Den sista lanthandlaren
Det blir en resa i Lanthandelns historia 1907-2001. Karl-Axel berättar med komplettering av 
några gamla foton om tiden från Frigärde affären till Järnvirke Lanthandel. Han beskriver
det som en livsstil att driva en lanthandel och berättar om hur 
det var att så småningom avsluta verksamheten.

Karl Axel Ivarsson

Följ med ”arkivråttan” till 1800-talet!
Kathinka är släktforskare och ”arkivråtta”. Hennes fynd visar på stor dramatik och förnöjsam 
trivsel i 1800-talets Sverige.
Vacker var han - utav börd … 
Men hur kunde Sixten Sparre bli en simpel mördare? 
En uppföljande bildberättelse för alla dem som fascinerats av de ”Sorgeliga sakerna”. Här 
handlar det om slottsliv, cigarrer och egoism. Arkivfynd förklarar hur en bortskämd pojke 
växer upp och lär sig ta det han vill ha, till exempel en blond cirkusartist. 
Sorgeliga saker hände - Elvira Madigan, Sixten och mig
Efter allsång av skillingtrycket från 1889 hör vi historien om löjtnanten och cirkusprinsessan, 
men ur den bedragna hustruns synvinkel. 
Den fule ankungen - om H C Andersens liv och ”eventyr”
Alla har vi hört någon av H C Andersens sagor, men vem var han själv? En bild- och sagofö-
reställning.
55 minuter eller enl ök
Duk/vägg att projicera på behövs

Kathinka Lindhe
Nytt

Indianer förr och idag
En spännande resa om det Indianska folket som börjar innan den vita människan kom till 
kontinenten och slutar hur det är idag. Föreläsningen omges med indianska föremål. Ingen 
går från denna resa utan att ha fått nya vyer. 
Walk in beauty
Om Indianernas filosofier, ceremonier och berättelser. 
Indianska ceremoniverktyg ingår i föreläsningen, som 
trummor, skallror och andra föremål.
60 min

Pris:    1.200 

Kenneth Dinér Nytt
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Filosof och författare. 
Halland från luften
Ett bildspel med flygbilder och några från marken. Bilderna är tagna 2005-2006 och på 
några kan man se vilka förändringar som skett under årens lopp medan en del platser ser 
likadana ut idag.
Vidga horisonten
Lars berättar och visar bilder från sina resor till Florida, St Petersburg, Shanghai, Porto, 
Australien och Zambia.
Filosofi till vardags
Många människor funderar på frågor som filosofer har försökt ge svar på. I föreläsningen 
berättar Lars på ett enkelt och lättförståeligt sätt om hur filosofer tänkt kring:
-Hur blir man lycklig? -Har livet någon mening? -Vad är 
godhet och ondska? -Hur ser man på religion?
Ca 60 min

Pris:    1.500
Pris filosofi: 1.200

Lars Danielsson

Hembygdsforskare med ett förflutet inom glassindustrin. 
Mejerihistoria
Föredraget bygger på den mycket uppskattade mejeriutställningen på Sannarps mejeri 
hösten 2019.
Mejeriernas betydelse för landsbygdens utveckling, en tillbakablick på en 100-årig epok. 
Varför var mejerierna så viktiga del i Hallands utveckling från fattiglän till välmående bygd?
Mejeriet var drivkraften på landsbygden när en bondby blir ett samhälle. 
Möt ”mejeristen” som berättar sin historia om ett mejeris 
uppkomst, fusionerna och nedläggningen.
Mörkläggning, filmduk och projektor behövs
60-90 min
Bokningsbar när det finns covid-vaccin

Lars Hillertz 

Pris:    1.350 
 

Jonssons hopkok
Under trettiofem år hördes han i Sveriges Radio P4 och programmet ”Tur på hjul” blev en 
riktig långkörare i Radio Halland. Under kåseriet blandas erfarenheter från direktsändning-
ar med radionostalgi och både Jerring och Hyland kommer med på ett hörn. Minnen från 
många år som amatörskådis och en och annan dikt och rolig 
historia kan utlovas under det lättsamma kåseriet.
Ca 50-60 min

Lennart Jonsson

Pris:    1.950



36

Föreläsare och berättarprogram

Pris:    3.750

Patrik Olofsson

Fotograf, filmare, föredragshållare och författare. Har gjort ett tiotal filmer som visats på TV 
samt gett ut fyra böcker.
Drömmen om Antarktis – en odyssé i södra ishavet via Falklandsöarna och Sydgeorgien
Följ med på en resa till några av världens mest isolerade och fascinerande platser. 
Vi tar även del av berättelser från förra seklets polarforskare, inte minst vår egen Otto 
Nordenskjölds äventyr.
Bland kroknäbbar och eldögon – möten med Hallands rovfåglar och ugglor
Det är länge sedan vi hade så goda möjligheter att få se 
pilgrimsfalkens hisnande jakt genom lufthavet eller havs-
örnens mäktiga vingflak längs våra stränder. 

