


Vi är alla otroligt glada och stolta över att Värdshuset Vita 
Hästen återigen slår upp sina dörrar här på Nöjesteatern och 
att just ni valt att checka in!

Hoppas att ni är nöjda med utsikten och servicen så här långt. Kan-
ske att ni tagit en stärkande promenad och andats in den friska alp-
luften på vägen hit?

Lämna nu in alla vardagsbestyr och bekymmer i receptionen, sätt 
er bekvämt och förbered er på ett skratt-muskel-motions-pass på 
dryga två timmar!

Vita Hästen är en av våra allra mest älskade och spelade operetter. 
I Sverige har den spelats flitigt ända sedan Max Hansens glansdagar. 
På Nöjesteatern har den satts upp flera gånger, bland annat 1998 då 
Jan Malmsjö firade triumfer i rollen som Leopold.

Det är en mycket välputsad och finslipad produktion av Vita Häs-
ten som ni får njuta av ikväll. Sommaren 2010 spelades den på Gun-
nebo Slott och sedan begav den sig ut på turné med Riksteatern. 
Men nu har den alltså äntligen kommit hem …

Vi ser fram emot att få bjuda på en av våra mest älskade operetter 
som har fantastisk musik och en handling lika rolig som den bästa 
farskomedi!

Ni är alla mer äN välkomNa!

Julius Production AB och AB Nöjesteatern

HerzlicH WillkommeN!

Julius Malmström

Anders Aldgård



 Leopold Claes Malmberg
 Josepha Vogelhuber Charlotta Huldt
 Klärchen Sofie Lindberg
 Piccolon Anders Aldgård
 Fritiof Blomkvist Stefan Ljungqvist
 Kejsar Franz Joseph II Björn Forsberg
 Sigismund Sülzheimer Kalle Rydberg
 Heinrich Siedler Johan Ringström
 Professor Hinzelman Fredrik Granholm
 Britta Blomkvist Karolina Engelbrektsson

akT 1 
Ouvertyr

Turisternas ankomst
Ensemble, Piccolon och Leopold

Det måste vara underbart
Leopold och Josepha

Ångbåtens ankomst
Ensemblen

På Vita Hästen i sommarns dar
Siedler, Josepha, ensemblen

Så blå
Britta, Siedler och ensemblen

Det måste vara underbart
Leopold

På Vita Hästen i sommarns dar
Siedler och Britta

En kypare är också en människa
Leopold, Piccolon, ensemblen

I Salzkammergut
Josepha, Blomkvist, Britta, Siedler, ensemblen

PAUS

akT ii
Entr’acte

Kan lille Sigismund rå för …
Sigismund och tjejerna

Jag är blyg
Klärchen

Leopolds potpurri
Leopold

Kejsarens ankomst
Alla

Det måste vara underbart
Leopold och ensemblen

Sången från Wien
Kejsaren

Livet som man oss har skänkt
Kejsaren

I maj då allting grönskade
Klärchen och Sigismund

Min kärlekssång är en vals från Wien
Leopold, Josepha, Siedler, Britta och ensemblen

Final: På Vita Hästen
Alla

i rollerNa

eNsemble:

Gunilla Granholm, Lotta Aldgård, Caroline Jörnsved, Clara Nilsson, 
Martha Widén, Joachim Maathz, Viktor Johnsson





claes malmberG
Claes är född och uppvuxen i Göteborg, men bor numera i Skå-
ne och är verksam och välkänd över hela Sverige. Han slog ige-
nom med figuren Ronny Jönsson i slutet av 80-talet. För många 
är Claes kanske mest känd som komiker och ståuppare från TV-
program som Time Out och Parlamentet. Men han har också vi-
sat prov på seriösare sidor i musikaler som Guys and Dolls och 
Det våras för Hitler. För sin roll i Les Misérables tilldelades han 
1990 en Guldmask för Bästa manliga biroll. Den följdes 2010 
av ännu en Guldmask för huvudrollen i Det våras för Hitler.

