
Biljetter

Här finns vi!

Biljetter bokar du direkt på hemsidan:
 TEATERHALLAND.SE

ÖPPETT IDER :
Foajé och biljettkassa 
öppnar en timme innan 
föreställning.

T I L LGÄNGL IGHET:
Ledsagare följer med 
gratis. Läs mer på vår 
hemsida.

KONTAKTUPPG I FT ER :
Telefon: 0340-54 22 80 
Telefontider: Mån-fre kl 9:00 - 12:00
E-post: info@teaterhalland.se

MISSA  ALDR IG  NÅGOT !
Prenumerera på Teater Hallands 
nyhetsbrev. Gå in på vår hemsida 
och anmäl dig!

FACEBOOK
facebook.com/
TeaterHalland

INSTAGRAM
@TeaterHalland

Teater Halland ligger i Monarkhuset, 
Svärdfiskgatan 8 i Varberg. 

(Här hittar du Foajéscenen, Stora scen och 
Runda scen.) I huset sitter hela organisationen, 

från teaterensemble till administration.

Här kan du ta ett glas, äta något gott och umgås 
med dina vänner. Vi serverar smörrebröd, vin & öl,  

alkoholfria alternativ och riktigt god fika. 
Dörrarna öppnas en timme innan föreställning. 

FÖRBOKA  D IN  BESTÄL LN ING ,  
ME J LA  T I L L :  INFO@TEATERHALLAND .SE

Vi ses i 
foajén!
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Våren
2023

TORSDAG 16 FEBRUARI, KL 19:00

Succén är tillbaka! Testa dina och vännernas kunskaper i musik, film, konst, 
litteratur och teater. Quizmaster är som vanligt den underfundige radio-
profilen och författaren Morgan Larsson. Så vässa hjärncellerna, samla 
ihop dina smartaste kompisar och anmäl ditt lag till årets roligaste quiz. 

Max fyra personer per lag, en biljett per lag. 

Boka biljetter på teaterhalland.se 

KulturQuiz Med Morgan Larsson
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GÄSTSPEL

Foto: Klara G

Sådan Far
TORSDAG 16 MARS, KL 19:00

Einar Persson är pensionerad postmästare, änkeman och far till 45-  
årige Göran. Göran bor fortfarande hemma hos pappa och det trivs 
han med. På lördagar gör far och son samma sak vecka efter vecka. 
Äter lunch, dricker kaffe, spelar schack och ser på film. Men vad är det 
med Einar? Varför går han plötsligt omkring och ler löjligt, är otrevlig, 
glömmer bort viktiga saker och varför står en flaska Champagne på    
kylning? Einar och Göran dricker ju aldrig Champagne. Och Göran,  

varför flyttar han inte hemifrån, han är ju trots allt medelålders? 

En nyskriven komedi med Claes Månsson  
i rollen som Einar, och Ola Hedén som  
sonen Göran. 

Gästspel från Riksteatern. Samarrangemang med Varbergs  
Riksteaterförening. Spelar på Teater Hallands Stora scen. 

FREDAG 10 MARS, KL 19:00

En dag när du kommer hem har en röst flyttat in. En röst som på-
minner dig om allt som kan gå galet här i världen. Den ger goda råd, 
den googlar och ser till att du inte gör något dumt eller fel. Men den vill 
också bestämma över dig. Den misstror andra människor och den vill 
helt enkelt ta över ditt liv. Och plötsligt går det upp för dig att den har 
funnits där hela tiden… 

Rädsla är en pjäs om att drabbas av ångest, om att bli beroende av 
sin ångest och om att försöka finna en väg ut på andra sidan.

Bjud in din familj och vänner till en scenkonstupplevelse utöver det 
vanliga. I ditt hem sker dramat, precis framför ögonen i 
ditt vardagsrum. Ni får max vara 10 personer.

