Aktiviteter
hösten 2006
Lördag 14 oktober kl 14.00

Barnteater i Bygdegården:
z

"Veva veva positiv" med Abellis magiska teater

z

Entré: 30 kr

z

Den allra minsta publiken 2-5 år får här en egen
varieté i gammaldags stil. Akrobatapan Yoko visar
sig på styva linan. Bissa trollar fram färggranna
dukar till musik på ett alldeles riktigt positiv.
Barnen får höra dom spännande ramsorna, som vi
hörde när vi var små, och publiken kan sjunga med i
några av dom folkliga barnvisor vi sjunger till
ackompanjemang på ukelele, klarinett, munspel mm.

z

Lördag 14 oktober

Pubafton med Bar Flies
z
z

Lördag 28 oktober
kl 10.00

Entré 120 kr, kaffe ingår
http://www.friteatern.se/

för medlemmar, men ta gärna med en gäst
Entré 70 kr

Översyn av Bygdegården inför hösten
z

Söndag 29 oktober kl 18.00

http://www.abellis.com/

Alla välkomna att hjälpa till!

Teaterföreställning i Bygdegården med
Friteatern - teater i byn
"Jaha hör ni – håll i er! Nu är det dags för ännu en
respektlös och smått galen kväll med friteatern. Pjäsen vi
turnerar med heter tänk om Vi befinner oss i byn
Stupånger belägen 2,6 km in i skogen från Njutåsen. Jodå
där ligger byn och glittrar i all sin glans med solbelysta
djupa vattenpölar i det som en gång var en god farbar väg.
Så hur ska man ta sig hit nuförtiden? Håller bilen verkligen
för det? Ja det finns problem… men är det inte så att
inom varje människa finns krafter av oanade mått? För
visst kan tankens kraft släppa lös fantasin likt en
skenande långtradare! Kan vi svenskar som fastnat i
tröstlöshetens tjälskott och leriga hjulspår ta oss loss med
hjälp av en feldoserad kurva? Kommer Charlie, Laila och
Bengt att klara biffen eller måste de bli fler och vad spelar
det i så fall för roll att vägen dit har sina gropar? Det hela
tar ca 2 timmar och 15 minuter och då har vi hunnit med
en kaffepaus också."

Lördag 11 november kl 20 -

Pubafton med Electric Markim Orchestra (Entré
70 kr)

Söndag 10 december

Adventsfirande

Fredagskvällar kl 19 - 22

Ungdomsverksamhet i Bygdegården

