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Tidernas succé när Vallarnas friluftsteater firar 15 år med
den nyskrivna jubileumsfarsen ”Pang på pensionatet”!
Över 50 000 biljetter är redan sålda till årets jubileumsfars ”Pang på pensionatet”,
med premiär på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg den 3 juli. Det står nu även
klart att föreställningen kommer till Göteborg och Lisebergsteatern i höst med
premiär fredagen den 23 september. Biljetterna till Göteborg släpps måndag den 16
maj.
Krister Classon står för manus och regi och bjuder på en riktig buskisdeckare när det vankas 15 årsjubileum. Jojje Jönssons karaktär, den omåttligt populära brevbäraren Dag-Otto Flink, gör
comeback och hela buskiseliten samlas på scen. Försäljningen har startat bättre än någonsin och
slagit alla rekord. Aldrig förr har det sålts så mycket biljetter så tidigt.
Om föreställningen
På scen i sommar i Falkenberg på Vallarna: Jojje Jönsson gör bejublad comeback som
brevbäraren Dag-Otto. Dessutom återkommer Annika Andersson och får sällskap av Stefan
Gerhardsson, Siw Carlsson, Ewa Roos, Mikael Riesebeck, Maria Mälson Nystedt samt Thomas
Nystedt. Pang på pensionatet är en nyskriven föreställning av Krister Classon. Premiär den 3 juli
på Vallarnas friluftsteater. Spelas t.o.m. 14 aug.
Nypremiär på Lisebergsteatern i Göteborg blir det den 23 september (Biljetterna släpps måndag
den 16 maj).
Vallarnas friluftsteater, Falkenberg
Startades 1996 av dåvarande Nöjespatrullen (nu 2Entertain). 2011 firar 15-årsjubileum. Miljoner
TV tittare ser varje år de klassiska föreställningarna och närmare en miljon har sett dem live på
plats i Falkenberg. Föreställningar genom åren: 1996 ”Hemlighuset”, 1997 ”Hemvärn och
påssjuka”, 1998 ”Där fick du”, 1999 ”Bröstsim och gubbsjuka”, 2000 ”Rena Rama Rolf”, 2001
”Snålvatten och jäkelskap”, 2002 ”Bröllop och jäkelskap”, 2003 ”Barnaskrik och jäkelskap”, 2004
”Två bröder emellan, 2005 ”Två ägg i högklackat”, 2006 ”Brännvin och fågelholkar – Söderkåkar
reser västerut”, 2007 ”Hemsöborna”, 2008 ”Solsting och Snésprång”, 2009 ”Virus i bataljonen”,
2010 ”En mor till salu”, 2011 ”Pang på pensionatet”. Läs mer via: www.vallarna.se
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