
Premiär: Christopher O´Regan 
Tv-personligheten Christopher O´Regan ger en intressant och underhållande inblick i det sena 
1700-talets värld. I föredraget Försvunnet så som en dröm får du möta människorna som levde då 
genom deras dagböcker, brev och insändare. Med sin rika arsenal av kunskaper får han historiens 
människor att bli levande igen och tiden till att bli ingenting. 
Serveras med en blomkålssoppa!21 sep

Soppteater på torsdagar. En timmes scenkonst. En skål soppa.

PROGRAM HÖSTEN 2017

Alla föreställningar ges både vid lunch 11:40 eller som After Work 17:15 på nyöppnade Teatervallen, Kalmar Teater. 
Pris 280:- inklusive soppa med tillbehör, nybakat bröd, kaffe och kaka. Lyssnarplats 210:- inklusive kaffe och kaka. 
Biljetter bokas via vår hemsida, www.vallenssoppteater.se eller genom Dillbergs bokhandel, Storgatan 18, 0480-101 64.
Det perfekta sättet att umgås på. Välkomna till våra salonger!
Jonas Hellberg, producent.

Delat är Dubbelt
En livsbejakande föreställning med odödliga melodier från förr, mer aktuella än någonsin. 
Revydängor och schlagerpärlor av ikoner som Karl Gerhard, Zarah Leander och Brita Borg 
framförs med glimten i ögat. Delad glädje är dubbel glädje! Med sångaren Robin Rösehag och 
pianisten Jonatan Bengtsson. Tidigare spelad på Göteborgs stadsteater. 
Serveras med en broccolisoppa!28 sep

Varning för Magnus & Brasse - En hyllningsshow
En hyllning till Magnus Härenstams och Brasse Brännströms krogshower på 70-talet, med 
klassiska nummer som Verkmästaren i magen, Brasses enmansband och Svordomsvisan. På scenen 
ser vi Magnus Kviske och Adam Lindrooz ackompanjerade av pianisten Josef Appelqvist. 
”De gör det så roligt och med sådan schvung. Jag bara njöt”, Magnus Härenstam.  
Serveras med en skördesoppa!

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. 
Serveras med en potatis- och fänkålssoppa med tomat!

Hungriga hjärtan – Springsteen på vårt sätt
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 och tre gitarrer - mandolin, dobro, stompboard - levereras tidlösa hits!
Serveras med en grön ärtsoppa med pepparrot!

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. Händerna upp i luften, Under ytan, Flickorna på TV2 – nu kör vi! Med 
sångaren Erik Winqvist och gitarristen Erik Mjörnell.
Serveras med en pumpasoppa!
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19 okt

26 okt

12 okt

Föregångerskan 
Det närmar sig hundraårsjubileet av den kvinnliga rösträtten. I Föregångerskan ser vi skådespel- 
erskan 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. 
Serveras med en potatis- och purjolökssoppa!

The Rockettes sjunger Dolly 
The Rockettes sjunger Dolly Partons välkända låtar som Jolene 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 med apelsin!

Hyllningskonsert för Leonard Cohen 
På publikens begäran! Leonard Cohens röst (1934-2016) har tystnat men hans musik fortsätter 
att spelas. Bengt Harling och 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!

Dockteater, kan de’ vau nå’t?  
Återse dockorna Signe, Erik Johan Stagnelius, Gustav den V med flera. Lasse Sonnesjö från 
Byteatern firar 45 år som dockskådespelare med en illustrerad föreläsning. Han berättar, visar på 
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.

Josef Frank & de okända akvarellerna 
Många känner till formgivaren Josef Frank på Svenskt Tenn. Än idag är hans klassiska möbler och 
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!

Hugga huvudet av ondskan  
Teater om Sveriges siste skarprättare, Anders Gustaf Dalman. I föreställningen får Dalman själv 
ordet och är mycket mån om att försvara sitt yrke och heder. Det hela formar sig till ett försvar 
mot dotterns tysta avsky för sin fars arbete. “Anders Ahlbom Rosendahl är magnifik när han låter 
rollen krympa av ångest och självrannsakan”, SvD.
Till detta serveras en vegetarisk bouillabaise!

Sarah Riedel tolkar Kristina Lugn 
Grammisnominerade Sarah Riedel tolkar Kristina Lugns dikter, ackompanjerad av Viktor Skokić på 
kontrabas och Jonas Östholm på piano. Tonsättningarna är gjorda av bl a Sarahs far, Georg Riedel. 
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!

