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Premiär: Christopher O´Regan
Premiär: Birgit Nilsson 100 år
Tv-personligheten Christopher O´Regan ger en intressant och underhållande inblick i det sena
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20 Sep

28 sep
27 Sep

5 okt
4 Okt

Estradören Mattias
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Föreställningen hade premiär i våras på Klara soppteater i Stockholm.
Serveras med en blomkålssoppa!
Serveras med en rostad paprikasoppa med aioli!
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Serveras med en blomkålssoppa med parmesantopping!

Varning för Magnus & Brasse - En hyllningsshow
En hyllning till Magnus Härenstams och Brasse Brännströms krogshower på 70-talet, med
Lill Lindfors
klassiska
nummer som Verkmästaren i magen, Brasses enmansband och Svordomsvisan. På scenen
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är Kviske
en av våra
folkkära och
hyllade artister.
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och mest
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skördesoppa!
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Serveras med en soppa på muscatpumpa, creme fraiche-topping!
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58 procent av svenskarna tror att det blir sämre. De har fel, det blir bättre! Följ med på en resa
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Hällström
ett nyttBjörn
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Nu hyllar
dem rockstjärnan Tom Petty (1950-2017), sångare
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med
i Tom Petty
anden
thepumpasoppa!
Heartbreakers med stora hits som Free Fallin, I Wont´t Back Down och Learning To
Fly. Unikt för Teatervallen!

Tom Petty – Still Alive
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11 Okt

Serveras
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medallt!
madeira-touche!
Det
ärmed
kvinnan
bakom

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.
Skådespelaren
Bromee
(känd från blamed
Ett bloss
för Lena Nyman) sjunger och berättar om
Serveras
med enAnna
potatisoch fänkålssoppa
tomat!
en livsresa med sångerskan Anni-frid Lyngstads musik. En musikteater som tar publiken från
Fridas debut i dansorkestern i Sörmland på 60-talet, via världsturnéerna med ABBA till hennes
personliga soloalbum på 80- och 90-talen. Spelas med Fridas välsignelse, i regi av Gunilla Nyroos.
Eskilstuna-Kuriren om premiären våren 2018: ”Roligt & rörande om livet & Lyngstad.”
Bruce
Springsteens
låtskattpurjolökstolkas av Sofia
Ekberg, Patrick Rydman
och Henrik
Cederblom i
Serveras
med en potatis-,
och palsternacks-soppa,
toppad
med persilja!
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
och tre
gitarrer
mandolin,
dobro,
stompboard
- levereras
tidlösa
hits!munspel
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Serveras
medUnder
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ärtsoppa
pepparrot!
och sjunger.
åren
har honmed
samarbetat
med bla Hasse Alfredsson, Orsa Spelmän, Jojje
Wadenius, Lisa Nilsson och Lorry-gänget. Nu sammanfattar hon sina år på scenen genom att dela
med sig av musikaliska minnen, människor och ögonblick som betytt mycket.

