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Fantastiskt erbjudande om Teater! 
 

 

 

 
 
 
Bygdegårdarna, LRF Skåne, Riksteatern Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan kan genom ett 
unikt samarbete erbjuda föreställningen Potatishandlaren till ett kraftigt subventionerat pris 
under Bygdegårdarnas kulturvecka i höst. 
 
Populära filmatiseringen av Potatishandlaren ligger som grund för denna fina lilla föreställning. 
Johansson, som här har blivit Fru Johansson, bor med sin dotter Märta. Johansson börjar komma lite till 
åren och har problem med sina knän. Sedan hennes man gick bort har. Modern oroar sig för dottern 
och skulle gärna se att det kom en riktig karl till gården som kunde ta över. Varför kan inte den lite snart 
överåriga dottern träffa någon och bli kär i och gifta sig? Men en dag kommer en potatishandlare till 
gården… Potatishandlaren är en varm och humoristisk historia som värnar om individen och som 
utspelar sig i en mustig lantlig miljö. 
 
Vad:  Potatishandlaren med Cecilia Hjalmarsson produktion 
När:  Under vecka 43, 19 – 25 oktober 2015 
Hur:  Ni anmäler ert intresse till elisabet.ekwurtzel@riksteatern.se  

eller telefon 0733 – 999 745. Är intresset stort kommer vi att bli tvungna att göra ett urval 
av platser och då kommer vi att se till att det blir geografisk spridning. Sista 
anmälningsdag 29 maj 

Pris:  10 000 kronor + reseersättning (ordinarie pris: 17 000 kronor + reseersättning) 
 
Läs mer här       
Recension  
 
Vi uppmuntrar till lokala samarbeten och hjälper gärna till att skapa dessa kontakter. Vi hjälper också till 
att få fungerande biljettförsäljning och marknadsföring. 

Potatishandlaren på bygdegårdsturnè under kulturveckan!
Den populära filmatiseringen av Potatishandlaren ligger som grund för denna 
fina lilla föreställning. Johansson, som här har blivit Fru Johansson, bor med 
sin dotter Märta. Johansson börjar komma lite till åren och har problem med 
sina knän. Sedan hennes man gick bort har hon oroat sig för dottern och 
skulle gärna se att det kom en riktig karl till gården som kunde ta över. Varför 
kan inte den lite snart överåriga dottern träffa någon och bli kär i och gifta 
sig? Men en dag kommer en potatishandlare till gården… 

Potatishandlaren är en varm och humoristisk historia som värnar om individen 
och som utspelar sig i en mustig lantlig miljö.

Tisdagen den 20 oktober på Stoby Bygdegård, klockan 19.00
Arrangör: Stoby Intresseförening

Onsdagen den 21 oktober på Rydsgårdshus, klockan 20.00
Arrangör: Rydgårdshus bygdegårdsförening

Torsdagen den 22 oktober på Torshalls bygdegård, klockan 19.00
Arrangör: Torshalls bygdegårdsförening

Söndagen den 25 oktober på Tommarps Bygdegård, klockan 15.00
Arrangör: Tommarps bygdegårdsförening

Biljett till Tommarps Bygdegård: 150 kronor (100 kronor för medlemmar). 
Biljett till Stoby- & Torshalls bygdegård: 190 kr inkl fika (140 för medlemmar) 
Biljett till Rydsgårdshus: 260 kr inkl mat/150 kr utan mat (medlemmar 210/100 kr)
Medlemspris för medlemmar i bygdegårdsförening, LRF eller Riksteatern

Biljettinformation: www.skane.riksteatern.se/potatishandlaren 


