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Europapremiär!
Ny scenversion
John Cleese!
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Eva Rydberg • Adde Malmberg

Birgitta Rydberg • Kalle Rydberg • Ewa Roos
Fredrik Dolk • Håkan Mohede • Robert Rydberg mfl
Fredriksdalsteatern Helsingborg 18 juni - 22 augusti 2021
Regi: Anders Albien

Pang i Bygget till Helsin
Allt började för några år sedan när John Cleese och Eva Rydberg träffades
bakom scenen efter en av Cleeses otroligt populära one man shows. Han
var imponerad av hur framgångsrik Fredriksdalsteaterns egen uppsättning av
Fawlty Towers varit, och låg dessutom själv i startgroparna för att göra sin
egen scenversion av TV-klassikern.
Att Europapremiären av den nya scenversioenen sker i Sverige är ingen slump,
John Cleese menar att Svenskar och Engelsmän har lite av samma humor, ”vi har
väldigt lika humor och har lätt för att skratta ihop”, berättar han för regissören
Anders Albien som också kommer att översätta John Cleeses manus till svenska.
John Cleeses egen scenversion är annorlunda än den som så framgångsrikt
spelades på Fredriksdalsteatern sommaren 2014 och sedan gick vidare till
Malmö och Göteborg. Den bygger på en av de mest populära episoderna
(Hotel Inspectors) och runt denna intrig har man på ett smart sätt vävt in
några av de absolut mest populära scenerna ur hela TV serien, berättar upphovsmannen Cleese. Hans egen favoritﬁgur är förresten den timide och så
älskvärde Majoren som ständigt försöker vara behjälplig och göra rätt men
som så sällan lyckas med detta.
På Fredriksdalsteatern kommer vi åter att få möta de skådespelare som senast
lyckades så perfekt med att pricka in originalkaraktärernas tajming och få
det engelska badhotellet att leva upp även på svenska – Adde Malmberg
som Basil, Eva Rydberg som Sybil, Birgitta Rydberg som Polly, Kalle
Rydberg som Manuel, Ewa Roos som Mrs Richards och så förstås Håkan
Mohede som Majoren.

Välkommen till badhotellet och en härlig sommar!

Eva Rydberg • Adde Malmberg
Birgitta Rydberg • Kalle Rydberg • Ewa Roos • Fredrik Dolk • Håkan Mohede
Robert Rydberg • Lotta Thorell • Johanna Wilson • Mikael Ahlberg
Mathilde Simonsen Hebrand • Carl-Johan Svensson • Henning Ledstam

Regi: Anders Albien

ngborg sommaren 2021

Hungrig eller bara lite småsugen? Vad får vi fresta med? En generös räkmacka, vår
berömda räkrulle eller varför inte en smakfull räkcrêpe. Kanske en rejäl sillamacka eller en god ostmacka. Korv med bröd, våfflor med härliga tillbehör. Zoégas kaffe med gott dopp i alla de former. Engelholmsglass i
olika smaker, popcorn, chips och godis. Vår goda kaffekorg alltid lika uppskattad. Och naturligtvis dricka för alla behov
och önskemål. Vi har öl- och vinrättigheter!
Se hela vårt sortiment på www.evarydberg.se.

Rejäl sillamacka med smak av svensk sommar
Helt vanlig fast ovanligt god ostmacka
Crêpe med smakfull räkfyllning och generös sallad
Klassisk räkmacka med handskalade räkor
Tunnbrödsrulle med färsk räksallad
Sommarfräsch och generös räksallad
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BILJETTER:

Dygnet runt på www.evarydberg.se eller
via mail till info@evarydberg.se
Telefonbokning: 0738-14 22 27.
Julius Biljettservice: 0775-700 400
Biljetter över disk i Helsingborg:
Fredriksdal Museer och Trädgårdar
Dunkers Kulturhus
Radiocity - Södergatan 25
Teaterbiljetten gäller hela speldagen även
som entré till Fredriksdal Museer och Trädgårdar!

JL Reklam Hörby

För att undvika de ofrånkomliga köerna i pausen rekommenderar vi att
du bokar bord och gör din beställning redan när du bokar biljetterna.
Så är allt klappat och klart när du kommer!

