
Premiär: Li Pamp om modern design 
Li Pamp är programledare och expert på 1900-talsdesign. Känd från tittarsuccén Antikrundan, 
Antikmagasinet och Go´kväll i SVT. Li berättar om antikviteter, designklassiker och spanar 
in morgondagens dyrgripar. Hennes tema “Njutbara investeringar” handlar om att göra 
investeringar där även hjärtat och känslorna får styra… 
Serveras med en räksoppa och aioli!22 sep

Soppteater varje torsdag. En timmes scenkonst. En skål soppa.

PROGRAM HÖSTEN 2016

Alla föreställningar ges både vid lunch 11:40-13:00 eller som After Work 17:15-19:00 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.

Niklas Rådström och hans författarskap  
Lyssna till författaren Niklas Rådström. Prisbelönt för bl a filmmanusen till Suzanne Ostens 
Bröderna Mozart och Jan Troells Maria Larssons eviga ögonblick. Nu aktuell med romanen Boken 
”vidunderligt vacker om livets mening” (DN) och En Marialegend om världens ondska och om vad 
vi håller för viktigt med våra liv.
Serveras med en grön ärtsoppa med sambal och lime!29 sep

Sandby Borg - senaste nytt 
Den största utgrävningen av Sandby Borg hittills är avslutad. Nu berättar projektledaren och 
arkeologen Helena Victor om de senaste fynden och forskningen. Hör den spännande berättelsen 
om den brutala massakern på Öland. Om när arkeologerna 1 500 år senare satte sina spadar i 
jorden och möttes av ett skrämmande, fruset historiskt ögonblick. 
Serveras med en soppa med inspiration från 400-talet!

Kristina från Duvemåla & Moberg 
Njut av det vackraste ur musikalen Kristina från Duvemåla av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. 
Sopranen Pernilla Ingvarsdotter sjunger och Juliette Montague spelar bl a Du måste finnas och 
Guldet blev till sand. Musiken varvas med att Vilhelm Moberg-kännaren Ingrid Nettervik berättar 
om Smålands och Sveriges största författare genom tiderna.  
Obs! Föreställningen ges på Kalmar teaters café.
Serveras med en mustig grönsakssoppa!

Häxans trädgård - få en nypa trolldom!
Författaren Hella Nathorst-Böös berättar om våra vanligaste läkeväxter – förr och nu.  
Om läkeväxternas magiska historia och hur de kan användas även idag. Hennes bok Häxans 
trädgård handlar om hälsa och natur med en nypa trolldom. Hon ger handfasta tips om hur 
läkeväxter hittas och odlas. Hon utlovar en ny dimension på det som växer omkring oss! 
Obs! Föreställningen ges på Kalmar teaters café.
Serveras med en blomkålssoppa med lax-topping!

Nordic Noir - Toni Holgersson 
Den flerfaldigt grammisbelönade sångaren och låtskrivaren Toni Holgersson ställer sig på scenen 
med nya skivan Nordic Noir. Med albumet avslutar han den trilogi som påbörjades med Ibland 
kallar jag det kärlek och Sentimentalsjukhuset. Toni Holgersson slog igenom i slutet av 80-talet och 
har bl a turnerat med Björn Afzelius. 
Serveras med en krämig champinjonsoppa!
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EVABRITT À VIVRE - Evabritt Strandberg 
Evabritt Strandberg är ute på turné med pianisten Mats Sköldberg. Med sig har hon sin vackra 
säregna ”franska” röst och sin stora sångskatt. Allt från Bellman till Brel. Det blir en föreställning 
blandad med roliga, vackra, gripande sånger, ballader och anekdoter från ett halvt sekels liv och 
agerande på scener landet runt.
Serveras med en fransk löksoppa!

The One Legged Man Show  
Ett pistolskott gjorde musikalartisten Nils Bergstrand plötsligt enbent. Med charmerande sånger 
och komiska iakttagelser berättar han nu i The One Legged Man Show sin historia: om benet som 
försvann och hur det är att ställa sig upp inför livet igen! Nils är utbildad på Royal Academy of 
Music i London och har framträtt på bl a Cirkus i Stockholm.
Serveras med en asiatisk Laga Pho-soppa!

Birgitta Notlöf - Livstycket i Tensta
Livstycket i Tensta är en ljusstråle för kvinnor som invandrat. Här skapas mönster och tyger 
samtidigt som kvinnorna lär sig svenska. Eldsjälen och VD:n Birgitta Notlöf berättar om 
framgångssagan, hur växande människor ger ett växande samhälle. Birgitta visar också upp 
produkterna som bl a har ställts ut på Svensk hemslöjd och i London.
Till detta serveras en rustik vintersoppa!

Frida Öhrn tolkar Pär Lagerkvist
Frida Öhrn slog igenom med hiten Release me och har tävlat i melodifestivalen med bandet 
Cookies and Beans. Med Bo Sundström i Bo Kaspers har hon också gjort Den lyckliges väg -  
tonsättningar av Pär Lagerkvists vackraste kärleksdikter. Med pianisten Viktor Olsén sjunger hon 
bl a Jag har gått inunder stjärnor och Det är vackrast när det skymmer. 
Serveras med en röd linssoppa med grillad paprika!

Riltons Vänner sjunger Beppe Wolgers
Vokalgruppen Riltons Vänner tar sig an Beppe Wolgers (1928-1986) finurliga och sinnrika låtskatt. 
I a cappella-arrangemang återföds Beppes kända och okända låtar - om kända och okända djur. 
Med andra ord en del blommor, dunderklumpar och gåtfulla folk som sakta går genom stan! 
80-talistgruppen återupptäcker mannen bakom deras barndoms Beppe. 
Till detta serveras en klassisk vegetarisk ärtsoppa!

Ida Seve sjunger Josefin Nilsson  
Ida Seve har varit med i både melodifestivalen och TV3:s True Talent. Nu bjuder Ida tillsammans 
med musikerna Evelina Seve och Josef Appelqvist på det bästa ur Josefin Nilssons (1969-2016) 
och Ainbusk´s repertoar: bl a Älska mig, Lassie och Jag vet vad han vill ha ur musikalen Chess. Ett 
arrangemang exklusivt producerat för Vallens soppteater. 
Till detta serveras en gotländsk morotssoppa med ingefära och vitlök!
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