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Premiär: Christopher O´Regan
Premiär: Bakom kulisserna med Rickard Thunér
Tv-personligheten Christopher O´Regan ger en intressant och underhållande inblick i det sena

21 sep

18 Jan

28 sep
25 Jan

5 okt
1 Feb

TV:s antikexpert
Thunér
tar publiken
bakom
kulisserna.
Det blir
ett föredragsom
fylltlevde
av då
1700-talets
värld.Rickard
I föredraget
Försvunnet
så som
en dröm
får du möta
människorna
anekdoter
ochdagböcker,
minnen från
inspelningarna,
värderingar
genom
deras
brev
och insändare.lärorika
Med sin
rika arsenal(dyrast/billigast),
av kunskaper fåravslöjade
han historiens
förfalskningar
ochlevande
korandeigen
av Rickards
fascinerande
föremål genom åren. Rickard Thunér är
människor
att bli
och tidenmest
till att
bli ingenting.
antikhandlare, specialiserad på möbler och speglar från 1700-talet.
Serveras med en blomkålssoppa!
Serveras med en jordärtskockssoppa!

Delat är Dubbelt
En
livsbejakande
föreställning med odödliga melodier från förr, mer aktuella än någonsin.
Stand
up-magic!

Revydängor
ochger
schlagerpärlor
ikoner
som Karl
Zarahup-show
Leander med
och Brita
Borg
Magikern Mike
publiken ett av
Magic
moment!
EnGerhard,
magisk stand
en elegant
framförs
med
glimtenoch
i ögat.
Delad
glädje
är erfarenhet
dubbel glädje!
Med
sångaren Robin
Rösehagmed
och
blandning
av trolleri
humor.
Med
30 års
ges en
professionell
föreställning
pianisten
Jonatan Bengtsson.
Tidigare
speladera
på ögon!
Göteborgs stadsteater.
häpnadsväckande
illusionstrick
mitt framför
Serveras
Serverasmed
meden
enbroccolisoppa!
krämig tomatsoppa!

Varning för Magnus & Brasse - En hyllningsshow
En hyllning till Magnus Härenstams och Brasse Brännströms krogshower på 70-talet, med
Divine
– The
OperaDuo
klassiska
nummer
som Verkmästaren
i magen, Brasses enmansband och Svordomsvisan. På scenen

Njutviav
det vackraste
ur operans,
operettens
och musikalens
En musikalisk
resa fylld av
ser
Magnus
Kviske och
Adam Lindrooz
ackompanjerade
avvärld.
pianisten
Josef Appelqvist.
bland
annat
Mozart
Medschvung.
sopranerna
och Caroline Gentele.
”De
gör
det så
roligt och
och Puccini.
med sådan
Jag Gabriella
bara njöt”,Lambert-Olsson
Magnus Härenstam.
Divine har
tidigare
uppträtt på bland annat Nobelfesten, Allsång på Skansen och i Berwaldhallen
Serveras
med
en skördesoppa!
med Sven-Bertil Taube.
Serveras med en vegetarisk bouillabaisse!
Det
blir bättre!
58 procent av svenskarna tror att det blir sämre. De har fel, det blir bättre! Följ med på en resa
genom den moderna popmusiken. Upplev låtarna av bla Laleh, Magnus Uggla och Håkan
Hällström
på ett
nytt sätt.
HändernaBrundin
upp i luften,
Under
ytan, Flickorna
på TV2
– nu–kör
vi! Med
Komikern och
sångaren
Anna-Lena
gör den
antidepressiva
kabarén
”Ensam
tvåsam
&
sångaren
ErikMed
Winqvist
och blandning
gitarristen av
Erik
Mjörnell.
tveksamhet”.
en härlig
jazz,
blues och franska chansons ges en föreställning med
Serveras
medstandup.
en pumpasoppa!
sketcher och
Med sig har Anna-Lena den kände kompositören och pianisten Jan Sigurd.

Anna-Lena Brundin

12 okt
8 Feb

Serveras med en fransk löksoppa!

Det är kvinnan bakom allt!
Svensk schlagerhistoria – från Alice Babs till Helen Sjöholm. Sångerskan Therese Wahlgren
Sundén tolkar Sverige mest populära kvinnliga artister genom åren. Med sig har hon sina
musikvänner Per-Ola Svensson, dragspel, Mikael Sundén, bas och Christer Svensson, piano.
Peter Streijfferts
Matshow
är en musikalisk
om vegetarisk mat, vin och odling.
Serveras
med en Råa
potatisoch fänkålssoppa
medföreläsning
tomat!
Med hundratals vinprovningar och matkurser i ryggen så kan Peter vilka smaker som går hem
och inte. Och som alltid har han ett riktigt gott humör och sin ukulele med sig! Peter är författare,
kock, miljökämpe och känd från bland annat SVT:s Go´kväll.