Musikal, teater, TV och film ryms i Claes breda register. Med 
sin medverkan i folkkära filmer och tv-program som Lotta på 
Bråkmakaragatan, Kalle Blomqvist och Måndagsklubben har 
han definitivt tagit sin plats bland de främsta i nöjes-Sverige. 
Ett kvitto på detta kom 2009 då Claes tilldelades Kvällspostens 
Edvard-statyett. Hans förmåga att bjuda på sig själv med lust 
och inlevelse är en trygg kvalitetsmarkör för publiken.

I samarbete med regissören Lena Koppel har han medverkat 
i filmer och tv-serier som Saltön, Rallybrudar och Hur många 
lingon finns det i världen? och i höst gör de ytterligare en film 
tillsammans. Då syns han även som Evert Bäckström i filmati-
seringen av Leif GW Perssons romaner, samt som en av delta-
garna i Stjärnorna på slottet tillsammans med bl.a. Lill-Babs 
och Robert Gustavsson. Som om inte det vore nog åker han i 
höst runt med sin enmansshow Still Alive. Våren 2013 ska han 
bl.a. ut på Riksteater-turné med föreställningen Ladykillers. 

björN ForsberG
Björn har stått på scen i över 50 år. Under 15 år drev Björn 
Kristianstads Teater där han producerade och ofta själv spe-
lade huvudrollen i otaliga musikaler och operetter. Innan 
Kristianstad tiden tillhörde Björn Malmö Stadsteaters fasta 
ensemble i inte mindre än 24 år. Under denna period spelade 
han huvudroller i bl.a. En natt i Venedig, Orfeus i underjorden, 
Guys and Dolls och Sweet Charity.

Vita Hästen är inte heller obekant för Björn. Han har med-
verkat i operetten fem gånger och själv regisserat den en gång.

Björn gläder sig åt att vara tillbaka på Nöjesteaterns scen, 
där han under Malmö Stadsteater-tiden gjorde ett flertal huvud-
roller – ofta mot Ing-Britt Stiber – i bl.a. Can Can, Wiener blod 
och Violen från Montmartre.

cHarloTTa HUlDT
Charlotta växte upp i Helsingborg där hon startade sin karriär 
som sångerska, skådespelerska och dansare vid Helsingborgs 
Stadsteater och Fredriksdalsteatern. Hon har studerat opera-
sång vid bl.a. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i Köpen-
hamn, Operahögskolan i Stockholm och Vadstena-akademien. 
Tillsammans med sin man har hon drivit SpaghettiOperan Re-
gina i Stockholm och Ystadsoperan och hon har verkat som 
konstnärlig ledare, operasångerska och regissör i mer än 20 
olika produktioner.

Charlotta har fått Claes Fellboms Operapris, Jenny Lind-
stipendiet, Svenska Wagnersällskapets stipendium, Lisebergs 
Kulturstipendium, Konstnärsnämndens Stipendium och Hel-
singborgs kulturstipendium. Charlotta startade Strömstad-
Operan 2011.

sTeFaN ljUNGQvisT
Stefan är en mångsidig artist som växlat friskt mellan opera, 
visor, revyer och musikaler. Han är född och uppvuxen i Göte-
borg. 1979–1983 var han anställd vid Borås Stadsteater där 
han bl.a. medverkade i Bruden som försvann, Albert Herring 
och Möss och människor. Stefan har även medverkat i Hag-
ges Revy, Änkeman Jarl, Arsenik och gamla spetsar och Som-
marskôj på Lisebergsteatern. På Storan i Göteborg spelade han 
Doolittle i My Fair Lady och Tevje i Spelman på taket. För 
den stora publiken är Stefan kanske mest känd som den något 
fumlige men godhjärtade polisen Evald Larsson i deckarserien 
Polisen i Strömstad. Stefan är också en framstående tolkare 
av Lasse Dahlquists visor. 1980 sjöng han in LP-skivan Till 
Lasse Dahlquist från Stefan Ljungqvist. Han tilldelades Lasse 
Dahlquist-stipendiet 1991.

soFie liNDberG
Här på Nöjesteatern har Sofie spelat många minnesvärda rol-
ler: Eliza i My Fair Lady, Sugar i I Hetaste Laget, Claudine 
i Can-Can, Norma i Victor/Victoria och otaliga barn har sett 
henne som både Klas Klättermus och Pippi Långstrump. Hon 
är utbildad vid Konservatorium der Stadt Wien, och började 
sedan sin bana på Malmö Musikteater i bl.a. Trollflöjten, El-
vira Madigan och Leendets Land.

