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Ett hotell i London 1983. Karusellen snurrar på högvarv och den genuina 
farsens alla dråpliga kännetecken radar upp sig. Det är bäddat för 
sommarens största skrattcrescendo!

Det är vår i London. Parlamentsledamoten Richard Willey (Fredrik Dolk) från Worthing checkar 
in på Westminster Hotel tillsammans med sin hustru Pamela (Sussie Eriksson). Richard ska 
ägna eftermiddagen åt förberedelser inför den stundande sedlighetsdebatten i Underhuset 
och har därför bestämt möte med sin högra hand, den charmige klåparen George Pigden 
(Ola Forssmed). Pamela tänker passa på att äntligen se matinéföreställningen av den hyllade 
musikalen Evita. 

På ytan en helt vanlig dag. Men skenet bedrar. Richard har planerat för ett litet amoröst äventyr 
med premiärminister Thatchers sekreterare, vars man befinner sig på skidsemester. George åtar sig motvilligt 
att vara behjälplig med några detaljer. Boka ett rum till exempel. Bara för några timmar och i fingerat namn. 
Den koleriska hotellchefen (Eva Rydberg) anar ugglor i mossen. Den småsluge och girige servitören (Kalle 
Rydberg) rör till allt som går att röra till. Och så den stackars snurrige George som vänder ut och in på sig 
själv för att rädda det som räddas kan i den totala förvirring som han i hög grad är medskyldig till.

Manus: Ray Cooney.
Originaltitel: Two into One.
Översättning, bearbetning och regi: Sven Melander.
Kostymdesign: Marianne Lunderquist.
Mask- och perukdesign: Bodil Fagerberg.
Scenografi: Emanuel Petersson.

Sångtexter: Kalle Rydberg.
Musikansvarig: Björn Claeson.
Sånginstudering: Margareta Nilsson.
Regiassistent: Karin Hebrand.
Produktionsledning: Mikael Lindell Bohlin.



Ett riktigt gott skratt i minuten under några timmar gör gott i hela kroppen. 
Ray Cooneys farser och komedier har lagt världen för sina fötter. Och i Sven Melanders översättning, 
bearbetning och regi blir Hotelliggaren till oemotståndlig underhållning på Fredriksdalsteatern. Bland övriga 
medverkande märks Johanna Wilson, Birgitta Rydberg och Robert Rydberg.  

Ett måste i sommarkvällen!



VARMT VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS BÄSTA SKRATT!

MåNgA TILLfÄLLEN TILL ETT gOTT SKRATT SOMMAREN 2017.
Fredagen den 16 juni går ridån upp för premiär, söndagen den 13 augusti 
säger vi tack för i sommar. Vi spelar varje kväll utom måndagar och tisdagar 
samt onsdag och torsdag i midsommarveckan. Vardagar börjar föreställ-
ningen 19.30. Lördagar och söndagar samt midsommarafton och midsom-
mardagen börjar vi 18.00.

BOKA TIdIgT föR BÄSTA pLATSER.
Boka snarast för bästa platser till önskad föreställning. Teaterbiljetten gäller 
också som entré (värde 70 kr) till Fredriksdal Museer och Trädgårdar två 
timmar före föreställning. För tidigare ankomst under speldagen kostar 
entrén till Fredriksdal 40 kr per person mot uppvisande av teaterbiljetten.

AVBESTÄLLNINgSSKydd.
Kostar 30 kr/biljett och ger dig möjlighet att boka om biljetterna senast 10 
dagar före föreställning. Vid sjukdom eller olycksfall har du rätt att avboka 
senast 24 timmar före föreställning. Läkarintyg krävs. Läs allt om avbeställ-
ningsskyddet på www.evarydberg.se.

BILjETTBOKNINg.
Enklast bokar och betalar du med kreditkort/bankkort online på www.eva-
rydberg.se. Vid behov av webbsupport, mejla support@evarydberg.se.

Du kan även boka via e-post till biljetter@evarydberg.se.

Under icke-säsong har vi telefonservice måndagar och onsdagar 12-13 på 
tel 0738-14 22 27. Från 1 maj och under hela spelperioden är den här tjäns-
ten öppen varje dag 12-14.

Du kan även faxa din bokning till 042-12 70 93 eller posta din beställning till 
Eva Rydberg Nöjesproduktion, Box 19019, 250 19 Helsingborg.

Biljetter rakt över disk kan du köpa på Fredriksdal Museer och Trädgårdar. 
Öppettider april-augusti 10.00-18.00 (under teatersäsongen öppet varje 
speldag fram till föreställningens början).

Du kan också boka dina biljetter på Dunkers Kulturhus, 042-10 74 00.

På Julius Biljettservice, 0775-700 400. Och på Radiocity Audio Video, 
042-12 75 20. Våra återförsäljare har ingen webbsupport.

RESERVERA BORd I TEATERcAféET ELLER 
föRhANdSBOKA dIN EgEN pIcKNIcKKORg.

När du bokar dina biljetter online, boka också bord eller picknickkorg med 
mat och dryck från vår meny. Så är allt klappat och klart för en helkväll 
på Sveriges mesta friluftsteater. Teatercaféet öppnar en timme före före-
ställning och har öppet fram till andra aktens början. Din picknickkorg kan 
hämtas på grönområdet intill teatern (tydligt skyltat) tidigast två timmar före 
föreställning.

www.EVARydBERg.SE