2 nov

9 nov

30 nov

24-25  nov

EXTRA!

16 nov

7 dec

23 nov

Arrangeras av:

Soppteater på torsdagar – En timmas scenkonst och soppa.
Soppteatern erbjuder alla besökare en timmas scenkonst och en skål varm soppa varje 
torsdag. Föreställningarna ges två gånger per dag, kl 11.40 samt kl 17.15 och varar cirka 55 
minuter. Biljetter bokas via vallenssoppteater.se, våra sociala medier eller genom Dillbergs 
bokhandel på Storgatan 18, 0480-101 64.

Vi ses på Soppteatern!
Andrea Gillman, Programansvarig 
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Arrangeras av:

PREMIÄR: Åh, ni fantastiska Kvinnor
Äventyrare, uppfinnare, agenter och kompositörer –skådespelaren Ida Görsch 
lyfter fram en lång rad spännande kvinnor som fallit i glömska. Dessa historis-
ka frontfigurer lyfts nu fram i en musikalisk hyllning med toner av bland andra 
Monica Zetterlund och Frank Sinatra. Föreställningen hade premiär på Gö-
teborgs Stadsteater i februari och ackompanjeras på piano av Tore Sunesson.  
Regi av Marie Delleskog

Eldig tomatsoppa med topping smaksatt med basilika och timjan

Annika Östberg - Ögonblick som förändrar livet
I 28 år satt Annika Östberg i amerikanskt fängelse dömd för dubbelmord. Idag 
är Annika fri, men hur börjar man egentligen om på nytt, som nästan 60-åring, 
efter att ha tillbringat halva livet bakom galler? Förutom en fascinerande histo-
ria bjuder Annika Östberg på insikter om hur till synes små beslut kan ha stora 
konsekvenser, om vägen tillbaka, att se en ljus framtid trots ett mörkt förflutet 
– om ögonblick som förändrar livet.

Vegetarisk bouillabaisse med apelsin -och saffranstopping

Pink Floyd Concert
200 miljoner sålda album och Polarprisetvinnare 2008 – Nu tolkas det legen-
dariska brittiska rockbandet Pink Floyd av sångaren Björn Rosenqvist och 
gitarristen Henrik Sverkersson. Duon har tidigare med stor framgång framfört 
både David Bowie, Tom Petty och Olle Ljungström på soppteatern - missa inte 
premiären av Pink Floyd Concert!

Jordärtskockssoppa med brynt lök och potatis

Hasse & Tages 88-öresrevy
88-öresrevyn, även kallad Hasse & Tages minsta revy, har nu nypremiär på 
Vallens soppteater!  Revyn innehåller flera klassiska nummer som ”På jobbet” 
(Roger Mooooooore) ”Elektricitetsvisan” och ”Ett glas öl”. I humorkulturens 
tjänst framför Anders Brandel och Ingemar Bernthsson originalmaterialet på 
ett oförglömligt sätt!

Grön ärtsoppa med lime & sambal oelek

Vad döljer sig inte i Älmeboda?
I ett bortglömt hörn av Småland ligger en liten by full av överraskningar. I en 
musikalisk föreläsning gestaltar Peter Bryngelsson märkvärdiga människor 
och levnadsöden, så som landets mest berömda bedragare, UFO:n, sekter och 
Eddie Meduza - alla i Älmeboda. Peter Bryngelsson, författare och musiker, 
känd från bland annat Ragnarök, ger oss svaret på vad som inte döljer sig i 
Älmeboda.

Morotssoppa med ingefära och vitlök

Ferlin, Forsell & Fröding
På publikens begäran  gästas vi av sångaren och skådespelaren Peter Hausen-
kamp från Kalmar. Han tolkar de stora diktarna Nils Ferlin (ex I Folkviseton), 
Lars Forsell (ex Snurra min jord) och Gustav Fröding (ex Elin i Hagen). Publi-
ken bjuds på tonsättningar, dikter och berättelser om deras liv. Favorit i repris!

Krämig blomkålssoppa med parmesantopping

Originalmaterialet delikat framfört av
Ingemar Bernthsson och Anders Brandel

Hasse & Tages

88
Öres-revyn

7 Mars

14 Mars

21 Mars

28 Mars

4 April

11 April


