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PROMS – Göteborgs Konserthus – lördag 26 oktober, kl. 15:00 
 
Klassiskt, modernt, svängigt och allsång. Allt inramat i vårt förträffliga konserthus! 
 

Sedan 1992 har Göteborg Symphonic Band årligen 
spelat en PROMS-konsert i Göteborgs 
Konserthus.PROMS-konserterna har blivit en tradition 
som många ser fram emot när höstens mörker är i 
antågande. 
 
I år gästas föreställningen av skådespelaren  
Claes Malmberg, som kommer vara konferencier, och  
David Lindgren – artist, musikalartist, programledare och skådespelare.  
 
Dirigent är Anders Lundin, konstnärlig ledare för Göteborg Symphonic Band sedan 2016. 
 
Självklart innehåller föreställningen ”obligatoriska” PROMS-inslag som British Sea Songs, 
och Pomp and Circumstance, där publiken ges möjlighet att sjunga med. Vi erbjuder er en 
oförglömlig upplevelse, med mycket musik, skratt, allsång och upptåg. 
 
Pris: c:a 455 kr 
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast ? (återkommer – Irma bortrest nu) 
 
  

https://www.proms.se/arets-forestallning/
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Oliver – Göteborgsoperan (tre föreställningar – se nedan) 
 
Musikal av Lionel Bart efter Charles Dickens roman Oliwer Twist.  Fredrik Benke Rydman har 
skapat en version av den klassiska Dickens-musikalen. 
 
Den hemlöse pojken Oliver Twist lever ett hårt liv. Han kastas mellan 
människor och nya situationer, hopp och förtvivlan. Så snart en vänlig 
själ dyker upp händer något som tvingar honom tillbaka ner på botten 
igen. Men även där finns värme och godhet, om än i tvetydig skepnad. 
Som den luttrade Nancy, som riskerar sitt liv för att hjälpa Oliver. Och 
råskinnet Fagin, ledare för det kriminella gäng som Oliver luras in i. 
Vem går att lita på?  
 
Alt. I   - Söndag 24 november kl. 18:00 
Pris: 815 kr. 16 biljetter är reserverade på parkett, rad 4 
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast fredag 20 september 
 
Alt. II  - Lördag 28 december kl. 13:30 
Pris: 815 kr. 16 biljetter är reserverade på parkett, rad 10 
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast fredag 25 oktober 
 
Alt. III - Lördag 25 januari kl. 15:00 
Pris: 815 kr. 16 biljetter är reserverade på parkett, rad 9  
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast torsdag 21 november 
 
 
 

 
 
 

Vardagsmat – Lorensbergsteatern, måndag 11 november kl. 19:00 
 
Lite skoj på vardan med Claes Eriksson 
Den Ofattbara Orkestern under ledning av Anders Ekdahl 
En ny föreställning med Claes Eriksson, där han blandar högt 
och lågt, gamla pärlor med nytt och oprövat. Den heter 
Vardagsmat, för att den spelas på vardagar och för att den är 
lite enklare i sitt upplägg. Claes Eriksson och fem 
musikanter, Den Ofattbara Orkestern under ledning av 
Anders Ekdahl. Men innehållet är lika skarpt och roligt som 
alltid. 
Skrattar man lika mycket på tisdag som på lördag? Det är frågan. 
Svaret finns på Lorensbergsteatern i höst.  
 
Pris: 495 kr. 20 biljetter är reserverade. 
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast fredag 20 september 
 
 
 

https://sv.opera.se/forestallningar/oliver-2019-2020/
https://lorensbergsteatern.se/arrangemang/vardagsmat-0
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Herr Puntila och hans dräng Matti  - Stadsteatern, sön 24 nov, 15:00  
 
Brechts och Wuolijokis frodiga komedi som glatt sparkar uppåt. Här har maktens män 
bokstavligen världen som lekplats. 
Detta är den underbara historien om den oberäknelige storgodsägaren Puntila. Som full vill 
han famna hela världen. Nykter vill han däremot dräpa densamma. 
Hans luggslitne dräng Matti har fullt sjå att hänga med i alla vilda svängar och sopa igen 
spåren efter sin herres irrationella upptåg. Dessutom börjar känslorna spira mellan Matti och 
Puntilas dotter Eva, men kan kärlek överbrygga klassklyftor och misstro? 
 
