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Två man   Två man   
  om en änka  om en änka

Evas 

sista före-

ställning

Fredriksdalsteatern Helsingborg 16 juni - 20 augusti 2023
Regi: Anders Aldgård

Per Andersson • Per Andersson • Eva Rydberg • Anders AldgårdEva Rydberg • Anders Aldgård
Birgitta Rydberg • Kalle Rydberg • Mia Poppe • Sofie Lindberg • Robert Rydberg mflBirgitta Rydberg • Kalle Rydberg • Mia Poppe • Sofie Lindberg • Robert Rydberg mfl

En föreställning En föreställning 

för hela familjen!för hela familjen!



Sista sommaren på Fredriksdalsteatern 2023
Efter 28 år är det dags för Eva Rydberg att säga tack och hej till Fredriksdalsteatern 
och sin kära publik. Hon gör det med en festligt färgsprakande version av Nils 
Poppes klassiska sommarkomedi ”Två man om en änka”. Kring sig har hon 
samlat en verklig toppensemble och dansare med ingen mindre än Per Andersson 
i spetsen!

Två man om en änka 
Året är 1923 och på Fredriksdals Herrgård huserar den glada änkan Julia Sjölin (Eva 
Rydberg), där hon driver teatersoaréer och är beskyddare av Husarregementet 
på Berga Kasern. Det är bröllop mellan hennes dotter Ofelia (Mia Poppe) och 
löjtnant Rosencrona (Robert Rydberg) när vår komedikarusell 
drar igång. Den lite lagom late malajen Emil (Per Andersson) är 

förlovad med den danska varietéartisten Else Bom Hansen (Birgitta Rydberg) 
men flirtar ändå glatt med husan Rut (Sofie Lindberg) och får dessutom änkans 
gunst, eftersom hennes nevö Gösta (Kalle Rydberg) inte riktigt lyckas med intrigen 
att få änkan intresserad av överste Ström (Anders Aldgård).

Regissören Anders Aldgård har gjort en ny, fräsch bearbetning tillsammans 
med Andreas T Olsson. Shownummer och dans koreograferas av Siân Playsted, 
kostymprakten står Görel Engstrand och Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson för 
och dekoren är signerad Ljus & Dekor i Halmstad.

Skratt, sång, musik, dans, kärlek, show, intriger och lite knivkastning – det artar 
sig till en sanslöst rolig final på Fredriksdal – och den får Du ju inte missa!

Vi ses i sommar!

Per Andersson • Eva Rydberg • Anders Aldgård
Mia Poppe • Sofie Lindberg • Robert Rydberg • Kalle Rydberg • Birgitta Rydberg

Mathilde S Hebrand • Carl-Johan S Hebrand • Henning Ledstam
Fredrik S Hebrand • Caroline Ledstam • Edith Aldgård

Evas 

sista före-

ställning



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: 
Fredriksdal Museer och Trädgårdar, Helsingborg
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Fotocenter, Höganäs

Biljettpris. Vuxen: 495 kr. Ungdom: 285 kr

Teaterbiljetten gäller hela speldagen även 
som entré till Fredriksdal Museer och Trädgårdar! JL
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Hungrig eller bara lite småsugen? Vad får vi fresta med? En generös räkmacka, 
vår berömda tunnbrödsrulle 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. 

Klassisk räkmacka med handskalade räkor  95:-
Räksallad - sommarfräsch & generös  95:-
Tunnbrödsrulle med färsk Skagenröra  80:-
Crêpe med smakfull räkfyllning & generös sallad  75:-
Rejäl sillamacka med smak av svensk sommar  75:-
Ostmacka - Helt vanlig fast ovanligt god  45:-

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!

Se hela vårt 

sortiment på

vår hemsida!


