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Bio

Teater  Opera  Musik 
Humor  Utställningar

Bio  Föreläsningar  
Författarbesök  Dans



SÖNDAG 3 FEBRUARI KL 18.00

STORMAKTSTIDENS LÄROMÄSTARE
Få personer i svensk historia har betytt lika mycket som Johan Skytte  
och ändå är han okänd utanför de akademiska kretsarna. David Lindén –  
historiker, ledarskribent på Nerikes Allehanda och ledamot av Skytteanska 
samfundet föreläser om mannen som bland annat var Gustav II Adolfs lära-
re, riksråd, diplomat och reformerade det svenska utbildningssystemet.  
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening, Studieförbundet Vuxenskolan.
n	50 kr/vuxen (betalas i entrén till föreläsningslokalen), fri entré under 18 år   
Visholmen   1 tim 

Årets  
julklapps- 

tips! 

FREDAG 25 JANUARI KL 19.00 
CARMEN – LIVE FRÅN  
KUNGLIGA OPERAN
Direktsänd operaföreställning från Stockholm. 
Carmen säger att hon vill vara fri. Att hon har 
rätt att älska vem hon vill. Men i vägen för 
hennes frihet ställer sig José. Georges Bizets 
klassiska opera från 1875 utspelar sig här på en 
kampsportsarena och i en fabrik för spanska  
klänningar och toreadorkläder.  
Musik: Georges Bizet. Regi: Johanna Garpe. 
Framförs på franska med svensk text. Arrangör: 
Folkets Hus Askersund, Scenkonstavdelningen/
Askersunds kommun. 
n	275 kr/vuxen, 200 kr/under 18 år (inkl service-
avgift)   Stora salongen   3 tim (inkl 30 min paus) OPERA

Mycket händer på

FÖRELÄSNING

KONSERT

FREDAG 8 FEBRUARI KL 19.30

LJUVA 60-TAL
Stor 60-talsgala där Biggo Music Band firar fem-
årsjubileum med en härlig 60-talsshow. En riktig 
nostalgikväll. Här spelas bara stora världshits 
med låtar från artister som Pat Boone, Roy 
Orbison, Floyd Cramer, Emile Ford, The Beatles, 
Elvis Presley, Little Richard, Ricky Nelson, Jerry 
Lee Lewis, Gene Vincent m.fl.  
Arrangör: Biggo Music Produktion.
n	460 kr (inkl serviceavgift)   Stora salongen    
2 tim 30 min (inkl 25 min paus)

  Sjöängen under våren!

Biggo Music Band
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TORSDAG 7 MARS KL 19.00

I MELLAN
Sveriges dancehall-elit tillsammans med koreo-
grafen Imenella Mohamed bjuder på en dansföre-
ställning laddad med energi, edge, värme, politik 
och tunga beats. Att vara en Third Culture Kid är 
att känna sig hemma överallt och ingenstans. Inte 
en identitet utanför olika kulturer, utan mellan 
dem. Arrangör: Askersunds riksteaterförening, 
Scenkonstavdelningen/Askersunds kommun.  
n	210 kr/vuxen, 110 kr/under 18 år (inkl service- 
avgift)   Scenpassrabatt: 39 kr   Stora salongen   1 tim

LÖRDAG 16 FEBRUARI KL 15.00

SADUNÄRA
En humoristisk och interaktiv föreställning som 
utforskar lusten till lek. Med dans och spegellek 
till levande musik, leder, följer och härmar vi 
varandra – rätt som det är kanske även publiken 
dansar! Koreografi: Niklas Valenti och Evelina  
Boström. Arrangör: Zebradans, Region Örebro 
län, Scenkonstavdelningen/Askersunds kommun.
n	Fri entré   Stora salongen   1 tim   Rek. ålder: 6–9 år 
Begränsat antal platser och först till kvarn gäller. 
Biljett kan hämtas på Turistbyrån fr.o.m. vecka 6.   

