
Bild saknas  Jesus Christ Superstar 21 april 2011, Scalateatern 

Lyssna till odödlig musik och möt spänningen och kampen i en delad värld för rättvisa. 

Värmlandsteatern presenterar världens mest hyllade musikal i modern tappning och i regi av Karl 

Runqvist. Upplev Jesus Christ Superstar 2011 e.Kr. 

 

September, 24 april 2011, Tempel 

September har med hits som Satellites, Cant Get Over, Looking For Love och Cry For You etablerat sig 

som en av Sveriges största musikexporter och turnerar över hela världen. Med sin mörka, melankoliska 

röst och catchy, välproducerad dansmusik har hon toppat listor världen över och belönats med otaliga 

priser. Den 16 februari släpps Septembers fjärde album Love CPR. Första singeln är radiohiten 

Resuscitate Me. 

 

Hösten 2010 gjorde hon stor succe här hemma med sin medverkan i Så mycket bättre i TV 4. Hennes 

version av Petters Mikrofonkåt den låt som låg flest veckor på singellistans förstaplats förra året. 

Tillsammans med Petter nådde hon även listans tredjeplats med nya hiten Baksmälla. 

 

Di Leva, 13 maj 2011, CCC  

Den 23 februari släpper Di Leva ett nytt studioalbum och den 17 mars inleder han en omfattande 

konserthusturné  

Di Leva är just nu högaktuell med den nya TV-serien "Så mycket bättre" som hade premiär den 23 

oktober i TV4. Serien, där Thomas Di Leva och sex andra svenska artister medverkar och tolkar 

varandras låtar blev genast en tittarsuccé.  

I premiärprogrammet då Lars Berghagen var i fokus, tolkade Di Leva allsångsfavoriten ”Sträck ut din 

hand”. Låten blev väldigt efterfrågad av fansen så Thomas gick in i studio för att spela in en 

ordentlig studioversion. ”Sträck ut din hand” finns digitalt på Itunes m.m.  

 

 

 

Bild saknas  ELVIS UNPLUGGED med Bertil Österberg 

 20 maj 2011, Café August 

 

ALABAMA LOVSNAKES, 10 juni 2011, Café August 

 

 

Värmlänningarna, 24 juni 2011, Ransäter 

Bygdens starke man Stor-Sven vill gifta bort sin son Erik med den förmögne Rik-Olas dotter 

Britta. Men Erik älskar en annan, nämligen torparflickan Anna, och hon älskar honom. De vill 

gifta sig. Erik tror att han ska kunna övertala sin far att gå med på detta. Men på 

midsommaraftonens stora fest tillkännager Stor-Sven, trots Eriks protester, förlovningen mellan 

Erik och Britta. Festen avslutas i kaos och Erik skickas bort för att under ett par veckor lugna 

ner sig. Under hans bortovaro passar Stor-Sven på att lysa i kyrkan för Erik och Britta. 

Vantroget lyssnar Anna till lysningen. Hon kan inte tro att det är sant. Hon tappar greppet om 

verkligheten och förlorar förståndet. Men ska Värmlänningarna sluta på detta sorgliga sätt? 

Förhoppningsvis inte! 

 

Detta klassiska folklustspel spelas i år för 58:e gången på Ransäters Hembygdsgård. Det bjuder på tragik och glädje, musik 

och dans och den vackra Värmlandsvisan som avslutning. 

 

Information: 

Det är inte tillåtet med uppslagna paraplyer under föreställning. 

 



 

 

 

22 juli 2011, Café August 

 

 

 

Refreshments och Dave Edmunds  

   27 juli 2011, Café August 

 

 

 

 

 

 

 

Starboys  

5 augusti 2011, Café August 

 

 

 

Rhapsody in rock tältturné, 15 september, Norra 

Fältet 

I år firar Robert Wells 25 år som artist. Vad passar då bättre än att ta med hela Rhapsody In 

Rockcirkusen på turné, i ett cirkustält! Det blir en lång och rikstäckande turné i ett tält som 

rymmer 1500 besökare! Med premiär i Falkenberg den 18/8 startar Robert Wells sin fantastiska 

show och turné Rhapsody In Rock – Close Up! Gästartister är LaGaylia Frazier, Geir Rönning, 

Jörgen Mörnbäck, Vocalettes med flera – alla uppbackade av Rhapsody Lounge Orchestra. 
 

 

 

 

 



Pappers avd 36 har köpt in biljetter till ovanstående 
evenemang 

Biljetterna lottas ut till medlemmar som är anställda vid StoraEnso,  2 st per medlem.  

Fyll i nedanstående talong och lämna till Pappers expedition senast 4 april kl 17.00.        

Skriv 1 – 10 inom () i den ordning du önskar biljett.  

Gå 2, betala för en. 

OBS Du kan bara vinna biljetter till en av föreställningarna. 

Vinnare kommer att underrättas under vecka 14 

Arrangemanget genomförs med hjälp av företagets personalstiftelse 

 

                                                                                                                                                         
Lycka till!       
……………………………………………………………………………………… 
 
Var god texta!      
 
…………………………..   …………………………… 
Namn    Personnr 
     
………………………….   ……………………………. 
Adress    Postnr & postadress 
 
 
…………………………. 
Mobilnummer 
 
 
 Jesus September  Di Leva  Elvis Alabama 
   (  )       (  )                       (  )                                (  )                 (  ) 
 
Ransäter      Jack V  Refreshments Starboy        Rhapsody          
   (  )       (  )                       (  )                                (  )                 (  )     
 