Spelar mellan 10 mars och 15 maj. 
Öppet rep 23 februari kl 19:00.  
Offentlig föreställning 20 april kl 19:00 på  
Teater Hallands Foajéscen. 
Boka på info@teaterhalland.se

SVERIGEPREMIÄR!
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TORSDAG 9 FEBRUARI, KL 19:00

Shakespeares klassiker Kung Lear som du aldrig sett den tidigare! 
Vi är mitt i ett systemskifte. Kungen avsäger sig ansvaret men gör 
ändå anspråk på att ha kvar sin makt. Han har uppfostrat sina 
döttrar till att kriga, döda och leda härer med hundratals män, men 
nu när han drar sig tillbaka förväntar han sig också att de ska visa 
omsorg och vårda honom på hans ålders höst.

Naturligtvis misslyckas de, familjens maktposition förloras och släkten 
går under. När pjäsen är slut står tronen tom.

Gästspel från Örebro Teater. Spelar på Teater Hallands Stora scen. 

Kung Lear GÄSTSPEL

Foto: M
ats Bäcker



URPREMIÄR !

GÄSTSPEL

SVER IGEPREMIÄR !

URPREMIÄR !

GÄSTSPEL

Dokumentärfilm i 
lyxförpackning
Tre kvällar i vår bjuder Teater Halland på doku-
mentärfilmer i världsklass, liveband och samtal 
med inbjudna gäster. En genuin och intim 
filmupplevelse utöver det vanliga!

TORSDAG  23  MARS ,  K L  19 :00 

Girl Gang
Tonårsinfluencern Leoni har miljontals följare 
och när hennes föräldrar inser den enorma 
ekonomiska potentialen tar de snabbt 
över ledningen. Men berömmelsen och 
gratis sneakers har en skuggsida som inte 
adrenalin och pengar kan kompensera för.
Regissör Susanne Regina Meures.

Livemusik innan med Miryu. 

TORSDAG  4  MAJ ,  K L  19 :00 

Jävla pappa
Niklas och Leif, en son och en far, mår båda 
pissdåligt. De har ingen annan att vända 
sig till och de kan heller inte prata om sina 
problem. I stället gör de som män alltid gör 
när de är vilsna, de försöker bygga något. 
En husbil. 
Regissör Niklas Gyberg Ivarsson.

Livemusik innan med Anton Wernebäck.
Eftersamtal med regissören. 

L IVEMUS IK  FRÅN  CA  KL  18 :15 . 
B I L J E TTKOSTNAD  90  KR ,  240  KR  FÖR  AL LA  TRE . 
MER  INFO  OCH  B I L J E TT ER  PÅ :  T EATERHALLAND .SE

TORSDAG  2  F EBRUAR I ,  K L  19 :00 

Tantleken
Vad är en tant? Och varför ska vi sluta leka bara för att vi 
blivit vuxna? När systrarna Jessica och Rebecca 
börjar närma sig sextio drömmer de om 
att förverkliga sin barndomslek och sina 
tantkaraktärer. En film om åldrandet, om 
leken och vad det innebär att vara männ-
iska. Ett tidlöst och lekfullt kvinnoporträtt. 
Regissör Charlotte Berglin. 

Livemusik innan med Sisters of inventions.
Eftersamtal med med regissören.

doclounge.se/varberg

D Ö R R A R N A  Ö P P N A R  K L  1 8 : 0 0 . 
B I L J E TTKOSTNAD  50  KR ,  BOKA  D IN 
B I L J ETT  PÅ  T EATERHALLAND .SE

Samtalskvällar på 
Foajéscenen där vi 
pratar om sådant 
som skaver i oss

TORSDAG  27  APR I L ,  K L  19 :00  

UNG  ÅNGEST:  VARFÖR  MÅR  DE  SÅ  DÅL IGT?
Ett Skavet om ungdomars ökande 
psykiska ohälsa. Med avstamp i Linda 
Hiltunens doktorsavhandling, Lagom 
Perfekt, borrar vi oss ner i hur det 
kommer sig att allt fler unga mår 
psykiskt dåligt. Hur påverkar stress 
och statusjakt? Vad är det i samhälls-
utvecklingen som gör att unga mår så dåligt? 

Med Linda Hiltunen, lektor i sociologi.