Sofie har fått Guldmasken två gånger – för Kuta och kör 
och Victor/Victoria. Hon har bl.a. spelat på Oscarsteatern, Lo-
rensbergsteatern och Stora Teatern och hon har gjort många 
glada sommarfarser på Pildammsteatern. Senaste musikalen 
var The Producers i Göteborg och Malmö, där hon spelade 
rollen Ulla Inga Britta Lina Tina Anna Anka Hansson Jansson 
Bengtsson Svensson. I kväll spelar hon Klärchen!

aNDers alDGÅrD
Äntligen är Anders tillbaka på Nöjesteatern, en teater som han 
under många år chefat för tillsammans med Julius Malmström. 
Anders ligger bakom otaliga av teaterns stora succéer, oftast 
stora musikaler och familjeföreställningar.

På senare år har han mest regisserat i Stockholm och Göte-
borg, men även gjort ett par föreställningar på Oslo Nye Te-
ater, där hans The Producers fick ”Komiprisen” för Norges 
bästa föreställning. Den svenska versionen av The Producers, 
som han regisserade på Chinateatern, belönades med sex 
Guld masker, bl.a. bästa regi (Anders) och bästa manliga hu-
vudroll (Claes Malmberg). Anders och Claes har under flera 
år haft ett nära samarbete som resulterat i många skrattiga fö-
reställningar och krogshower. Anders är också stolt över den 
fina föreställningen Ljus på Mörck med Marianne Mörck, som 
han regisserade för MalmöOperan.

Med stor glädje äntrar han scenen som Piccolon för att 
möta Nöjesteaterns publik – Sveriges bästa, tycker han!



GUNilla GraNHolm
Gunilla är sångerskan från Hässleholm 
som debuterade i operettsammanhang 
1995 i Grevinnan Maritza. I Hässleholms 
operettförening och på Kristianstads 
Teater har hon medverkat i bl.a. My Fair 
Lady, Can Can, Guys and Dolls, Glada 
Änkan och Min syster och jag. Gunilla 
spelade Frau Schmidt i Sound of Music 
som gästade Nöjesteatern 2001.

caroliNe jörNsveD
Caroline är uppvuxen i Stockholm, men 
har bl.a. bott i Göteborg där hon utbil-
dade sig till artist på Performing Arts 
School. Efter utbildningen har hon fri-
lansat och jobbat på bl.a. Garbo’s Din-
ner Show på Gran Canaria, High Cha-
parrals Saloon show och även showat 
för Dröse&Norberg. Caroline jobbade i 
somras på Kneippbyn på Gotland där hon 
spelat rollen som Pippi Långstrump, och 
ser nu fram emot att medverka i sin första 
operett på Nöjesteatern.

marTHa WiDÉN
Martha är uppvuxen i Sundsvall. Hon blev 
tidigt förälskad i musikal och läste musik 
på gymnasiet och gick sedan på Bjär-
nums Folkhögskola. Därefter bar det av 
till Göteborg och Balettakademien. 2004 
medverkade hon i En vacker dag, en ny-
skriven musikal som spelade för utsålda 
salonger i Kramfors. Martha bor numera i 
Helsingborg, där hon är verksam i Show-
gruppen Estrad. 2008/09 jobbade hon på 
showrestaurangen Garbo’s på Gran Ca-
naria. Martha jobbar även som danslärare 
på musikalgymnasiet i Simrishamn och är 
le dare i teaterföreningen Scen Österlen.