Pris: 270 kr. 16 biljetter är reserverade på parkett. 
Anmälan och inbetalning till Irma Delfs senast fredag 11 oktober 
 

 
 
Carmen – Göteborgsoperan, onsdag 11 december kl. 19:00 
 
Opera i tre akter (2 pauser) av Georges Bizet.  
Sjungs på franska med svensk och engelsk översättning på textmaskin. 
 

Den självständiga Carmen är passionen personifierad: vild, orädd 
och förtärande. När hon kastar sin ros till Don José blir det 
upptakten till en relation dömd att sluta i tragedi. Den annars så 
plikttrogne José blir som besatt och överger allt för att följa henne. 
Men när Carmens eldiga känslor svalnar skyndar hon vidare mot 
nästa mål, nästa man. För Carmen är en kvinna som aldrig 
kommer att kompromissa om sitt oberoende. 
 
 
Titelrollen görs åter av Katarina Giotas och Joachim Bäckström har rollen som Don José. 
Escamillo, den självmedvetne tjurfäktaren som gör entré med toreadorarian, sjungs av Mats 
Persson, medan Frida Engström gör rollen som Josés ungdomskärlek, den väna 
Micaëla. Patrik Ringborg sätter fyr på den melodiösa och dramatiska musiken. 
 
Pris: 435 kr. 16 biljetter reserverade på parkett, rad 7. 
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast onsdag 9 oktober 
 
 
  

https://stadsteatern.goteborg.se/pa-scen/2019-2020/herr-puntila-och-hans-drang-matti/
https://sv.opera.se/forestallningar/carmen-2019-2020/
https://sv.opera.se/om-oss/personal/portratt/katarina-giotas/
https://sv.opera.se/om-oss/personal/portratt/joachim-backstrom/
https://sv.opera.se/om-oss/personal/portratt/frida-engstrom/
https://sv.opera.se/om-oss/personal/portratt/patrik-ringborg/
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En Julsaga – Göteborgsoperan, lördag 14 december kl. 15:00 
 
Julmusikal för hela familjen. Sjungs på svenska.  
 
I Erik Ståhlbergs regi ser vi Charles Dickens klassiska berättelse omvandlad till en musikal fylld 

av humor, medmänsklighet och ett och annat läskigt 
spöke. Här blandas Dickenskt 1800-tal med 
färgsprakande festkarneval, Adams julsång med 
Stevie Wonder och stilla snöfall med blinkande 
disco.  
Musikal, opera, pop, rap och klassiska julsånger! 

 
Pris: 425 kr för vuxen. Totalt är 16 biljetter är reserverade på parkett, rad 10 och 9.  
Ungdomar t.o.m. 20 år betalar 50% och ungdomar t.o.m. 28 år betalar 75% av biljettpriset. 
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast fredag 11 oktober 
 
 

Kontrabasen  -  Stadsteatern, lördag 29 februari 2020, kl. 18:00 
 
Bearbetning och regi av Eva Bergman. Medverkande är Thomas von Brömsen samt musiker 
Bernt Andersson, Anders Blad, Daniel Ekborg, Per Melin, Stefan Sandborg m, fl. 
 
Tomas von Brömssen, sex musiker och den roliga och gripande 
historien om den ensamme kontrabasisten och hans 
kärlekslängtan.  
Han övar på sitt instrument och förbereder sig för kvällens 
operaföreställning. 
Han pratar om kontrabasen och musiken ... och i förtroende om 
sin obesvarade kärlek till sopranen Sara. Hon som aldrig lägger 
märke till honom. Hon uppe på scenen, han nere i orkesterdiket. 
Men ikväll kan det ske … om han vågar göra så att hon ser honom … 
Hans längtan efter kärlek är stark men rädslan att tappa kontrollen är större. 
 
Pris: 320 kr.  20 platser är reserverade på parkett 
Anmälan och betalning till Irma Delfs senast torsdag 23 januari  
 

 
För anmälan och betalning kontakta 

Irma Delfs på tel. 031-29 04 54, 070-893 92 48 
E-post: irmadelfs@hotmail.com 

 

Betalning till konto Nordea: 4042 01 28634 

OBS! Ange namn, föreställning och datum på 
mottagardelen vid inbetalning 

 

 
 

https://sv.opera.se/forestallningar/en-julsaga-2019-2020/
https://stadsteatern.goteborg.se/pa-scen/2019-2020/kontrabasen/
mailto:irmadelfs@hotmail.com

