DALHAMN NYBOM NYGREN WANNEFORS ÖSTLUND

SOFFGRUPPEN OPERA OPERACOCKTAIL MED HUMOR OCH BESKA

Läkarserien Emergency room

Spelperiod: 2009 – 2010
Åldersgrupp: 16 - 105
Fst längd: 40 - 80 min
effektiv tid
Max publik: 300
Spelplatser: Teatrar,
konserthus, bygdegårdar,
gymnasier och folkhögskolor
Ant. medv.: 4-5
Spelyta: Från 4 x 6m
Mörkläggning: Ej
nödvändigt men gärna
Ljus: 16 A. Vi har inte
eget ljus och tekniker
men vi kan ordna det mot
extra kostnad.
Övr. lokalkrav: Välstämt
piano/flygel eller keybord.
En fondridå.
Övr. fakta: Vi vill komma
in i lokalen 1,5 timme före
fst. Ett rum för ombyte/
smink. Fem karmlösa
stolar, ett lågt soffbord.
Pris: C:a 20.000kr på
faktura. Resa, logi och
traktamente tillkommer
enligt gällande avtal.
Kontakt: Yvonne
Östlund 070 527 48 60
yvonne.ostlund@swipnet.se
www.dalhamn.se/soffgruppen

Krydda med Karin

Emergency room avsnitt 973

Politisk debatt

“- Hej och välkomna! Så roligt att ni kunde komma till oss!
- Jaa, som vi har längtat efter att få träffas och rå om varandra.
Jag har så mycket att berätta om allt otroligt som hänt sen sist.
Cancerbeskedet var...
- Och inte att förglömma myskvällen som vi ska ha framför TVn!
- Jaha...jag trodde vi skulle umgås och hinna prata med varandra?
- Sch! Nu börjar vädret i repris, det missar vi aldrig!”
Toner ur Wagners Valkyrian ljuder ur flygeln och ut ur ridån kliver en
metrolog fram och sjunger olycksbådande Winterstürme med karta
och pekpinne.
Så börjar operakabarén ”En kväll i TV-soffan”
Några vänner ska träffas och riktigt ”rå om varandra”, men istället
sätter värdinnan på TVn. Tillsammans med de pratsugna gästerna
tvingas vi följa kvällens TV tablå som bl.a. innehåller Sporten,
matlagningsprogrammet ”Krydda med Carro”, kvällens skräckfilm,
såpoperan ”Skandal i societeten”, politisk debatt till rykande
Rossinirytmer och mycket mera.
SoffGruppen Opera består av fem drivna artister verksamma på de
flesta av Sveriges opera- och musikalscener bl.a. Kungliga Operan,
Drottningholms Slottsteater, Folkoperan, Norrlandsoperan, Göta
Lejon, Riksteatern. Läs mer på hemsidan.
Vi presenterar en föreställning i högt tempo med stor igenkänningsfaktor, små medel, massor av humor och underbar musik!
Press: ”Den sångstarka ensemblen trycker ned publiken i tv-soffan

och bjuder på en hisnande helkväll...glamourdrottningar,
vampyrer, såpabråk och världens äckligaste förrätt”
”Ju mer hejdlöst ensemblen skojar med både tv och opera, desto
mer framstår den genuina kärleken till musiken och det leende
som döljs i det djupaste allvar…”
”Om du tror att du inte gillar opera sätt dig tillrätta i den
nedsjunkna tv-soffan, ta en näve popcorn och låt SoffGruppen
omvända dig.”

