
22 jan LIV TILL VARJE PRIS – Kristina Sandberg årets 
Augustpris vinnare
Liv till varje pris är den avslutande delen i den kritikerrosade trilogin 
om hemmafrun Maj, i en tid då det svenska folkhemmet växte fram. 
Kristina Sandberg tilldelades 2014 års Augustpris – Årets svenska 
skönlitterära bok, med motiveringen ”Vissa livsresor förblir osyn-
liga”. I samarbete med Dillbergs, där Kristina framträder på kvällen.

22 jan KULTUR – livets bultande hjärta  

Soppscenen firar 10 år!
En jubileumskväll med 10 minnesvärda akter, på Kalmar Teaters 
stora scen. Programmet för kvällen- se separat annons.

29 jan APOLONIA – svängig balkanreggae
Apolonias musik avbildar nutiden via ett euforiskt balkan-reggae-
skaösigt driv baserat på gränslös kärlek och svenska bildrika texter. 
Tonerna från dragspel, gitarr, trombon, trummor, bas och sång 
bildar Apolonia kvintett.

5 feb STINA OSCARSON – tar pulsen på dagens 
Kultur Sverige
Om konst för en hållbar utveckling eller som medspelare i en ohåll-
bar utveckling. Stina Oscarson är dramatiker, regissör och kultur-
debattör, krönikör i DN Kultur och författare till Handbok för ny 
Kulturminister.

12 feb I VÄNTAN PÅ WAITS – Tom Waits på svenska
När man längtar efter stadens rus och det regnar inifrån, är musik 
det enda som hjälper. "t.o.m. Waits orkester" är Anna  Kellander 
Brewitz och Johan Bernander som kompas av Jörgen Astner,  Martin 
Ellborg, Thomas Hertzman, Ove Lindqvist, Peder Nabo, Mats  Persson 
och Peter Svahn på gitarr, bas, tuba, trombon, saxofoner, cello, 
 marimba, trummor och såg.

19 feb DEN SOM GLAD ÄR 
– en nostalgisk 60-talsshow!
Kärleksfull, humoristisk och musikalisk hyllning till Siw Malmkvist 
och Barbro ”Lill-Babs” Svensson. Det handlar om flickor bak i bilen 
och om en tid när Hyland ville införa frufri-dagen. Av och med 
Anna Bromee.

26 feb NYA TRÄDGÅRDSVISIONER
– med Hannu Sarenström 
Mat och trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström firar 25 år, mitt i 
trädgårdslivet! Om trädgårdens sköna atmosfärer och att få rabat-
terna att blomma från tidig vår till sen höst. Ett inspirerande möte 
med trädgårdsfantasten Hannu på Kinnekulle. 

5 mars DJÄVLA MANSFÔLK – en hyllning till Monica Z
Sångerskan och musikalartisten Åsa Berg tolkar Monica Zetterlund.  
Inspirationen till den här föreställningen fick Åsa när hon gestal-
tade Ulrika i Wästergöhl, i Björn och Bennys Kristina från Duvemåla. 
Medverkande musiker: Bosse Sandberg. (OBS sen lunchtid, After 
work vanlig tid)

12 mars STÅ I BREDD – Ebba Witt Brattström 
författare
Om 70-talet, ett livaktigt och litterärt innovativt decennium.
Upp på scenen kliver vardagskvinnan som vill vara hjältinna i sitt 
eget liv, men där anas också en ny manstyp som drömmer om 
 befrielsen från könskriget.

19 mars PASSION – Broadway musicalpärlor
En stormig resa som börjar på en liten teater i Stockholm, fortsätter 
till Théâtre Du Soleil i Paris och slutar på Carnegie Hall i New York. 
Den innehåller ett pärlband av sånger ur Broadway musikaler som 
Cabaret, Chess, West Side Story och ur Leonard Cohens repertoar. 
Med: Olivia Stevens och Bjarne Löwdin.

26 mars VERA NILSSON 
– en konstnär med unik blick för livet
Vera Nilsson (1888-1979) en målerisk förnyare som haft 
en avgörande betydelse för vår samtidskonst. Genom 
Vera Nilssons fantastiska förmåga att fånga ögonblicket, 
blev barnet självständigt och Öland fick sin karga natur. 
 Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall, ger en 
personlig introduktion till konstnärskapet och kryddar 
denna med ett urval bilder.
Höstens stora Vera Nilsson utställning på Liljevalchs konst-
hall, går i vår till Mjellby och Norrköping Konstmuseum.

16 april VAR LA JAG MITT LIV – en föreställning av 
Katarina Mazetti
En musikalisk uppbrottskomedi. Carina står inför ett vägval i livet, 
hon ska snart fylla sextio, både barnen och maken är utflugna. Vem 
ska nu spela huvudrollen i hennes liv… Regi: Agneta A Forssell. 
Medv: Catherine Westling Regionteatern Blekinge Kronoberg.

23 april I VÄNTAN PÅ WAITS – Tom Waits på svenska
När man längtar efter stadens rus och det regnar inifrån, är musik 
det enda som hjälper. "t.o.m. Waits orkester" är Anna  Kellander 
Brewitz och Johan Bernander som kompas av Jörgen Astner,  Martin 
Ellborg, Thomas Hertzman, Ove Lindqvist, Peder Nabo, Mats  Persson 
och Peter Svahn på gitarr, bas, tuba, trombon, saxofoner, cello, 
 marimba, trummor och såg.
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kalmar 

teaters 

café

Torsdagar i Kalmar teaters café. Våren 2015
Lunch 11.40 –13.00 och After work 17.15 –19.00
BILJETTER: BOKA BILJETT VIA HEMSIDAN: www.soppscenen.se
 BOKA BILJETT HOS DILLBERGS BOKHANDEL 0480-101 64.
Pris 260:- inkl soppa, bröd, kaffe och chokladbit.  
Lyssnarplats 200:- inkl kaffe och chokladbit. Frågor om Soppscenen:
Ring Charlotte Aaby Hertzman 0702-95 77 15 eller maila: soppbokning@telia.com
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ENBART LUNCH

ENBART KVÄLL - SE SEPARAT ANNONS
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SOPPSCENEN 
10 ÅR

2005 – 2015
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Välkomna till Soppscenen önskar

Charlotte Aaby Hertzman, producent/arrangör

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kalmar kommun

FAVORIT I REPRIS