Pris:    2.500 

Pris:    4.000 

Mats Isaksson är professor i medicinsk strålningsfysik.
”Chernobyl” – fakta eller fiktion
TV-Serien om olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl 1986 har väckt många frågor om 
händelseförloppet och om hälsoeffekterna efter olyckan. Ger serien en rättvisande bild av 
vad som egentligen hände?
Radioaktivitetens och strålskyddets historik
Både röntgenstrålningen och det naturliga fenomen som kallas radioaktivitet upptäcktes i 
slutet av 1800-talet och studerades vidare av bl.a. Marie Curie. Vad är detta för typ av strål-
ning, hur påverkar den oss och vad kan den användas till?
Endast Vardagskvällar

Mats Isaksson 

Historiska kartor
Pablo Wiking-Faria, fil.dr i historia, är en av författarna till boken Historiska kartor över 
Halland och föreläser om kartor över Halland och dess städer. Föredraget kan inriktas på 
olika delar av Halland. ”Det är en glädje att titta på kartorna 
och tänka sig en resa i deras värld”.
Dator och projektor för powerpoint behövs

Pablo Wiking-Faria

Pris:    3.750 

Patrik Leonardsson

Leonardsson x 3 - Öar - Äventyr - Humor
Ett bejublat framförande som ni inte får missa, där Patrik har tagit det bästa från tre av hans
populäraste föreläsningar. Vi börjar i den Halländska övärlden och fortsätter ut i världen. 
Innehåller även filmsekvenser.
Humor + Naturfotografi = sant
Halländska öar
Från Hembygdsfotograf till Äventyrsfotograf på ett år
Halland - landet innanför hallarna
Mörkläggning behövs, 50-60 min



Pris omsorgen:    900
Pris övriga:  1.750        

      Föreläsare och berättarprogram  

Bildvisning med föreläsning:  (60 min)
Mina smultronställen i södra Halland 
Höstvandring i Kvikkjokk, Sarek och Padjelanta
Argentina med delar av Chile och Brasilien 
Under ytan - bildspel till musik (OBS 25 min)
Hallands Väderö
Mörkläggning, duk, projektorbord, mikrofon (helst mygga), behövs
Gärna högtalare att koppla till laptop, förlängningssladdar.

Pris:    1.600

Stefan J Nilsson
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Rolf Olsson - berättare
Om möten och annat att minnas och skratta åt
Han berättar och skojar kring minnen från en ungdomstid på femtiotalet i kvarteret Ma-
jorna i Göteborg. Ni får möta en fantastisk lärare, vicevärden som sov i pannrummet, Pär 
som visste allt om maskar, gubben med två navlar och Sveriges heligaste man.
Högtalare och mikrofon behövs
50 min

Från farbror Sven till traktorpulling
Pelle Hörmander gräver ur radioarkivet och minns 37 år på Radio Halland.
En kavalkad av radiominnen, minnesvärda möten 
och dramatiska händelser.

Pelle Hörmander 

Pris:    2.000 
 

I nostalgins tecken och gamla reklamskyltar som vi minns
En nostalgisk resa med att friska upp minnet från 1960 -1980 talet, vad som hände i stora 
världen och på den ort han kommer till. Därefter kommer hans samling av reklamskyltar 
såsom tomteskur, Marabou Aladdin, Barnängens tvål, Volvo P 1800, som vi alla kommer 
ihåg.
ca 60-120 min, CD-spelare behövs

Pris:    1.500

Peo Borg

Pris:    2.500 

Historiska kartor över Halland: gårds- och bykartorna
De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett världsarv! 
Hallands gårdar och byar karterades ofta flera gånger från 1600-talets slut och framåt. I 
kartbilderna framträder ofta flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i 
landskapet långt före karteringstillfällena. Följ med på en 
spännande tur genom det halländska landskapets historia 
- speglad i de äldre kartorna!
Ca 60 min

Pär Connelid
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Föreläsare och berättarprogram

Etiopien - En spännande resa från Rifte Valley i söder, till Afrikas tak i norr.
Polen - nedslag i polsk natur, historia och samtid.
Island - is, eld, lupiner och fåglar.
Kirgizistan - Upplev natur, kultur och människor i detta centralasiatiska land. 
Fågelkust - Vi upplever ett år vid fåglarnas och sälarnas kust.  
Island ca 60 min, mörkläggning behövs 