joacHim maaTHz
Joachim är född och uppvuxen i Skåne. 
Efter avslutad musikalutbildning 1999 har 
han medverkat i Les Misérables, Miss Sai-
gon, West Side Story och The Full Monty 
på Malmö Opera. Han har även medver-
kat i Miss Saigon på Göteborgs operan. 
Bland meriterna finns även shower och 
musikaler som Jesus Christ Superstar i 
Köpenhamn, rollen som Che i Evita på 
Kristianstads teater, Danny i Grease på 
Kalmar Teater, It’s Magic och Guys and 
Dolls på Slagthuset i Malmö. Tidigare 
på Nöjesteatern har han medverkat i bl.a. 
I Hetaste Laget, Victor/Victoria och Cats. 
Senast såg vi honom som Carlos/Padama-
dan i Legally Blonde hösten 2011.

vikTor joHNssoN
Viktor Johnsson är 26 år och från Helsing-
borg, men utbildad i musikalteater i Göte-
borg vid Balettakademien. Förutom att 
medverka i ensemblen i Vita Hästen, 
kommer Viktor i höst även att göra rollen 
som Kung Louie i Disneys Djungel boken 
här på Nöjesteatern. Tidigare har han 
också medverkat i High School Musical 
på Nöjesteatern.

clara NilssoN
Clara gick estetiska programmet med in-
riktning på dans på gymnasiet i Helsing-
borg. Clara är förutom dansare också ny-
bliven student och pendlar till Malmö från 
Mölle där hon bor. Clara blev handplockad 
till ensemblen i Vita Hästen av sin f.d. dans-
lärare Sabina Söder, som koreograferat de-
lar av föreställningen.

loTTa alDGÅrD
Lotta har gått på en gymnasieskola i Hel-
singborg med inriktning teater och dans. 
Nu har hon fyllt 19 år och är nybliven 
student. Lotta har tidigare medverkat som 
statist i Resan till Melonia som spela-
des på Stadsteatern i Helsingborg under 
2011–2012. Hon har även varit med i en 
kortfilm som heter Supplicium. Senare i 
höst ska Lotta medverka i Den elektriska 
flickan som har premiär på Malmö stads-
teater den 24 november.

kalle rYDberG
Kalle har varit med i ett flertal uppsättningar på Fredriks-
dalsteatern i Helsingborg, nu senast i rollen som Teddy 
i Arsenik och gamla spetsar. Han har medverkat i en 
rad filmer och tv-serier, bl.a. Om Sara, Hata Göteborg, 
Odjuret och Starke man. Kalle dubbar också animerade 
filmer, nu senast Lorax. Till årets uppsättning på Fredriks-
dalsteatern skrev Kalle låttexterna. Han har också skrivit 
manus och sångtexter till bl.a. Pelle Svanslös & Talang-
jakten, som har premiär på Nöjesteatern senare i höst. I 
den föreställningen dyker han också upp som Bull.

karoliNa eNGelbrekTssoN
Karolina är född och uppvuxen i Falun. I tonåren satsade 
hon på en karriär med landslaget i artistisk gymnastik. 
Det blev ett flertal guldmedaljer i både SM och NM innan 
hon flyttade till Göteborg för studier vid The Performing 
Arts School, där hon utbildade sig till musikalartist. Se-
dan examen har hon bland annat jobbat som dansare och 
körsångerska i Magnus Ugglas Revy, The Producers/Det 
våras för Hitler, Claes Malmberg Still Alive, Lorden från 
gränden och Ladykillers. I våras spelade hon Rosalia i 
West Side Story på GöteborgsOperan. Karolina har tidi-
gare spelat i Vita Hästen både på Gunnebo Slott och med 
Riksteatern, då som en av dansarna.

FreDrik GraNHolm
Fredrik är läkaren som har teatern som sitt andra hem. 
Han gjorde sin operettdebut 1986 som greve Boni i 
Czardas furstinnan. I början av 90-talet spelade han Mr 
Madigan i Cirkusspelet Sixten och Elvira, som regissera-
des av Hans Alfredson. Han har spelat i otaliga operetter 
och musikaler i Hässleholm och inte minst i Kristianstad 
där han och Björn Forsberg under många år samsades 
på teaterscenen. Senast han gästade Nöjesteatern var i 
Sound of Music där han spelade farbror Max.

