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HÖSTEN 2022

• Kontakta oss

ÖRNSKÖLDSVIKS 

RIKSTEATERFÖRENING

FOLKAN TEATER

BESÖKSADRESS:

LASARETTSGATAN 26

891 32 ÖRNSKÖLDSVIK

072-5019393

oviks.rtf@gmail.com

www.riksteatern.se/ornskoldsvik

Musikalisk Afton

med lokala artister

26/9 19:00 

24/10 19:00 

5/12 19:00 

LunchTajm

4/10 12:00 

Ulla Billquist – Gisela Nilsson

Dessutom på vår scen:

5/10 19:00 
Ronny Eriksson - Greatest Hittills

9/10 19:00
Lenny Norman 2.o

20/11 18:00 
Messiah Hallberg Live

26/11 19:00
Carl Stanley Akta Huet

”Vill du bli medlem? 

Klicka på Bli medlem. Fyll i uppgifter.

www.riksteatern.se/ornskoldsvik

mailto:oviks.rtf@gmail.com
http://www.riksteatern.se/ornskoldsvik


september

20 /9 19:00

Landsbygds-

Upproret

Riksteatern

En folkmusikshow med nyskriven musik för våra 

landsbygder där musikern Samantha Ohlanders, 

tillsammans med sin tremanna-orkester, påbörjar ett 

samtal om hur vi skapar det samhälle vi vill ha.

14/10 & 15/10 19:00

Coronashow med 

Jacke Sjödin

oktober

15/11 19:00

Laika - Özz Nüjen

Riksteatern

november

28/11 19:00

Hoota på arabiska

Riksteatern

Textas på Svenska

23/9 19:00

Finska för 

Invandrare

Riksteatern

Textas på Svenska

och Finska.

Finska för invandrare är en komedi med farsartade 

missförstånd och finskt allvar, men också ett ömsint 

och kärleksfullt porträtt av två personer som söker 

efter sin plats och sig själva. 

Förr var man ung och viril, nu är man gammal och viral. 

Sen pandemin startade har jag skrivit 42 sånger om 

coronan. Dom har i skrivande stund streamats nästan 11 

miljoner gånger på Facebook och YouTube. Nu har jag 

samlat dom bästa (m a o dom flesta) sångerna i en 

föreställning där jag berättar om projektet, sjunger låtarna 

med Pär-Åke Stockbergs underbara coronakvartett och 

ger inblickar bakom kameran.

Özz Nûjen i en smart, varm och rolig pjäs! En man

återvänder till jorden. Genom fönstret i baren där 

han blir stammis betraktar han människorna som 

passerar förbi. Generöst och poetiskt predikar han 

med allvar och humor om samhällets brister. 

Bassel är en helt vanlig man som lever ett helt 

vanligt liv. Plötsligt förändras allt – och Bassel

ställs inför moraliska dilemman, val och situationer 

som annars vore helt otänkbara. Hoota är en 

gripande pjäs om människans kreativa förmåga 

att överleva. 

november

1/11 14:00

MIRA – FLICKAN FRÅN
LÅNGT BORTA
Västerbottensteatern 

Musikteaterpärla om att öppna dörren och 

släppa in den som behöver en trygg hamn…

En kall vinterkväll knackar Mira på dörren till en 

enslig liten stuga. Svea som bor där inne vill 

egentligen vara ensam, men

bestämmer sig ändå för att öppna. 