Pris:    3.000

Thomas Andersson

Ulf Norenius
Föreläsning/kåserier med bildvisning
Orsa finnmark Sveriges sydligaste vildmark
Från Nidingen till Väderön Hallandskusten
Sju sjöar Hallands inland
Mitt Varberg
Klippstaden Petra och Sinai Fez Ett världsarv i Marocko              
Orsa och Nidingen ca 60 min
Helst mörkläggning och filmduk

Pris:    1.100

Pris:   2.500

Sven Larsson
Historikern och författaren berättar i ord och bild om att vara hallänning för 300 år sedan.
Halländska soldater och båtsmän i krig och fred 
Som utskrivna och värvade gjorde de krigstjänst i stormakten Sverige, men de var också 
fredliga torpare som indelade båtsmän under långa fredsperioder.
Halland blev svenskt 1645, men blev hallänningarna svenskar?
Halländska kvinnor på 1600- och 1700-talet
Ätrans dalgång, berättelsen om ett gränsland
45-60 min.  Mörkläggning, filmduk och projektor behövs

Kostrådgivare och friskvårdsterapeut med bred kunskap om hur kroppen och framförallt 
hjärnan påverkas av det vi äter. 
Matens koppling till psykisk ohälsa
Vi ser på den dolda påverkan maten kan ha på vår känslobalans. Du får en inblick i hur bio-
kemin styr över vårt känsloregister och hur våra matvanor i sin tur påverkar biokemin. 
Stress och matens koppling
Vad händer i oss när vi stressar och hur kan maten vara en dold medspelare till vår stress? 
Blodsockerbalans och sötsug
Hur maten påverkar blodsockret och insulinnivåerna.
Projektor, (mikrofon -beroende på lokalens storlek) behövs
60 min

Pris:    4.000 

Susanne Törnqvist Nytt



Pris:  3.250 

Teater, Komik & Magi  

Pris omsorgen: 1.500
Pris övriga:  2.500
Helger:  3.000

Christabuu
Med över 30 års erfarenhet i Trolleri och underhållningsbranchen blandar Christabuu ko-
mik med otroliga magiska nummer. Från fingerfärdighet till mentala experiment med tan-
keläsning och föremål som svävar. Varje föreställning är unik och skapad för ert sällskap! 
Christabuu är meriterad i både nordiska och svenska mästerskap.
Att fiska krabba i Alaska 
Berättelse med trolleri.  
Chaplin 
Gammalt klassiskt trolleri med musik av Chistabuu och Elsa.
Ca 30-45 min

Jan Wolfhagen
Varsågoda, alla skrattlystna! En unik artist som bjuder på godbitar från såväl imitationens 
som illusionens värld. Boka Hans Majestät Konungen, Mr Bean, Bengt Fritiofsson och 
andra och upplev årets roligaste 45 minuter!
Skrattet i centrum och över bältet.

Pris:    3.000
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Stättareds teatergrupp
Marknadsafton av Vilhelm Moberg
En ”Folkkomedi i en akt”
Handlingen utspelar sig i ett kök hemma hos bonden Magni, med sin piga Lovisa. Magni 
förbereder sig för att åka till marknaden för att sälja smör och potatis samt köpa fingerring-
ar till Teresia, detta helt oväntat för Lovisa som har väntat i tolv år på att själv få stå brud. 
Skall hon med kvinnlig list och hjälp av fjärsman kunna få Magni på andra tankar?
”Jag tror att dä ena fruntimret ä stolligare än dä andra i kväll. 
En vill inte gefta sej därför att hon inte får ha piga – en annan 
vill inte va piga längre därför att hon inte får gefta sej.”
2 tim + paus

Pris:  3.000 

Tillfällig förnöjelse med Extor, Maja & Wahlman
Nyskrivna låttexter till välkända melodier blandas med skojfrisk igenkänningshumor om 
allt mellan himmel och jord. Succétrion har tidigare genomfört bejublade humorföre-
ställningar tillsammans i Halmstad och är nu sugna att hitta en ny publik. Martin Extor har 
ni säkert sett på scen i allt från Laholmsrevyn, Scendraget och Mord på Wapnö. Med sin 
fantastiska röst har Maja Danielsson gjort sig känd inom hela Revysverige både som aktris 
och regissör. Andreas Wahlman är inte bara snygg, som trions 
enmansband tillför han också välljudande ackompanjemang 
sprungna ur flera års erfarenhet av att trubadura. 

Nytt