LÖRDAG 9 MARS KL 18.00

SING ME OUT
Härlig konsert som avslutar det läger för sångelever & lärare från länets 
kulturskolor som hålls tillsammans med sångerskan Britta Bergström i 
Sjöängen. Britta är känd körsångerska från många olika husband bland 
annat från Allsång på Skansen och Så mycket bättre.  
Arrangör: Musikskolan/Askersunds kommun.
n	100 kr/vuxen, 50 kr/under 18 år (inkl serviceavgift)   Stora salongen   1 tim 

ONSDAG 20 FEBRUARI KL 09.30

BARNTEATER: INTE BARA JAG
En rosa klänning, ett torn av klossar och en skatt. 
Två vänner som blir ovänner. Varför gör det ont 
att dela med sig? Inte bara jag är en föreställning 
för barn om hur svårt men skönt det kan vara 
att samarbeta, bry sig om; att vara solidarisk. 
Arrangör: Teater Martin Mutter, Scenkonst- 
avdelningen/Askersunds kommun.

Teater Martin Mutter

DANS

KONSERT

SPORTLOVSAKTIVITET

SPORTLOVSAKTIVITET
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n	Fri entré   Stora salongen   30 min   Rek. ålder:  
från 4 år   Begränsat antal platser och först till kvarn  
gäller. Biljett kan hämtas på Turistbyrån fr.o.m. vecka 6.   



SÖNDAG 17 MARS KL 19.30

MAGNUS CARLSSON – FRÅN 
BARBADOS TILL GAMLA STAN
Under våren 2019 åker Magnus Carlsson 
tillsammans med en dansensemble ut på stor 
Sverigeturné med föreställningen ”Från Bar-
bados till Gamla Stan”. I denna färgsprakande 
show bjuds du på en hitkavalkad utan dess like, 
med låtar från såväl Barbados som Alcazar - 
och självklart även nyare hits från hans gedigna 
solokarriär. Förbered dig på en kväll fylld av 
sköna hits, storslagen show, högljudd allsång 
och ren glädje!  
Arrangör: Krall Entertainment AB. 
n	595 kr (inkl serviceavgift)   Stora salongen   
1 tim 40 min

SÖNDAG 17 MARS KL 18.00

MÅLTIDSGEMENSKAP – ÄR DET VIKTIGT?
Agneta Yngve är professor i kostvetenskap vid Uppsala 
universitet, och medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för 
nutrition och folkhälsa. Hon samordnar forskningsnätverket 
Måltidsgemenskap i en tid när allt fler äldre bor ensamma 
och att antalet singelhushåll ökar. Agneta Yngve är född och 
uppvuxen i Kumla. Arrangör: Askersunds föreläsningsförening, 
Studieförbundet Vuxenskolan.
n	50 kr/vuxen (betalas i entrén till föreläsningslokalen),  
fri entré under 18 år   Visholmen   1 tim

LÖRDAG 16 MARS KL 19.30

FRÅN BROADWAY TILL  
DUVEMÅLA
Stora röster och stora känslor i denna fantas-
tiska konsert med highlights från världens stora 
musikaler framförda av några av Sveriges mest 
etablerade musikalartister.  
Arrangör: Woodnote AB. 
n	495 kr (inkl serviceavgift)   Stora salongen   
2,5 tim (inkl 30 min paus)

KONSERT

FÖRELÄSNING



ONSDAG 20 MARS KL 19.00

JAG ÄR EN ANNAN NU
Ett relationsdrama mellan mor och dotter då de 
träffas på sjukhuset. En höftoperation, cancer 
och viljan att överleva och nå fram till varandra i 
en föreställning som blandar humor och svärta. 
Skådespelare: Ann Petrén och Frida Westerdahl. 
Arrangör: Askersunds riksteaterförening, Scen-
konstavdelningen/Askersunds kommun.
n	310 kr/vuxen, 150 kr/under 18 år (inkl service-
avgift)   Scenpassrabatt 59 kr   Stora salongen  
1 tim 15 min

FREDAG 5 APRIL KL 19.30

FLAMINGOKVINTETTEN – THE 
BOYS ARE BACK IN TOWN 
Flamingokvintetten ger sig ut med ännu en 
konsertföreställning fylld av Flamingolåtar, en 
massa hyss, galna historier och skrönor samt en 
massa skratt och nostalgiska minnen. Arrangör: 
European Concerts Scandinavia AB.
n	425 kr (inkl serviceavgift)   Stora salongen    
2 tim 20 min (inkl 30 min paus)