En rå matshow!

19 okt
15 Feb

Hungriga
hjärtan
– Springsteen
på vårt sätt
Serveras med en röd
linssoppa med
grillad paprika!

Bruce Springsteens låtskatt tolkas av Sofia Ekberg, Patrick Rydman och Henrik Cederblom i
My Quiet Companion. Intima akustiska arrangemang med personliga betraktelser. Om våra
gemensamma drömmars skörhet, vår kärlekshunger och en ständig längtan bort och hem.
Med
stämsång ochOlof
tre gitarrer
- mandolin,
stompboard
- levereras
tidlösa
hits!livet i
Se Regionteaterns
Bergström
som dendobro,
enstörige
Hissvägraren
som har
levt hela
Serveras
med en grön
samma fastighet.
Medärtsoppa
glimten imed
ögatpepparrot!
ger han oss den tragikomiska och dråpliga berättelsen
om sitt liv. Föreställningen framkallar både hjärtliga skratt och någon tår i ögonvrån. Teatern är
ursprungligen skriven för skådespelaren Lasse Pöysti som fick en stor succé med den 2007.

Hissvägraren

26 okt
1 Mars

Föregångerskan

Serveras
med
grön ärtsoppa med
sambal
och lime!
Det
närmar
sigen
hundraårsjubileet
av den
kvinnliga
rösträtten. I Föregångerskan ser vi skådespelerskan Catherine Westling. Med humor och frenesi berättas historien om kampen för en rättighet
som vi ofta tar för given men som vi idag mer än någonsin måste värna om. Catherine tillhör
Regionteatern och har många bejublade monologer bakom sig.
Anna-Lotta
Larsson
har setts
SVT:s Har du hört den förut?, varit med på film, teater men
Serveras
med
en potatisoch ipurjolökssoppa!
framför allt ägnat sig åt musiken. Just nu är hon aktuell med sin nya skiva Lovsång till kärleken.
Tillsammans med pianisten Fredrik Hermansson ger hon en konsert fylld med kärlek, allvar och
humor. Tidigare spelad på bland annat Klara soppteater i Stockholm. Serveras med extra lyxig
blomkålssoppa
med laxtoppning
att fira internationella
The
Rockettes sjunger
Dolly Partonsför
välkända
låtar som Jolenekvinnodagen!
och 9 to 5. Trion består av Ida
Seve, Anna Olofsson och Karin Olofsson. Repertoaren brukar bestå av 50- och 60-talsmusik, men
under åren har de även körat bakom bl a Uno Sveningsson och Tommy Nilsson. Nu ger de sig ut i
countryns värld och gör ett Dolly Parton-program exklusivt för Vallen.
Serveras
med
en morotssoppa
medDaniel
apelsin!
Omsluts av
Karin
Boyes texter och
Lemmas sång. Färdas längre och längre in i den mjuka
natten där allting är i förvandling. Grammisnominerade Daniel Lemma fick sitt genombrott med
låten If I used to love you till Josef Fares film Jalla! Jalla! och med skivan Morning train 2001.
Albumet Stjärnornas tröst är rosad av såväl kritiker som publik. Tidigare spelad på Göteborgs
Många känner till formgivaren Josef Frank på Svenskt Tenn. Än idag är hans klassiska möbler och
stadsteater för fulla salonger. Serveras med en morotssoppa med ingefära och vitlök!
mönster eftertraktade. Däremot är det få som vet att han även målade akvareller, minst lika
vackra. Hör författaren Ulrica von Schwerin Sievert berätta om hans liv och upptäckten av de
okända akvarellerna. Hennes bok om Josef Frank vann Svenska Designpriset 2016.
Serveras med en sötpotatissoppa!
Vallens soppteater hyllar Monica Zetterlund. Vännen Tage Danielsson kallade henne kärleksfullt
för ”Ett lingonris i ett cocktailglas”. Sångerskan Pernilla Ingvarsdotter tolkar tillsammans med sin
jazztrio Monica Z:as rika sångskatt, bla Sakta vi gå genom stan, Gröna små äpplen och Trubbel. På
Grammisnominerade
Sarah
tolkar
Kristina
Lugns
dikter, ackompanjerad
av Viktor Skokić på
piano, bas, gitarr och lite
till Riedel
ser vi Mats
Andén,
Ronny
Englund
och Johan Sandholm.
kontrabas
och en
Jonas
Östholm
på piano. Tonsättningarna är gjorda av bl a Sarahs far, Georg Riedel.
Serveras med
mustig
grönsakssoppa!
Sarah Riedel har de senaste åren etablerat sig som en av de svenska storheterna inom visa och
jazz. Kristina Lugn är en av landets mest älskade poeter.
Till detta serveras en röd linssoppa!

