1 – 16 nov

Golf, kärlek och meningen med livet
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GOLF, KÄRLEK OCH MENINGEN MED LIVET
AV JOHN FISKE

EN MUSIKALISK KOMEDI EFTER SKRÖNOR AV P.G. WODEHOUSE
Följ med till Wood Hills Golfklubb, någonstans i ett sömnigt England alldeles i början
av 1930-talet. Möt klubbens medlemmar; de gamla och griniga, de blyga och uppblåsta
men framför allt de unga och oerhört förälskade. Bevittna deras framgångar och
misslyckande både på och vid sidan av banan.
I sju korta historier kommer hemligheterna med livet, kärleken och golfen att
kartläggas, avslöjas och illustreras. Golftips och filosofisk coaching kommer att blandas
med musikaliska guldkorn från 30-talet. Som till exempel It don’t mean a thing if you
ain’t got that swing och Tee for two. Utöver ensemblen så medverkar även Grosse
Grotherus på bas och Björn Sjödin på trummor
Kesselofski & Fiske (Sveriges mest kända engelska komikerduo, medverkade bl a i
Den ofrivillige golfaren) Andrea Geurtsen och Mats Tielman Lindberg slår ut med en
ensemble i en fartfylld, rolig och svängig föreställning som passar såväl golfentusiaster
som golf-vilken-slöseri-med-tid skeptiker. I en teater ombyggd till golfklubb kan man
köpa en öl eller beställa en bit mat och njuta av en show vars like aldrig tidigare har
skådats. Fore!
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VÄRLDSPREMIÄR 1 NOVEMBER 2013!
REGINATEATERN UPPSALA
Datum: 1/11 kl 19.00, 2/11 kl 18.00, 3/11 kl 16.00, 7/11 kl 19.00, 8/11 kl 19.00,
9/11 kl 18.00, 14/11 kl 19.00, 15/11 kl 19.00 samt 16/11 kl 18.00
Biljettpris: Ord 290:- (plus serviceavgift 20 kr), grupp minst 8 pers 260:- (plus
serviceavgift 20 kr, grupp minst 20 pers 240:- (plus serviceavgift 20 kr)
Reginateatern • Trädgårdsgatan 6, Uppsala • tel 018-727 83 40
Biljettkassan öppen tisdag–fredag kl 11–17, lördag kl 11–13, samt en timme före föreställning.

Biljetter och mer info på www.reginateatern.se