joHaN riNGsTröm
Johan är född och uppvuxen i Everöd, utanför Kristian-
stad. Detta är andra gången Johan gör rollen som Siedler. 
Första gången var på Kristianstads teater tillsammans 
med Björn Forsberg, och det var också där som Johans 
intresse för musikteatern började. Efter utbildning vid 
teaterhögskolan i Göteborg, där Johan gick musikal-
programmet, flyttade han till Stockholm där han nu bott i 
fyra år. Johan har jobbat med teater, musikal, operett och 
show. På Borås Stadsteater medverkade han i Tretton-
dagsafton och musikalen Hello Again. Han var med i 
Evita i Åbo. Genom Dröse&Norberg har han turnerat 
runt med shower som Twisted, Rock’n’Roll Circus, Back 
to the 80’s och även spelat den neurotiske Lars Nylén i 
farsen Liket som visste för mycket. Johan har jobbat med 
Anders Aldgård tidigare i operetten Min syster och jag, 
där han gjorde rollen som Roger Flurio. 



TekNik ocH proDUkTioN
Roland Svensson, Mattias Lenhoff och Peter Krona.

sabiNa söDer - koreoGraF
Sabina har många års erfarenhet som koreograf i show- 
och musikalsammanhang, såväl utomlands som i Sveri-
ge. På Gran Canaria är hon koreograf på Garbo’s Dinner 
Show för femte året i rad och på hemmaplan har hon bl.a. 
koreo graferat på Fredriksdalsteatern, Helsingborgs Stads-
teater, Sundspärlan och Skövde Stadsteater. Sabina driver 
företaget Living Soul Entertainment och Showgruppen 
Estrad. Förutom att vara koreograf jobbar hon även som 
dansare, artist, danspedagog och terapeut.



Som kompositör står oftast Ralph Benatzky 
och det är också han som har skrivit det 
mesta (dock inte allt som vi strax ska berät-

ta). Benatzky föddes 1884 i nuvarande Tjeckien. 
Han studerade musik för bl.a. Dvorák och debu-
terade vid 18 års ålder som kompositör.

I slutet av 1920-talet började Benatzky skriva 
musik till sånglustspel, av vilka några så små-
ningom utvecklades till hela operetter. Han var 
en mycket flitig man. Sammanlagt blev det ett 
50-tal sånglustspel, musik till 200 filmer och 
bortåt 2 000 kabaretvisor.

Hans första stora framgång blev Adjö Mimi 
1926 som följdes av De tre musketörerna 1929. 
Så kom Benatzkys stora succé Värdshuset Vita 
Hästen. Den hade premiär 1930 i Berlin med Max 
Hansen i huvudrollen. Året därpå var det svensk 
premiär på Hipp i Malmö med Erich Bertner och 
Alice Sterner. Även Edvard Persson fanns med i 
en av rollerna. Sverigesuccén kom dock först på 
Oscars 1935 då Kar de Mumma hade bearbetat 
texten och Karl Ewert sångtexterna. Huvudrol-
len gjordes åter av Max Hansen och han blev den 
som förknippades med Benatzkys musik.

I Max Hansens memorarer, Det måste vara 
underbart, finns ett kapitel som helt ägnas åt Vita 

Hästen och den lilla melodi han sjungit flera tu-
sen gånger. Vi återger här kapitlet i sammandrag:

”Bland operettkompositörerna vågar jag räkna 
Ralph Benatzky som en av mina bästa vänner. 
Han skulle ursprungligen bli jurist enligt order 
från sin stränge far. Visst fick sonen odla sitt 
musikintresse men viktigare var ett riktigt yrke. 
Ralph avlade också sin juris doktor-examen. 
Men han firade den med att komponera sin första 
sång. Och alls inte den minst berömda …

När vi repeterade Benatzkys Vita Hästen som 
Erik Charell satte upp saknade vi en liten typisk 
wienervisa. Ett notalbum med gamla wiener-
melodier genomspelades. Till slut hittades en 
tjusig melodi som i häftet bara kallades Ein altes 
Wienerlied.

– Den tar vi, sa Charell. Vad heter komposi-
tören?

Namnet stod inte utsatt men man beslöt att ta 
med den i Vita Hästen, om … om:et var Benatzky.

