
Soppteater  
våren 
2020.

Lise & Gertrud – Tack för 
din musik: Eva Dahlgren
Av och med: Lise Hummel  
och Gertrud Stenung

Tack för din musik är en konsertse-
rie där den musikaliska duon Lise  
& Gertrud hyllar utvalda artister. 
Förutom Eva Dahlgren har duon 
tolkat Marie Fredriksson – ett  
konsertprogram som gjorde succé 
på Foajéscenen i höstas. Före-
ställningen blandar ett personligt 
program med både skratt och allvar. 
Och Eva Dahlgrens låtskatt.

The Fat Cat serverar:  
Vit sparrissoppa med parmesan

Mitt eget land  
– Vi minns vispoeten  
Olle Adolphson.

Medverkande: Karin Frölén,  
sång och P-O Nilsson, piano 

Vi får höra berättelser om Olle 
Adolphsons liv och gärning inom 
musiken. Men framförallt får vi  
njuta av hans visor med sina ve-
modigt finurliga texter och vackra, 
spännande och slingrande melodier. 

The Fat Cat serverar:  
Linssoppa med crème fraiche

16 
april

23  
april

Föreställning inklusive soppa: 180 kr
Endast föreställning: 90 kr
Boka på helsingborgsstadsteater.se eller 
via biljettkassan på telefon 042-10 68 10



Jussi Björling  
in memoriam
Medverkande: Henrik Lagercrantz, 
tenor, Per-Anders Hedlund,  
basbaryton, samt pianist

Meriterade sångarna Henrik  
Lagercrantz och Per-Anders Hedlund 
tolkar en av de största tenorerna  
genom tiderna, folkkäre operasånga-
re Jussi Björling. På programmet  
står bland annat Värmlandsvisan  
(Ack Värmeland du sköna), Land du 
välsignade och paradnumret Till havs.

The Fat Cat serverar:  
Blomkålssoppa med myntayoghurt

Matilda Magnusson 
sjunger Björn Afzelius
Medverkande: Matilda Magnusson

I 20 år har Matilda Magnusson inspi-
rerats av Björn Afzelius och sjungit 
hans sånger. Med innerliga tolk-
ningar, närvaro och anekdoter lyfter 
hon denna folkkära artist vars låtar 
fortfarande är högaktuella. Matilda 
berättar också om sin egen historia 
som knyts ihop med sångerna.

The Fat Cat serverar:  
Morotssoppa med rostad majs

A Tribute to Women  
Pioneers in Blues and 
Rock´n Roll
Medverkande: Violet Green and  
all between (Jenny Fall, Ulla Wretha-
gen, Anna Hammarsten, Elsie Petrén, 
Eva Grund och Lena Andersson)

Lyssna till den spännande historien 
om kvinnorna som var pionjärer 
inom blues, gospel, soul, rythm & 
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blues och rock. Föreställningen skild-
rar, förutom det kvinnliga pionjär-
skapet inom musik och artisteri, en 
osynlig homoerotisk kultur som stolt 
och lustfyllt inspirerar till och agerar 
för allas rätt att leva ut sin egen sex-
ualitet och skapa sin egen identitet. 

The Fat Cat serverar: Grön ärtsoppa 
med pepparrotscrème

Oss emellan
Medverkande: Sanja Streuli  
och P-O Nilsson

Hur har vi det egentligen? Med 
varandra, med oss själva, med  
livet? Det här är en avslappnad,  
lätt reflekterande musikalisk 
betraktelse av våra relationer, hur 
vi pratar med varandra och vi vad 
längtar efter. Vad behöver vi mer 
av och vad kan vi göra för att nå 
varandra? För att nå våra drömmar? 

Josefin Björk Werner & 
Old Fashioned Love Trio
Medverkande: Josefin Björk Werner, 
sång, Hans-Inge Magnusson, piano, 
Erik Berndalen, trumpet och Marcus 
Rostedt, trummor.

Lyssna till medryckande och glädje-
fylld swing med en elegant atmosfär 
från den tidigare eran. Repertoaren 
innehåller allt från svängig trad-
jazz och gamla vackra örhängen 
från 1920–1940-talen, till innerliga 
kärleksballader och egenskriven 
retro-swing. Kvartetten bjuder på  
en timme som förenar musik och 
lyrik i varje sång. 

The Fat Cat serverar:  
Rostad paprikasoppa med purjolök 

Det handlar om livet i allmänhet 
och människor i synnerhet. I all 
enkelhet. Oss emellan.

The Fat Cat serverar:  
Tomatsoppa med örtcrème

Bellman – visor  
& bekännelser
Medverkande: Daniel Sjöberg  
och Ole Ornered

Året är 1794 och Carl Michael 
Bellman sitter åter i fängelse för 
obetalda skulder. Han är trött och 
sjuk, en spillra av sitt forna jag.  
Från sin isolering ser han tillbaka 
på sitt liv och rannsakar de val han 
gjort. Med många av Bellmans 
mest älskade visor som stomme 
har skådespelaren Daniel Sjöberg 
skrivit en monolog som kastar nytt 
ljus över vem Carl Michael Bellman 
egentligen var.

The Fat Cat serverar:  
Svampsoppa med bacon

JAG ÄR OCKSÅ EN  
FRÄMLING HÄR
– en musikteaterföreställning  
i kabaréform om rätten att  
få uttrycka sig.

Medverkande: Maria Kulle,  
Fredrik Lindborg, Daniel Tilling  
och Emeli Jeremias

Tidigt 1900-tal i Weimarrepubliken. 
En ung kvinna längtar efter att kom-
ma in i den konstnärliga världen. 
Men vägen dit från arbetarklasslivet 
är hård. Och väl där får hon stå  
i skuggan av de stora männen.  
Hur orkar man då fortsätta att driva 
sitt konstnärskap, att höja sin röst? 

Maria Kulle leder oss igenom Kurt 
Weills många berättelser och starka 
musikaliska stycken. De texter Kurt 
Weill har tonsatt har ofta ett kvinn-
ligt perspektiv och här får vi höra 
dem i Trio Mirsidrüs arrangemang.

The Fat Cat serverar: Potatis- och 
purjolökssoppa med hackade örter

Ord & några visor
Medverkande: Anna Bromee

Med föreställningen Ord & några 
visor framför Anna Bromee texter 
av sina favorit-författare och mu-
sikanter på ett opretentiöst, varmt, 
allvarligt, musikaliskt och humoris-
tiskt vis.
Välkommen till en personlig timme 
med ord, berättelser, tankar och 
sånger. 

The Fat Cat serverar:  
Broccolisoppa med getostcrème 

Hundliv
Av: Sara Kadefors

Medverkande:  
Karin Li Körsbärsdal, skådespelare

Just idag är det Evas 38-årsdag. 
Den firar hon med en promenad 
till hamnen tillsammans med sin 
hund Adam. Hoppfullt ser hon ut 
över vattnet som om hon väntar 
på någon. Med mycket humor 
och satir skildrar Sara Kadefors en 
kvinna som ständigt måste lyssna 
på sina väninnors berättelser om 
lustiga sexliv och enastående barns 
bedrifter, medan hon bara drömmer 
om att kunna få prata om sin hund.

The Fat Cat serverar:  
Majssoppa med krutonger