SÖNDAG 7 APRIL KL 18.00

PÅ VANDRING I EUROPAS VILDMARKER
Högstadieläraren Tomas Olausson är aktiv orienterare och scoutledare. 
Några gånger om året vandrar han i Europa och sedan 1989 jobbar han 
deltid som reseledare/vandringsguide. Tomas tar oss med till södra Europa 
för hisnande vandringar i bergskedjor och längs Medelhavskusten.  
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening, Studieförbundet Vuxenskolan.
n	50 kr/vuxen (betalas i entrén till föreläsningslokalen), fri entré under 18 år   
Visholmen   1 tim

LÖRDAG 30 MARS KL 15.00 & 19.00

JUBELKONSERT – ASKERSUNDS MANSKÖR
Jubelkonserten, med över tjugo år på nacken,  
ges nu för andra gången i Sjöängen. Likt tidigare  
år bjuds vi på en hejdundrande show med musik  
av högsta klass och av många olika genrer till- 
sammans med en känd svensk gästartist, en lokal  
gästartist och stor orkester.  
Arrangör: Askersunds manskör.
n	330 kr/vuxen, 150 kr/under 18 år (inkl service-
avgift)   Stora salongen   2 tim 30 min (inkl 30 min paus)

TEATER

FÖRELÄSNING

KONSERT

KONSERT

Ann Petrén Frida Westerdahl
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Zinkgruvan Mining är ett högteknologiskt gruvföretag som driver 
Sveriges sydligaste gruva i Zinkgruvan utanför Askersund. Vi bryter och 
anrikar zink, bly och koppar som används i föremål som vi alla använder 

i vår vardag som telefoner, surfplattor, bilar och batterier. 

 
Läs om vår verksamhet på www.zinkgruvanmining.com.  

Följ oss gärna även på Facebook.

HUVUDSPONSOR 
AV SCENKONSTEN  

PÅ SJÖÄNGEN



LÖRDAG 27 APRIL KL 19.30

WHOLE LOTTA SHAKIN’ & ELISA  
LINDSTRÖM
En äkta rock’n roll kväll med Whole Lotta Shakin’ tillsammans med 
Elisa Lindström där du tas med tillbaka till musiken då det begav sig. 
Arrangör: Pamala Produktion.
n	495 kr (inkl serviceavgift)   Stora salongen   1 tim 30 min

FREDAG 12 APRIL KL 19.00

NATIONALPARKEN
Följ med in i de djupa skogarna, in i byalagsgubbar-
nas, skogsmaskinernas och de mjuka mossbäddar-
nas land. Hör berättelser om mormorstallar, om 
kaffekorgar och landskapsdjur; om gröna vågen, 
innerstadsfolk som möter skog i svindyra funktions-
kläder. Medverkande: Sara Parkman & Samantha 
Ohlanders. Arrangör: Askersunds riksteaterföre- 
ning, Scenkonstavdelningen/Askersunds kommun.
n	310 kr/vuxen, 150 kr/under 18 år (inkl service- 
avgift)   Scenpassrabatt: 59 kr   Stora salongen    
1 tim 50 min (inkl 20 min paus) 

FÖRFATTARBESÖK

KONSERT

Med reservation för eventuella ändringar. Håll dig uppdaterad via www.visitaskersund.se. • Obligatorisk garderob 20 kr.

ONSDAG 10 APRIL KL 19.00

DIN JÄVLA FEGIS!
Johan Östling och Björn Ling kända från bland 
annat Mammas pojkar, Smala Sussie och serien Ack 
Värmland, svingar sig vilt bland den svenska fegheten 
och hyllar livet och konsten att ta vara på det. Allt 
kryddat med en stor portion värmländsk humor  
och musik. Arrangör: True Entertainment AB
n	425 kr (inkl serviceavgift)   Stora salongen    
1 tim 50 min

TISDAG 9 APRIL KL 18.30

MOA HERNGREN
Moa Herngren är författare, journalist och skriver 
manus. Hon har skrivit både vuxen- och ungdoms- 
romaner samt faktaboken Fältguide för bonusfa-
miljen. Tillsammans med Clara & Felix Herngren 
har hon skapat TV-serien Bonusfamiljen. Hennes 
senaste roman Tjockdrottningen, som beskrivs som 
en svart komedi om kändisskap och kroppshets, 
utkom 2017. Arrangör: ABF, Askersunds bibliotek.
n	Fri entré   Visholmen   1 tim

HUMOR

Johan & Björn från 
”Ack Värmland”
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Bio
www.bio.se

Folkets hus tar de senaste  
biofilmerna till Askersund!  