En frid(a) för själen

19 okt
18 Okt

Hungriga hjärtan – Springsteen på vårt sätt
Tina Ahlin

26 okt
25 Okt

Föregångerskan
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eldig tomatsoppa
topping smaksatt
basilika och timjan!
Det
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hundraårsjubileet
av med
den kvinnliga
rösträtten.med
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.
Divine, The
OperaDuo
ochoch
pianisten
Eric Skarby – tar publiken på en resa genom regissören
Serveras
med
en potatispurjolökssoppa!
Ingmar Bergmans musikaliska universum. Det blir en blandning av de klassiska kompositörerna,
såsom Bach och Beethoven, men också smakprov ur de operor som han själv regisserade, Trollflöjten och Rucklarens väg. Nyskriven föreställning av Jonas Hellberg.
The
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Dolly Partonstopping
välkända
låtarrostade
som Jolene
och 9 to 5. Trion består av Ida
Serveras
med sjunger
en sötpotatissoppa,
med
fänkålsfrön!
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
med apelsin!
Barbro ”Lill-Babs”
Svensson (1938-2018)
slog igenom på det sena 50-talet och kom att underhålla
sin publik fram tills alldeles nyligen. Med över 60 år i branschen låg hon på svensktoppen i
hundra veckor och gjorde många bejublade shower. Sångerskan Therese Wahlgren Sundén ger
en minneskonsert med Per-Ola Svensson, dragspel, Mikael Sundén, bas och Christer Svensson,
Många känner till formgivaren Josef Frank på Svenskt Tenn. Än idag är hans klassiska möbler och
piano. Premiär på Teatervallen!
mönster eftertraktade. Däremot är det få som vet att han även målade akvareller, minst lika
Serveras
med
en senhöstsoppa
morotsbas!
vackra.
Hör
författaren
Ulrica vonpå
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!
Tomas Forssell (Mortorp), gitarr, mandolin & sång, Anne Eltard (Köpenhamn), violin, gitarr, loop
& sång, Hanna Barck (Karlskrona), sång & percussion och Olof Lövmo (Läckeby), klaviatur. Tillsammans skapar de ett svenskt-danskt samarbete med folkmusik från 70-talets kulturrörelse och
Grammisnominerade
Sarah
tolkarinnehåller
Kristina Lugns
ackompanjerad
Viktor
Skokić
framåt. Konserten Musik
överRiedel
gränserna
ocksådikter,
örhängen
från Cornelisavm.fl.
samt
vildapå
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och Jonas
Östholm på
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Tonsättningarna
är gjorda
improvisationer
och influenser
från
amerikansk
och arabisk
musik. av bl a Sarahs far, Georg Riedel.
Sarah
Riedel
har
de senaste årenmed
etablerat
sigoch
sompotatis!
en av de svenska storheterna inom visa och
Serveras
med
mungbönsoppa
grönkål
jazz. Kristina Lugn är en av landets mest älskade poeter.
Till detta serveras en röd linssoppa!

Ingmar Bergman och musiken

2 nov

The Rockettes sjunger Dolly
1 Nov

9 nov

Lill-Babs – Leva livet!

Josef Frank & de okända akvarellerna
8 Nov

16 nov

Vänner – musik över gränserna

Sarah Riedel tolkar Kristina Lugn
15 Nov

23 nov
EX T

RA!

22 Nov

24-25 nov

En hyllning till Monica Zetterlund

Sångerskan Pernilla Ingvarsdotter tolkar med sin jazztrio Monica Z:s rika sångskatt, bla Sakta vi
gå genom stan, Gröna små äpplen och Trubbel. Pernilla tecknar också ett ömsint och humoristisk
porträtt över Monicas liv och karriär. På piano, kontrabas, gitarr och lite till hörs Mats Andén,
Återse
Signe,
ErikSandholm.
Johan Stagnelius,
Ronny dockorna
Englund och
Johan
Favorit iGustav
repris! den V med flera. Lasse Sonnesjö från
Byteatern firar 45 år som dockskådespelare med en illustrerad föreläsning. Han berättar, visar på
Serveras
med
en
jordärtskocksoppa,
brynt
lök
och potatis!
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?

Ferlin, Forsell & Fröding

Sångaren och skådespelaren Peter Hausenkamp från Kalmar tolkar de stora svenska diktarna
Nils Ferlin (ex I Folkviseton), Lars Forsell (ex Snurra min jord) och Gustaf Fröding (ex Elin i Hagen).
Publiken bjöds på tonsättningar, dikter och berättelser om deras liv.
På publikens begäran! Leonard Cohens röst (1934-2016) har tystnat men hans musik fortsätter
Serveras
enHarling
mustig och
rotsakssoppa!
att
spelas.med
Bengt
Louise Lövmo ger tillsammans med Leonards orkester (Olof Lövmo,
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!

Hyllningskonsert för Leonard Cohen
29 Nov

30 nov

6 Dec

7 dec

Leonard Cohen
Hugga huvudet av ondskan

Leonard Cohens röst (1934-2016) har tystnat men hans musik fortsätter att spelas. Bengt Harling
och Louise Lövmo ger tillsammans med Leonards orkester (Olof Lömo, Konstantin Shakov och
Kjell Persson)
en hyllningskonsert.
På svenska
tolkas Dalman.
låtar somI föreställningen
Hallelujah, Joanfår
of Arc,
Dance
me to
Teater
om Sveriges
siste skarprättare,
Anders Gustaf
Dalman
själv
the end
of love
och If mån
it be your
will.försvara
På publikens
begäran!
ordet
och
är mycket
om att
sitt yrke
och heder. Det hela formar sig till ett försvar
mot
dotterns
avsky för sin fars
arbete.och
“Anders
Ahlbom Rosendahl är magnifik när han låter
Serveras
medtysta
en bouillabaisse,
apelsinssaffrans-topping.
rollen krympa av ångest och självrannsakan”, SvD.
Till detta serveras en vegetarisk bouillabaise!
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