Hur skulle vi få honom med på att plötsligt 
lägga in en annans melodi i operetten? Han bjöds 
på en förnämlig lunch. Alla talade bara om hur 
strålande den nya operetten var och om den ge-
niale Benatzky. Vi tyckte nog att vi agerade äkta 
men Benatzky började se en smula konfunderad 

ut. När tiden ansågs mogen satte sig Hauke vid 
ett piano och spelade upp några wienermelodier. 
Mjukt och lätt gled han över till vårt fynd. Jag 
började gnola med och snart småsjöng hela säll-
skapet utom Benatzky.

– En sån förtjusande melodi, sa Erik Charell. 
Vad heter den kompositören, Ernst?

– Ja, om jag det visste, det står inget här på 
noterna.

Då tycktes Charell plötsligt få en idé. Han sa 
till Benatzky: – Ralph, är det inte synd att inte an-
vända en så underbar gammal wienersång? Hur 
vore det om vi lade in den i Vita Hästen. Men vi 
vill naturligtvis inte göra något som du ogillar …

Nu kommer det, tänkte vi och gjorde oss be-
redda att möta stormen. Men Benatzky tog det 
mycket lugnt, han till och med log litet. Snart 
hade vi lyckats övertala honom – alltid skulle vi 
väl hitta kompositören.

Vid repetitionen nästa dag plockade Benatzky 
fram ett gulnat nothäfte, slog an ett ackord – och 
där kom ”vår” melodi!

– Det är väl den här visan ni menar, undrade 
han på sitt försynta sätt och med en glimt i ögat.

Charell tog noterna och läste högt: Die Spin-
nerin am Kreuz, Wienerlied von Ralph Benatz-
ky. Opus I, tryckt 1905.

Den var den sång han skrivit som nybliven 
juris doktor, och han hade haft omåttligt roligt 
åt vår privata teaterföreställning dagen innan. 
Wiener visan döptes i Vita Hästen till Es muss 
was wunderbares sein … Det måste vara under-
bart – den melodin blev sedan ett ledmotiv i hela 
min operettkarriär.”

Så långt Max Hansen.
Idén till operetten Värdshuset Vita Hästen 

fick regissören Erich Charell en gång under ett 
samtal med den tyske skådespelaren Emil Jan-
nings. Samtalet ägde rum på värdshuset Vita 
Hästen i Salzkammergut i Österrike. Jannings 
hade spelat i det lustspel som ligger till grund 

för operetten. Ralph Benatzky skrev som tidigare 
nämnts huvuddelen av musiken men hade hjälp 
exempelvis av Robert Stoltz (Min kärlekssång är 
en vals från Wien och Så blå) och Robert Gilbert 
Kan lille Sigismund rå för …) För librettot sva-
rade Hans Müller och Erich Charell.

Den har satts upp många gånger här i landet. 
Bland alla de som spelat kyparen Leopold finns 
Olav Gerthel, Nils Poppe, Lars Lönndahl, Sven 
Erik Wikström och Egon Larsson. Av Benatz-
kys övriga operetter kan nämnas Min syster och 
jag samt En förtjusande fröken. Ralph Benatzky 
dog i Zürich 1957 och jordfästes enligt sin egen 
önskan på den plats som gett honom så mycket 
glädje och framgång – nämligen S:t Wolfgang 
där värdshuset Vita Hästen finns.

Denna text är författad av Ulf Rigstam, som un-
der många år var en uppskattad programmakare 
åt Nöjes teatern. Vi minns honom med glädje och 
tacksamhet.

Källor: Das Operettenbuch av Stan Czech, Det måste vara underbart … av Max Hansen, Myggans 
Nöjeslexikon, Nationalencyklopedin, Opern- und operettenführer av Wilhelm Zentner och Anton Würz.

Max Hansen som Leopold

Ralph Benatzky

Verklighetens Vita Hästen 
vid Wolfgangsee.





Guidning
Audioguide ingår. Guider specialiserade på det 

antika Egypten kan förbokas.

Kvällsarrangemang
Skapa Ditt eget Tutankhamun-evenemang. 

Fullmånekvällar
Kvällar då allt kan hända.