Stora salongen har en  
imponerande bioduk och  

ett fantastiskt ljud  
(Dolby Atmos).

Självklart finns läsk,  
popcorn och godis i  

biokiosken.

©2018 Disney

BIOPREMIÄR JULDAGENBIOPREMIÄR JULDAGEN



TORSDAG 9 MAJ KL 19.00

VÄLGÖRENHETSKONSERT
Två av Askersunds fina körer, Qvinnskören och 
Joyvoice Askersund, gör tillsammans en härlig  
körkonsert där allt överskott delas mellan välgören-
hetsorganisationerna UNHCR och Min stora dag. 
Arrangör: Qvinnskören, Joyvoice Askersund.
n	80 kr/vuxen, 40 kr/under 18 år (inkl service-
avgift)   Stora salongen   1 tim 20 min   

FREDAG 3 MAJ KL 19.00

KRISTOFFER APPELQUIST – FRÅGORNAS HERRE
Kristoffer är en uppskattad komiker som med mod, intelligens och 
glimten i ögat charmar sin publik. Kristoffer är ständigt aktuell på 
tv och nu även med den egna föreställningen Frågornas Herre, en 
föreställning helt utan manus. Föreställningen går ut på att Kristoffer 
besvarar publikens frågor – han lovar att svara på allt! 
En komiker & en stor skål full med lappar...
Kvällen inleds av JOHANNA NORDSTRÖM,  
en av vår tids hetaste humorprofiler. Med ett av  
Sveriges största kvinnliga humorkonton på Insta- 
gram gör hon succé med sina sketcher. Johanna 
har trots sin unga ålder stor erfarenhet av radio, 
manusskrivande och att stå på scen. Arrangör:  
Scenkonstavdelningen/Askersunds kommun.
n	325 kr/vuxen, 110 kr/under 18 år (inkl serv. avg)  Stora salongen  1 tim 20 min

Sommar- musik i hamnen

HUMOR

Foto: Johanna Petterss
on

ONSDAG 1 MAJ KL 17.00

GYMNASTIKSHOW
Kom och se Askersunds gymnastikförenings fina mix av  
gamla och unga i roliga övningar/aktiviteter inom gymnastik, 
dans och sång i en härliga våravslutning fylld av överraskningar.
Arrangör: Askersunds gymnastikförening.
n	70 kr/vuxen, 40 kr/under 18 år (inkl serviceavgift)    
Stora salongen   2 tim (inkl 15 min paus) 

QVINNSKÖREN

ONSDAG 17 JULI KL 19.00

JAN JOHANSEN TRIO
Vi kan redan nu presentera en av  
sommarens höjdpunkter på nya  
scenen i Askersunds hamn! Trion utgörs av Jan 
Johansen, känd för stora hits så som Se på mig 
och Let your spirit fly, Chris Andersen, känd från 
bland annat Idol, på gitarr och sång och Anton 
Körberg, skådespelare, programledare och  
musiker, på percussion och kör.
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FRI  
ENTRÉ TILL  
KONSTHALLENS  
UTSTÄLLNINGAR 

ÖPPETTIDER  
Mån 10.00–19.00 
Tis–Tor 10.00–18.00 
Fre 10.00–16.30 
Lör 11.00–14.00

•

•

•
LÖRDAG 12 JANUARI  
KL 11.00–14.00    
   VERNISSAGE

MATTOR, MÅLERI 
OCH TEXTIL 
Jonathan ”Ollio” Josefsson 
– en konstnär som startade 
som graffitimålare i ung-
domsåren och nu har utveck-
lats genom experiment med 
nya material och tekniker. 
Hans konst har bland annat 
visats på Röhsska museet.  

Anna Sjons Nilsson gör här-
liga tredimensionella figurer 
och assemblage i återbrukat 
material som pärlor, pälsbitar, 
trådrullar och speglar. Hen-
nes konst har visats bland 
annat på Nationalmuseum. 
Arrangör: Norra Vätterbyg-
dens Konst- och Kulturföre- 

ning. Utställningen 
pågår till 2 

februari.