TORSDAG  2  MARS ,  K L  19 :00  

KR IGET  OCH  DEMOKRAT IN 
Hur kunde det gå så fel med demo-
kratins utveckling i Ryssland? Med 
kriget i Ukraina som bakgrund tittar 
vi på den politiska utvecklingen i 
Ryssland, på de olika folk och kulturer 
som bor i Ryssland i dag och deras 
resa tillbaka till ett mer totalitärt samhälle.  

Med Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier 
och tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. 

Våren 2023
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Skavet

Rädsla

Öppet rep

Historien om en revolution som gick fel

Offentlig föreställning på Teater Halland

Baserad på Helena Hedlunds omtyckta bok

Ung ångest: Varför mår de så dåligt?
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TORSDAG  30  MARS ,  K L  19 :00

Välkommen till ett öppenhjärtligt samtal med 
Suzanne Osten.

Suzanne har regisserat nyskapande teater 
för både vuxna och barn och höjt statusen på 
barnteater såväl internationellt som i Sverige. 
Hon regisserar även film och har varit professor 
i regi på Dramatiska institutet. För sitt arbete har hon 
emottagit en rad utmärkelser. Det blir ett samtal om hennes 
konstnärsskap och hantverket bakom det vi ser på scen.  

Med Anna Sjövall, Teater Hallands konstnärliga ledare och VD. 
Boka biljetter på teaterhalland.se

FREDAG  27  JANUAR I ,  K L  19 :00

Mr Jones på Manor Farm är så lat och full att han glömmer att mata 
djuren, vilket får till följd att revolution utbryter. Under grisarna 
Napoleons och Snöbolls ledarskap, tar djuren över gården med 
löftet att eliminera alla fruktansvärda orättvisor på bondgården.  
Den nyinstiftade Djurfarmen ger fördelar till alla som går på fyra  
ben, men under tidens gång korrumperas rebellernas idéer och  
glöms sedan bort. 

Djurfarmen är George Orwells briljanta satir om den korrumperande 
makten. Nydramatisering av Anna Sjövall. 

Gymnasie- och vuxenföreställning, spelar mellan 27 januari till 12 maj. 
Öppet rep på Teater Halland 19 januari kl 19:00.  

Offentliga föreställningar 11 och 12 maj kl 19:00 på Teater 
Hallands Stora scen. 

Djurfarmen
– historien om en revolution som gick fel

Jazz Corner
TORSDAG  9  MARS ,  K L  19 :00

Libor Šmoldas har snabbt blivit en av Euro-
pas bästa gitarrister. Han har turnerat i fyra 
kontinenter och har spelat med bl.a. George 
Mraz, Adam Nussbaum och James Morrisson. 
Välkommen till en kväll där vi får höra honom i 
en klassisk svängig orgeltrio. Libor Šmoldas gitarr, 
Jakub Zomer B-3 orgel & Daniel Šoltis trummor.

I samarbete med Jazz Corner. Boka biljetter på teaterhalland.se 

Libor Šmoldas organ trio

Osminkat
Med Suzanne Osten Fo
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10 Rädsla
Hemma Hos-föreställning 19 :00

URPREMIÄR !

doclounge.se/varberg

doclounge.se/varberg

doclounge.se/varberg

FREDAG  3  MARS ,  K L  11 :00

En coming-of-age-berättelse om lögner som trasslar ihop sig, om 
vänskap som prövas och om hur svårt det kan vara att stå upp för 
sig själv och det som är viktigt för en. En föreställning om hur små 
saker kan växa sig oöverkomliga, om hur vardagen kan förvandlas 
till en thriller och om hur fantasin och lusten kan dra iväg med en 
för att sedan krocka med den jobbiga och inte alltid lika skimrande 
verkligheten. Baserad på Helena Hedlunds omtyckta bok, ”Det fina 
med Kerstin”.

Spelar för åk 2-4, 3 mars till 15 maj.  
Offentlig föreställning 15 april kl 15:00 på Teater Hallands  
Runda scen.

Kerstin

URPREMIÄR !