Anna-Lotta Larsson - Från Purcell till Piaf

2 nov

The Rockettes sjunger Dolly
8 Mars

9 nov

Daniel Lemma tolkar Karin Boye

Josef Frank & de okända akvarellerna
15 Mars

16 nov

En hyllning till Monica Z

Sarah Riedel tolkar Kristina Lugn
22 Mars

23 nov
EX T

RA!

12 April

24-25 nov

RIP, Bowie!

Den brittiska poplegenden David Bowie (1947-2016) tillhörde en av de riktigt stora med hits som
Heros, Under Pressure och Life On mars. 1996 valdes han in i det prestigefyllda The Rock and Roll
Hall of Fame. Exklusivt för Vallen tar sig sångaren och musikern Björn Rosenqvist och gitarristen
Återse
Signe,
ErikBowie
Johani konserten,
Stagnelius,Rest
Gustav
den V med flera. Lasse Sonnesjö från
Henrik dockorna
Sverkersson
sig an
in peace.
Byteatern firar 45 år som dockskådespelare med en illustrerad föreläsning. Han berättar, visar på
Serveras
med
en
krämig
champinjonsoppa!
olika dockor och får dem att vakna till liv igen. Välkommen till en magisk stund i dockteaterns
värld! ”En kär kavalkad där Signe dominerar”, Barometern.
OBS! Fredag/Lördag. 24 nov kl 18:00 & 25 nov kl 15:00. Två timmar inkl paus.

Dockteater, kan de’ vau nå’t?

Solens mat - en resa i smakernas värld

Många TV-tittare följde med förtjusning programledaren Bo Hagströms resor i Italien. Hans

budskap och passion är att njutaför
av maten
och att alltidCohen
låta den ta sin tid. Under åren har han
Hyllningskonsert
Leonard
dessutom skrivit en rad uppskattade kokböcker, bla ”Solens hälsa - laga mat med olivolja och må

19 April

30 nov

26 April

7 dec

På publikens begäran! Leonard Cohens röst (1934-2016) har tystnat men hans musik fortsätter
bra”. I sitt föredrag delar han generöst med sig av all sin kunskap om den italienska matkulturen.
att spelas. Bengt Harling och Louise Lövmo ger tillsammans med Leonards orkester (Olof Lövmo,
Benvenuto! Serveras med en broccolisoppa med Italiensk touch!
Konstantin Shakov och Kjell Persson) en hyllningskonsert. På svenska tolkas låtar som I’m your
man, Joan of Arc, Dance me to the end of love och If it be your will.
Till detta serveras en krämig tomatsoppa!

Rigmor Gustafsson
Sångerskan Rigmor Gustafsson ger en konsert. Med flera egna skivor, uppträdanden i hela
Hugga
huvudet
av ondskan
Europa och inte
minst som vinnare
av en Grammis har Rigmor Gustafsson etablerat sig som en av

jazzensom
riktigt
storasiste
i Sverige.
Hennes Anders
senasteGustaf
albumDalman.
When you
make me smilefår
fick
ett varmt
motTeater
Sveriges
skarprättare,
I föreställningen
Dalman
själv
tagagande.
ochom
imponerande.
Gustafsson
storslagen
ljudbild”.
SvD.
ordet
och är”Ambitiöst
mycket mån
att försvara sitt
yrke och målar
heder.upp
Deten
hela
formar sig
till ett försvar
mot
dotterns
avsky för
sin fars arbete. “Anders Ahlbom Rosendahl är magnifik när han låter
Serveras
medtysta
en mustig
paprikasoppa!
rollen krympa av ångest och självrannsakan”, SvD.
Till detta serveras en vegetarisk bouillabaise!
Arrangeras
Arrangerasav:
av:

