
Premiär: Antikrally med Peder Lamm
Tv-profilen och antikexperten Peder Lamm värderar och berättar historien om de föremål 
som publiken själva tar med sig. Förbered dig på en föreläsning med högt tempo, humor 
och nya kunskaper. Peder Lamm har varit anställd på Bukowskis och har bland annat lett 
succéprogrammen Otroligt antikt, Antikjakten och Första, andra, tredje! 
Serveras med en blomkålssoppa med rostad vitlök och basilika!19 jan

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

PROGRAM VÅREN 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.

Regalskeppet Kronan ur djupet
Praktverket Regalskeppet Kronan: historia och arkeologi ur djupet är färdig. I boken väver Lars 
Einarsson från Kalmar läns museum samman berättelser om händelser, personer och föremål från 
stormaktstidens Sverige. Hör författaren och arkeologen skildra förlisningen av ett av världens 
största örlogsfartyg och dykningarna vid vraket. 
Serveras med en jordärtskockssoppa!26 jan

Olle Ljungström (1961-2016)
Sångaren och låtskrivaren Olle Ljungström tolkas av musikern Björn Rosenqvist. Olle Ljungström 
slog igenom i gruppen Reeperbahn 1979 och var sedan 1993 soloartist. Med låtarna Jag och min 
far och En apa som liknar dig nådde han en miljonpublik. Hör det bästa ur Ljungströms album, så 
som Kaffe och en cigarett och Den norrländska präriens gudinna. 
Serveras med en rostad sötpotatissoppa!

Den starkare av August Strindberg
På julafton möts två kvinnor. De är väninnor, kollegor och rivaler. I kampen om kärlek, arbete 
och frihet är en av dem den starkare, men vem? August Strindbergs klassiker får här ett nytt 
vasst ansikte. En uppriktig clownföreställning för vuxna om livsval och konsekvenser. Med Karin 
Bergstrand och Camilla Persson. 
Serveras med en fänkålssoppa med bryssel- och rödkålsris!

Yoga i nöd och lust
Den välkända hälso- och yogaprofilen Karin Björkegren Jones drabbades av bröstcancer 2012. 
Hör hennes inspirerande föredrag om hur yogan hjälpte henne att älska sin kropp, hur vi kan 
skapa mindre stressiga liv och hur yogan kan fungera som en fysik och själslig detox. Karin är 
aktuell med böckerna Yoga för kvinnor och Ett stressfritt liv. 
Serveras med en paprikasoppa med pizzagrissini!

Sista tangon i Svedala 
En härlig, burlesk, jazzig och gripande musikteater med skådespelaren Sara Lindh och musikern 
Niklas Fransson. Med god portion humor och lagom mycket allvar tar föreställningen upp livets 
stora och små frågor. Sånger hämtade ur bland annat Ray Charles, Jacques Brels och Cornelis 
Vreeswijks repertoarer. Alla texter på svenska. 
Serveras med en grekisk linssoppa!

2 feb 

16 feb

2 mar

9 feb

CajsaStina Åkerström
Konsert med sångerskan CajsaStina Åkerström. Efter hiten Fråga stjärnorna 1994 har hon gång 
efter gång kommit med nya poetiska album. Framgångsrikt har hon också gjort fina tolkningar 
av bland annat Cornelis Vreeswijk och av sin pappa Fred Åkerström. CajsaStina är nu aktuell med 
singeln Röd. 2016 blev hon årets Evert Taube-stipendiat. 
Serveras med en bondsoppa med tomat, sojabönor och en pesto!

Aska – med Johannes Brost och Görel Crona
Johannes Brost och Görel Crona ger Harold Pinters pjäs Aska. En mångbottnad föreställning om 
hot, våld och manlig brutalitet. Om ett par som kanske är gifta, kanske har älskat varandra och 
som försöker att leva vidare. ”Väcker mer tankar på blanka timmen än de flesta teatrar lyckas göra 
på en helafton”, Aftonbladet. En produktion av Teater Brunnsgatan 4. 
Serveras med en broccolisoppa med italienska touch!

Passion – musikaliska Broadwaypärlor
En föreställning som börjar på en liten teater i Stockholm, fortsätter till Théâtre Du Soleil i Paris 
och slutar på Carnegie Hall i New York. Om en skådespelares resa in i rampljuset. Sånger ur 
Broadway-klassiker som Cabaret, Chess och West Side Story. Med musikalartisten Olivia Stevens. 
”Fylld av komik – med många tragiska förtecken”, Expressen. 
Till detta serveras en vegetarisk bouillabaisse!

Hyllningskonsert för Leonard Cohen
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. 
Serveras med en fisksoppa med aioli och saffran!

Kristina från Duvemåla & Moberg 
Favorit i repris: Njut av det vackraste ur musikalen Kristina från Duvemåla av Benny Andersson 
och Björn Ulvaeus. Sopranen Pernilla Ingvarsdotter sjunger och Juliet 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.
Till detta serveras en färsk grön sparrissoppa!

Olle spelar Allan - Brandel sjunger Edwall
Allan Edwalls fina och mustiga visskatt framförs varsamt av dragspelaren Olle Wettborg och 
artisten Anders Brandel. Melodierna varvas med humoristiska och underfundiga berättelser 
ur skådespelaren och visdiktaren Allans Edwalls rika liv. Visor i skymundan, som nu med glädje 
delges mänskligheten!
Till detta serveras en het morotssoppa med kräftor, ingefära och lime!

9 mar

16 mar

6 apr

23 mar

27 apr

30 mar
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