Höstlovsextra
29 okt – 2 november. Vi gör det lilla extra för barnen!

Fars Dag
Söndag 11 november. Alla pappor med sin familj 

får en present och diplom!

Julklappspaket
Presentkort + det exklusiva utställningsprogrammet

malmömässan 
15 sept 2012 – 17 feb 2013

www.tutankhamun.nu
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400, gruppbokning: 046-280 45 50

Öppettider: Mån–tis–tor–fre 10–18, ons 10–20, lör–sön 10–17. Sista insläpp 1 timme före stängning. 

VW MALMÖskane.com
Part of

Biljetter: 
Ticnet 077 170 70 70, www.ticnet.se, Julius Biljettservice 0775 700 400, 

www.juliusbiljettservice.se samt lokala biljettkontor.

info: www.julkonserten.se, juliusab.se, csevent.se, mzw.se

Tor 22 nov Luleå – Kulturens Hus 
Fre 23 nov Umeå – Aula Nordica 
Lör 24 nov Sundsvall – Tonhallen 
Sön 25 nov Gävle – Konserthuset 
Mån 26 nov Bollnäs – Höghammarhallen 
Ons 28 nov Uppsala – Konsert & Kongress 
Tor 29 nov Västerås – Konserthuset 
Fre 30 nov Falun – Falu Kuriren Arena 
Lör 1 dec Linköping – Konsert & Kongress 
Sön 2 dec Norrköping – De Geerhallen 
Tis 4 dec Eskilstuna – Lokomotivet 
Ons 5 dec Helsingborg – Nya Arenan 
Tor 6 dec Kalmar – Kalmarsalen 
Fre 7 dec Karlskrona – Idrottshallen

Lör 8 dec Kristianstad – Arenan 
Sön 9 dec Malmö – Baltiska Hallen 
Tis 11 dec Växjö – Konserthuset 
Ons 12 dec Halmstad – Teatern 
Tor 13 dec Lidköping – Sparb. Lidk. Arena 
Fre 14 dec Uddevalla – Agnebergshallen 
Lör 15 dec Göteborg – Lisebergshallen 
Sön 16 dec Skövde – Arenan
Tis 18 dec Stockholm – Cirkus 
Ons 19 dec Borås – Åhaga 
Tor 20 dec Jönköping – Konserthuset 
Fre 21 dec Karlstad – CCC
Lör 22 dec Örebro – Conventum Kongress

Måns Zelmerlöw

Christmas with Friends

Julkonserten 2012 presenterar

Hanna 
Lindblad  

Hannah   
Holgersson  

Anna 
Nilsson

Robin Svenssons Storband

✫ ✫

Söndag 9 december kl 18.00
Malmö – Baltiska Hallen 

Biljetter: Julius Biljettservice 0775-700 400, 
www.juliusbiljettservice.se, 

samt sedvanliga ombud

Repertoar ur den världsberömda TV-konserten från Wien. Framförd av 35 musiker och sångsolister i världsklass från 

SCHÖNBRUNN SLOTTSFILHARMONIKER
Sångare: Julia Koci/Mara Mastalir, Michael Havlicek. Dirigent: Mika Eichenholz/Guido Mancusi

Biljetter: Julius Biljettservice 0775-700 400, www.juliusbiljettservice.se, ticnet 077-170 70 70, www.ticnet.se samt respektive konserthus biljettkassa.
 Info:www.nyarskonserten.se

Måndag 7 januari
Malmö Konserthus

Tisdag 8 januari 
Stockholms Konserthus

Fredag 18 januari
Luleå, Kulturens hus 

Lördag 19 januari 
Sundsvall, Tonhallen

Söndag 20 januari 
Gävle Konserthus

Julius Production i samarbete med AB Yvel och Image presenterar 
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Du har aldrig sett nåt liknande...!
PREMIÄR 9 NOVEMBER
Biljetter: Nöjesteaterns kassa 040-791 80, Julius Biljettservice 0775-700 400, www.juliusbiljettservice.se

En skräckkomedi med

Allan Svensson
Sof ie Lindberg
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www.nojesteatern.se


