
Deckarteater för familjen
Under påsklovet ordnas en rad aktiviteter för 
barn på kulturhuset Ängeln. Bland annat spelas 
familjeföreställningen ”Vill veta!” av Teater Tre 
på söndag den 7 april. 

Den handlar om två systrar som söker svar 
genom trolleri och detektivarbete. I rollerna ses 
Linn Bergstam och Monica Almqvist Lovén och 
Jimmy Meurling står för regin.

Jobbtema på årets dansavslutning
Lördagen den 27 april är det dags för DuD:s årliga dansavslutning. I år har den fått titeln  
”Dance at Work”. Som vanligt ges två föreställningar i Tallåsaulan under dagen där alla dansarna  
i DuD:s grupper visar upp lite av det de övat på under året tillsammans med sina lärare.

Al Pitcher på Amazon
Tobbes Amazon i Flen är nog den scen som mest 
frekvent har stand up comedy i vår del av värl-
den. Stockholmske nyzeeländaren Al Pitcher är 
en av de återkommande gästerna. 

Nu på onsdag den 3 april kommer komikern 
till Amazon för fjärde gången, vid detta tillfälle 
med sin turnerande show ”Påtår Tour”.

Dansgruppen Movere på DuD:s dansavslutning Tallåsaulan den 21 april 2012. Då var temat godis och föreställ-
ningen kallades ”Dans Non Stop”. Bild: Urban Århammar

Korv och idol i musikal
Den 17 maj är det premiär för kulturskolan och 
DuD:s musikallinjes uppsättning ”The Greatest” 
i Tallåsaulan.

Ett gäng ungdomar jobbar i en korvfabrik, 
men drömmer samtidigt om att slå igenom  
i talangtävlingen ”The Greatest”. Så beskrivs  
storyn i musikalen som även spelas den 18 maj.
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Testa att teckna serier
En av påsklovsaktiviteterna på Perrongen är en 
workshop där du har chansen att lära dig grun-
derna i serietecknande.

Detta sker nu på torsdag den 4 april med  
Benjamin Akech som ledare. Han har själv bland 
annat gått serietecknarskolan i Vingåker.

Arsenik vid Djulö
Katrineholms Arbetarteater har i år valt en  
klassiker att spela som sommarteater. Det blir  
Joseph Kesselrings kriminalfars ”Arsenik och 
gamla spetsar” om de två charmiga men mordiska 
äldre systrarna som sätts upp. 

Spelplats är som vanligt Djulö friluftsteater och 
premiär blir det den 4 juli.

Lunch med Sara Lindh
Den 16 april är det dags för lunchföreställning 
med tillhörande soppa på kulturhuset Ängeln 
igen. Den här gången är det Sara Lindh som upp-
träder under rubriken ”Kärlek, passion & gamla 
surdegar”.

Lindh kommer bland annat att framföra  
sånger ur Zarah Leander och Edith Piafs reperto-
arer samt texter av Karin Boye och Edith Söder-
gran. Pianisten Niklas Fransson ackompanjerar.
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Sara Lindh i Musikens Hus med föreställningen ”Carola 
& Jag” den 13 november 2010. Bild: Urban Århammar

Om du har tips på vad som händer i trakten  
eller någon som förtjänar uppmärksamhet så 
kan du kontakta Katrineholms Tidning på adress 
info@katrineholmstidning.se.

Tipsa tidningenDockteater i Vingåker
Den 13 april blir det dockteater för de allra 
minsta i Vingåkers bibliotek. Det är dockteatern 
Amusé som står för föreställningen, som ska vara 
anpassad för barn från 9 månader.

Teater om hedersförtryck
Den 15 maj spelar Teater K forumteater på temat 
hedersrelaterat förtryck i kulturhuset Ängeln. 

Det innebär att publiken på plats får vara aktiv 
för att hitta fram till lösningar på hur alla i Sve-
rige ska få ta del av de mänskliga rättigheterna, 
även de som lever under den typen av förtryck.
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