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 Våren 2020 
 
Söndag 1 mars Lizzie Teaterresa till stora Teatern Linköping kl 16:00 
Hyllad rockmusikal. 
1892 hittades Andrew och Abby Borden döda i sitt hem i USA. Dottern Lizzíe anklagas och den mystiska historien fascinerar 
än idag. Gotisk skräck, romantik och  medryckande musik! 
Biljettpris: 600 kr, med scenpass 400 kr. Ungdom tom 25 år 275 kr 
Avfärd från Vandrarhemmet på Skänningegatan kl 14.45.  
Biljetter bokas hos Barbro Wallgren 070-6228853   OBS senast 15/2. 
 
Fredag 6 mars Emil Jensen i Vadstena Petrus Magni Scen kl 18:30 
Musik, lyrik och komik. ”En mur är bara en bro på högkant” 
Emils liveframträdanden kan beskrivas som sommarprat på scen, där hans låtskatter varvas med personliga berättelser och 
samhällssatir och en  helt egen blandning av komik och allvar, där ämnen som hållbarhet, medmänsklighet och yttrandefrihet 
är återkommande teman. 
Förköp InfoCenter Storgatan. Biljettpris 350 kr, med scenpass 320 kr. 
 
Söndag 22 mars Årsmöte Wasagårdens matsal kl 13:00. 
Den dansande vägen till Sverige föreläsning av Natalie Ruiz 
Fika i pausen innan Årsmötet som börjar kl 15:00   
Anmälan om deltagande till Barbro Wallgren 070-6228853  
 
Söndag 29 mars Bygdens söner Petrus Magni Scen kl 16:00 
En ömsint landsbygdskomedi med Peter Jansson i alla roller. 
En rolig och ömsint monolog om vilka vi var och vilka vi blev, och var det egentligen är som skapar gemenskap.. 
Peter Jansson gör en otrolig skådespelarprestation när han tar sig an alla fem rollerna. 
Föreställningen pågår 2 tim 20 min inkl. paus. 
Biljettpris: 220 kr/180 kr med scenpass. Studerande 100 kr. Ungdom tom 25 år 80 kr. Ungdom med scenpass 40 kr. 
Förköp på Vadstena bibliotek 0143-15130 samt i biljettkassan vid föreställningen. 
 

Söndag 5 april ”FAUNA” Teaterresa till Mjölby kulturscen kl 17:00 
Förtrollande och rått – samtida cirkus du inte får missa. 
En kraftfull och kittlande höjdpunkt på den svenska cirkusscenen. Med cirkusteknik i världsklass väcker internationellt 
prisade Fauna liv i livet självt genom att poetiskt förkroppsliga ett eget universum med cirkusens språk och akrobatik i fokus. 
Ett fängslande spel kring krafter där aggression, konkurrens,  humor och lekfullet driver rörelserna framåt..  
Magin kring Fauna förstärks ytterligare med en ljudbild på scen av australiensiska musikern Geordie Little. Fauna förtrollar 
åskådare på jakt efter en annan värld. Samtliga 5 cirkusartister är utbildande vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. 
Föreställningen pågår 1 tim 20 min. 
Biljettpris: 250 kr, med scenpass 200 kr. Ungdom tom 25 år 120 kr. 
Avfärd från Vandrarhemmet på Skänningegatan kl 16:15. 
Biljetter bokas hos Barbro Wallgren 070-6228853 OBS senst 22 mars. 
                     
Söndag 26 april Rampfeber Teaterresa till Forumteatern Linköping kl 16:00 
Följ med bakom kulisserna när ett teatersällskap med skiftande begåvning repeterar på den engelska landsbygden. Farsen 
Rampfeber är en komisk inblick i teaterns magsiska (?) värld! 
Biljettpris: 450 kr, med scenpass 300 kr. Ungdom tom 25 år 225 kr. 
Avfärd från Vandrarhemmet på Skänningegatan kl 14.45.  
Biljetter bokas hos Barbro Wallgren 070-6228853 OBS senast 22 mars. 
 
 
  
Besök gärna vår hemsida http://vadstena.riksteatern.se där finns ytterligare information 
om föreställningarna och där kan du även köpa biljetter. 
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