
Det blir spännande, fantasifull och medryckande musikteater för både
gammal och ung

av Astrid Lindgren
 

BRÖDERNA LEJONHJÄRTA

Bearbetning Eva Sköld
Musik : Kjell Andersson, Marie Lindström, Teddy Granroth

Regi Sven Sid

Körsbärsdalen och Törnrosdalen i Nangijala kommer att växa fram vid Raseborgs
slottsruiner i sommar, när Raseborgs sommarteater tar sig an en av den nyligen avlidna
svenska författaren Astrid Lindgrens mest älskade berättelser, Bröderna Lejonhjärta.
I centrum står två bröder, den hjältemodige Jonatan och den sjuklige lillebrodern Karl,

också kallad Skorpan. Båda avlider i tidig ålder, men träffas på nytt för fantastiska
äventyr i landet Nangijala, där man ännu lever i lägereldarnas och sagornas tid. Boken

om bröderna Lejonhjärta utkom 1973, och fyra år senare förvandlade Olle Hellbom
historien till film. 

Det är nu första gången Bröderna Lejonhjärta sätts upp på en finlandssvensk
friluftsscen, och det går väl knappast att tänka sig en mer passande inramning för den

här pjäsen än just Raseborg med sin naturskönhet och sin medeltida Tengilsborg.
Bröderna Lejonhjärta på Raseborg lovar att bli en musikalisk, medryckande och

tankeväckande resa, som talar till både ung och gammal.
På scenen medverkar ett fyrtiotal skådespelare i alla åldrar, de flesta amatörer, och

därtill en hel del hästar och eventuellt också duvor. 

I huvudrollerna, som bröderna Karl (Skorpan) och Jonatan Lejonhjärta,
ses Oskar Pöysti och Janne Korander.

…Skorpans storebror Jonatan berättar för honom om Nangijala, landet dit man kommer när man
dör. För Skorpan är liten och rädd och snart ska han dö. "I Nangijala får man vara med om
äventyr från morgon till kväll och om nätterna också. För det är i Nangijala som alla sagor
händer." Skorpan älskar sin bror Jonatan över allt annat. Jonatan som är så modig och stark,
med honom vågar Skorpan vara med om vilka äventyr som helst. Men inte ensam. Ensam är
han bara en liten rädd krake. Nangijalas sagor är sköna fast farliga och grymma..
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Trevlig inledning på den egentliga SOMMARsäsongen !

Hoppas du under sommarmånaderna har tillfälle att göra just det du helst vill.

Och har det bra !!

Duffen bidrar på sitt lilla vis och erbjuder GRATIS transport till Raseborgs sommarteater
onsdag 24.7. där vi får se Astrid Lindgrens BRÖDERNA LEJONHJÄRTA. 
Biljetten kan du betala först då, rabattpris 12 € gäller! (normalpris 16). 
Bussen startar säkert mellan 16 och 17 från Helsinggård med Christer Tarvonen
 vid ratten och kör raka spåret – så rakt som möjligt!

Kolla tidtabellen när du anmäler dig, som du alltså gör NU !! så du inte glömmer det.. 
Senast inom juni månad till Jankke eller Heidi Helander, hem tel 8232251, 
eller mobil 0400 372477

Info om föreställning där bak  -->

------------------------------------

I styrelsen sitter i år en ny medlem, hon heter Anna Uro och är flitig dansare.
Dom övriga som Mona håller under klubban är Jankke Helander –vice-, Börje Sällström –
ekonom-, Kaj Wikholm, Maija Lindholm, Rainer Rönnholm, Christer Tarvonen, Håkan Wikman
och Crockie Wikström – sekreterare-.

Förutom teaterbesöket kan du pricka in datumet 10.8. för då blir det ovanligt internationellt besök
på Helsinggåd, amerikanen Nasser Shukayr gästar dansarna och alla är välkomna att följa med
nånting som Kaj kallar "överraskningsdans" mellan klockan 12 och 21 ! Vill du veta mera om den
dagen, eller veta mer om höstens dansaktiviteter ring Kaj,  0400-213263

Och naturligtvis! Om du fått lust att ansluta dej till sångarnas glada skara så reserverar du redan nu
höstens torsdagskvällar fr.o.m. 29.8. kl. 19.00. Crockie berättar gärna mera (040 521 5223) om
närframtidens musikaliska äventyr!

Jaha, så var det sist men lika viktigt som förr… medlemsavgiften.  

Årsmötet avrundade Eur summan för årsmedlemmar  till 10€ och vill man bli ständig medlem
kostar det nu 70€. Inbetalning till föreningens konto  Aktia 405513-54960.

Ses igen !

Dickursby Ungdomsförening
Styrelsen


