Pressinfo söndag den 3 juli 2011

PANG PÅ PENSIONATET
Nyskriven jubileumsföreställning av Krister Classon med
Sveriges buskiselit på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg.
Sveriges egen buskiskung Krister Classon fick uppdraget att skriva manus och regissera
jubileumsföreställningen ”Pang på pensionatet” på Vallarna i sommar. För att locka otaliga skratt
har han tagit hjälp av hela Sveriges buskiselit. Jojje Jönsson gör comeback med sin omåttligt
populära brevbärare Dag-Otto. Tillsammans med Annika Andersson, Stefan ”Stefan & Krister”
Gerhardsson, Siw Carlsson, Ewa Roos, Mikael Riesebeck, Maria Mälson Nystedt och Thomas
Nystedt, ska Dag-Otto fira 15 år och jubileum i sommar. Jubileumsföreställningen ”Pang på
pensionatet” har premiär söndag den 3 juli 2011 och spelar t.o.m. söndagen den 14 augusti på
Vallarnas friluftsteater.
Pang på pensionatet
Ett litet pensionat på den svenska landsbygden sommaren 1955.
Låter det fridfullt och idylliskt?
Det hade det kanske varit om inte ägarinnan kommit i akut ekonomiskt trångmål. Om inte
pensionatets enda anställde bestämt sig för att ta den 94-åriga gästen av daga.
Visst hade det varit fridfullt, om det inte kommit en bedragen och deprimerad gäst, som plötsligt visar
sina känslor för en kvinnlig spion, som i sin tur blir störd av en mansgris som intresserar sig för yngre
damer.
Eller om det inte dykt upp en misstänksam pensionerad kommissarie som både hör skottlossningar
och känner liklukt. Låter det invecklat?
Om inte annat så blir det närmast kaotiskt när en brevbärare i kungliga postverkets tjänst, Dag-Otto
Flink, bestämmer sig för att fira sin bemärkelsedag på just detta ställe, pensionatet Solrosen.
Nu kan det väl ändå inte bli mer kaos? Jo, det kan det …
Vallarna i siffror:
Vallarnas friluftsteater är Sveriges vackraste och mest välbesökta friluftsteater. Hittills har nästan
1 000 000 gäster besökt föreställningarna under årens lopp och ytterligare närmare 30 miljoner har
sett föreställningarna på TV. Varje sommar serveras 18 000 koppar kaffe och 27 000 korvar med bröd
vid Vallarna. 3500 liter popcorn poppas och 27 000 bilar parkeras utan avgift.
Föreställningar genom åren:
2010 En mor till salu, 2009 Virus i bataljonen, 2008 Solsting och snésprång, 2007 Hemsöborna, 2006
Brännvin och fågelholkar, 2005 Två ägg i högklackat, 2004 Två bröder emellan, 2003 Barnaskrik och
jäkelskap, 2002 Bröllop och jäkelskap, 2001 Snålvatten och jäkelskap, 2000 Rena rama Rolf, 1999
Bröstsim och gubbsjuka, 1998 Där fick du, 1997 Hemvärn och påssjuka, 1996 Hemlighuset.
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Föreställningsbilder samt ytterligare info via: www.vallarna.se
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