
”En föreställning som sprider ljus 
och värme över alla i salongen”
Ingemar Nordström, Kulturchef Torsby kommun

”Det bästa jag sett sedan 40-talet!”
Ulf Markström, Sysslebäck

www.jadersteater.se     www.göransamuelsson.se

1/3 Blandskog, en helafton med glesbygdshumor, sång, gitarr och berättande av Görans Samuelsson

& Håkan Jäder Kl.19.00 Edsele Bygdegård. 23/3 Ulrica Bodéns trio & en afton i fäbodens tecken med 
både vallsånger, berättande och kamsserververing. Kl.19.00 Ramsele Konferans & Forskarcentrum.
18/4 Anders Linder berättar om sin tid i Ramsele på 70-talet. Han varvar berättande med egen musik 
Kl.19.00 Ramsele Konferans & Forskarcentrum. 2/5 Samorfjöset (Sommarlagårn) berättelser och 
betraktelser från mjölkvägen till Lycka och karamellan med Linda Fors Kl.19.00 Ramsele Konferans 
& Forskarcentrum 4/5 Tartuffe En komedi med fart och fläkt som är lika rykande aktuell idag som när 
den skrevs 1664 med Teater Västernorrland Kl. 19.00 Faxen Ramsele. 30/6 Potatishandlaren, 
Estrad Norr Kl. 16.00 Hembygdsgården Ramsele. 

VÅRENS 
KULTURPROGRAM

Förköp=Billigare entré! Förköp av biljetter till föreställningarna ger reducerat pris.
Mer info och utförligare program annonseras på facebook, Ramselebladet och via mailutskick. 
För anmälan till mailutskickskick, frågor, förköp & bokning kontakta oss via: 
kultur@ramsele.com eller ring Stefan tel: 0738-39 25 35.

Välkomna! 000450

Med utgångspunkt kring 
ockupationen av Sollefteå 
sjukhus berättas det här 
om vad som händer med 
vår välfärd. 

Med Lennart Jähkel i 
huvudrollen får du förbe-
reda dig på körsång som 
kommer att lyfta taket.

HULLSTA GÅRD, TEATERN
Premiär: Måndag 5 mars 

klockan 19:00
Biljetter: 150 kr Scenpass och

 ungdom 100 kr. Vi har också swish.

Förköp: 0620-100 94 (Hullstagård) 
Mån.-tor. 8-16, fre. 8-12

Arrangör:

Rut vägrar att dö. Hon fyller snart 112 år 
och barnbarnen Robin och Kim väntar 
på att få ärva hennes skog. 

En svart komedi om arv, begär och 
oförenliga drömmar.

HULLSTA GÅRD, TEATERN
Söndag 15 april klockan 19:00

Biljetter: 150 kr Scenpass och ungdom 100 kr. Vi har också swish.

Förköp: 0620-100 94 (Hullstagård) Mån.-tor. 8-16, fre. 8-12

 Arrangör:

AFTER WORK 
PÅ GÄSTIS

STORGATAN 27 NÄSÅKER

FREDAG 2 MARS 19:OO 

Biljetter: 150:-
100:- medlemmar Sollefteå/

Näsåkers Teaterförening

FIKA och SNACKS

VÄLKOMNA!

GLUPAHUNGERN
En spännande berättarföreställning med 
Ellenor Lindgren om bråddjupa hemlig-
heter, svarta hål i skogen och det rastlösa 
sökandet. En unik ljudshow som också 
handlar om mod och gränslös kärlek.

MARKUSGÅRDEN
Fredag 6 APRIL 19:00
Biljetter: 150:-
100:- medlemmar Sollefteå/
Näsåkers Teaterförening

VARMT VÄLKOMNA TILL URKULT 
2-4 AUGUSTI 2018

Det 24:de året i ordningen som vi åter tänder eldarna 
och ställer till med en folkfest fylld med skön 
musik, roliga aktiviteter och familjär atmosfär. 

Vi ses bland tallar och skönsång! 

MEDLEMSERBJUDANDE 
TEATERRESA

En resa till Skellefteå där vi får uppleva en 
föreställning byggd på filmen “Masjävlar”
Handlingen är förflyttat till Västerbotten och 
det bjuds på - ett dundrande släktkalas, en 
sprudlande fest, ett spektakel, med lekfullt 
skådespel, sång och levande musik, där 
skratt och galna upptåg blandas med sys-
konkärlek, rivalitet och djupaste allvar. Precis 
som ett riktigt släktkalas ska vara.

I paketet ingår resa, teaterbiljett, två rätters middag på 
Stadshotellet. Vi reser tidigt Lördagen den 28 april och är 

åter i Sollefteå på söndagen. Lunchuppehåll på IKEA Umeå.

Pris: 500 kr per person i dubbelrum och 650kr i enkelrum.
Antalet platser är begränsat. 

Biljetter säljs genom att sätta in pengar på vårt konto 5875-3344 
senast den 25 mars. Ange namn och tel / e-postadress. 

KULTURHÄNDELSER I SOLLEFTEÅ KOMMUN

BLI MER ÄN PUBLIK 
- BLI MEDLEM 

Därför ska du bli medlem i Riksteatern:
Som medlem stödjer du din orts kulturliv 
och blir samtidigt förmånsgäst på en 
mängd teatrar i hela Sverige.

• du stödjer kulturen i hela landet.
• du får medlemstidning och rabatt på 
 scenkonstbiljetter.
• du får vara med och bestämma 
 kulturutbudet där du bor.

Medlem:150 kr
Ytterligare familjemedlem: 80 kr
Under 26 år: 50 kr.
(Medlemskapet löper ett år från 
det att du blir medlem)

https://www.riksteatern.se/bli-medlem

SÅNG TILL VÄLFÄRDEN
AV ALEXANDRA LOONIN,

HAMPUS NORÉN 
& SARA PARKMAN 

SLUTET ENLIGT RUT
AV JESPER WEITHZ

SVERIGE 
PREMIÄR

Endast ett fåtal 

platser kvar

ODYSSEUS

Norrdans intar scenen med 8 dansare 
och berättar en av våra mest kända 
hjältesagor om Odysseus. 

Vi får möta en man med superkrafter 
som också kan vara skör.

HULLSTA GÅRD, TEATERN
Söndag 21 mars klockan 19:00

Biljetter: 150 kr Scenpass och ungdom 100 kr. 
Vi har också swish.

Förköp: 0620-100 94 (Hullstagård) Mån.-tor. 8-16, fre. 8-12

Arrangör:

Vår förening Kulturflödet 
arrangerar spelningar året om 
här är vårens bokningar: 

Tisdag 20 februari 
Dubé and friends på Hotell Nämforsen

Lördag 31 mars (påskafton) 
Blues de Luxe på Hotell Nämforsen

Lördag 21 april
Tango Nuevo på Hotell Nämforsen

Lördag 28 april (Urkults upptakt)
Annelie Björklund på Markusgården