LÖRDAG 9 FEBRUARI  
KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE

TVÅ KULTURER 
– ETT MÖTE 
Måleri av konstnärerna Eva Olsson 
och Heba Alakkad. Heba är från 
Syrien har doktorerat vid fakulte-
ten för konst på Damaskus univer-
sitet. Sedan dess har hon deltagit i 
många utställningar utomlands. Eva 
Olsson är en yrkesverksam konst-
när från Sverige med en Master of 
Fine Art efter flera års studier i och 
utanför Sverige.  
Utställningen pågår till 23 februari.

LÖRDAG 2 MARS  
KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE

FRÅN HUVUD  
TILL HAND – DÅ 
HÄNDER DET
Denna utställning visar 
keramik, glas, måleri, teck-
ningar och applikationer av 
utställarna Margareta och 
Göran Anneborg.  
Utställningen pågår till  
23 mars.

LÖRDAG 30 MARS  
KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE

COLLAGE
Konstnären Kathie Petterson 
– grafiker och skulptör, ställer 
ut sina collage som grundar  
sig i hennes vistelse på Cité 
international des arts i Paris 
2017. Utställningen pågår till  
18 april.

-

•

. . .  med reservation för ändringar.



DET HÄNDER PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK

BARBRO LINDGREN  
I ORD OCH TONER 
Barbro Lindgren för en vuxen 
publik. Musik, underfundiga 
texter och dikter framförda 
av Christina Carlson och Ida 
Blomqvist. 
När: Onsdag 6 februari kl 18.30 
Lokal: Stora salongen, Sjöängen

DATASTUGA  
Ställ frågor om internet, 
datorer och surfplattor. Få 
handledning och hjälp med 
enklare problem. Du kan 
ta med din egen dator/surf-
platta om du har möjlighet, 
annars finns det att låna. 
Tillfällen: 5/2, 5/3, 2/4, 7/5
Tid: 14.00–17.00 (drop in)
Lokal: Aspön, Sjöängen
Arr: Askersunds bibliotek i 
samarbete med ABF

www.askersund.se/bibliotek • tel. 0583-810 95
www.facebook.com/askersunds.bibliotek

-
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ONSDAG 8 MAJ KL 17.00
   VERNISSAGE

ÅTERBRUK – EN ELEVUTSTÄLLNING
Sjöängsskolans elever i årskurs 9 ställer ut sina alster gjorda 
på slöjd- och bildlektioner. Temat är ”återbruk” och de visar 
här hur man kan få till nya alster och användningsområden 
genom att återanvända gamla produkter.  
Arrangör: Sjöängsskolan. Utställningen pågår till 23 maj.

LÖRDAG 27 APRIL KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE

PRESENTATIONSUTSTÄLLNING  
– KONSTRUNDAN 2019
Presentationsutställning inför Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärers konstrunda 2019. 
Utställningen ger besökarna ett smakprov på vad årets utställare visar under Konstrundan. 
Arrangör: Norra Vätterbygdens Bild- och Formkonstnärer. Utöver Konsthallens ordinarie 
öppettider (se röda cirkeln) är utställningen öppen 28/4 11.00–14.00, 1/5 10.00–18.00,  
5/5 10.00–18.00. Utställningen pågår till 5 maj.

Släktforsk- 
ningens dag
Arrangeras i samarbete med 
Askersunds släktforskarklubb. 
Tema: Fotografiet och släkt-
forskningen. Håll utkik efter 
mer information.
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JAN

ÄNNU MER DIGITALT
Mer aktiviteter för dig som vill 
lära dig mer om internet och 
digital teknik blir det vecka 13. 
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www.sjoangen.askersund.se

EN SJÖNÄRA ARENA
MED UTSIKT OCH MÖJLIGHETER

BILJETTER & INFORMATION 
Boka biljetter på www.visitaskersund.se,  
hos Turist- & Evenemangsbyrån eller på 
telefon 0583-810 88. 
Kontantfri biljettkassa är vanligtvis öppen en 
timme före evenemang.   
Medlemmar i Askersunds riksteater- 
förening har scenpassrabatt. Läs mer  
på www.askersund.riksteatern.se.  
GARDEROB 
Obligatorisk garderob à 20 kr som  
tillfaller lokala föreningar. 
PAUSSERVERING 
Servering endast i föreställningar  
med paus. Förbeställning möjlig.
BESÖKSADRESS 
Drottning Kristinas väg 2,  Askersund

SJÖÄNGEN
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