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Scensommarfågeln är tillbaka!
Med sig har hen en fullspäckad fjärde upplaga av  
Scensommar.

Du som har varit med förut vet vad som väntar – en hel sommar 
med scenskonstföreställningar i Växjö kommun, under bar 
himmel och med fri entré. Vi kör igång den 25 juni och växlar inte 
ner förrän i mitten av augusti. 

I år bjuds det på snubblande servitörer, en hemvändande 
melodifestivalfinalist, Sveriges just nu hetaste röst, machete-
jonglerande cirkusartister, magi i hög hatt, legender i nytolkning, 
hemliga trälådor, blyga fiskare, en rutinerad allsångsledare, tysk 
vänortsjazz, depptango under kulörta lyktor, en kalasfinal, hela 
två livesändningar i radio, och mycket mer.

 Välkomna!

  Ps. Också i år häckar Scensommarfågeln  
  i Alvesta kommun.

25 juni till 15 augusti
e-post: scensommar@vaxjo.se
telefon: 0470-410 00

Hej Scensommar!
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#scensommar 
Glöm inte att tagga dina bilder!

Senast uppdaterat program med  
eventuella ändringar hittar du på  
www.vaxjo.se/scensommar

Se också:  
www.facebook.com/scensommar   
Instagram: scensommar

25 juni till 15 augusti

Hej Scensommar!



Hasta la pasta
med Dotterbolaget 

En snubblande servitör och en lat kock gör sitt bästa 
för att hålla sin restaurang igång. En gäst – en fin 
dam – kommer till restaurangen och allting som kan 
gå fel, går fel. Hasta la pasta är en slapstickinspirerad 
clownföreställning full av kärlek, längtan, kryddor och 
magi. Rek. 5-11 år. 

25 juni kl. 15 Växjö, Araby Park Arena
 Höstvägen 5A

25 juni kl. 10 Furuby, Lekplatsen   
 Idrottsvägen

26 juni kl. 10 Växjö, Hovshaga,   
 Lugnets park, Lugnets väg 31

26 juni  kl. 15 Alvesta, Hagaparken
 Värnamovägen/Björkgatan

TEATER





MUSIK

The Jahnaman Band
workshops och konsert för dig mellan 10-15 år

Ett gungande, pop-influerat sound med jazziga 
blåsvibbar har gjort The Jahnaman Band till ett av 
Sveriges mest lovande reggaeband. I sommar har du 
mellan 10-15 år chansen att både uppleva och prova 
på att jamma med bandet. Fyra workshops hålls där du 
själv får testa på att spela i ett band. Det hela avslutas 
med stor konsert på friluftsbasen Holmarna.

29 juni kl. 15 Växjö, Araby Park Arena
 

28 juni kl. 19 Braås, Hembygdsparken

29 juni kl. 18 Växjö, Teleborg, 
 Romavallen

28 juni kl. 15 Lammhult, Aneboda-  
 Lammhults hembygdsgård

29 juni  kl. 21 Holmarna, friluftsbasen
 avslutande konsert





DANS

Kullerbagge
med Big Wind

Dansaren Bronja Novak Lindblad har i långa tider, 
med förstoringsglas, sökt efter intressanta småkryp 
och se där – en art som gömt sig för vetenskapen, 
Kullerbaggen! Den är enormt rar, speciell och knappt 
synlig. Men med hjälp av fantasynen kan nu alla med 
barnasinne se den om de bara anstränger sig en aning. 
Men vad gör den egentligen?  Vad håller Kullerbaggen 
på med? Rek. 2-5 år

2 juli kl. 15 Brittatorp, Källarbacken,  
 Stationsvägen 

2 juli kl. 10 Gemla, Öja hembygds- 
 gård, Skolvägen

3 juli kl. 10 Alvesta, Hagaparken  
 Värnamovägen/Björkgatan
 
3 juli  kl. 15 Rottne, Snurregubbens  
 lekplats, Postvägen Fo
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4 juli kl. 19 Växjö, Linnéparken
 ca kl 20 Sarah Klang

MUSIK

Sarah Klang
och P4 Nästa

Det bitterljuva är Sarah Klangs signum. Med en av 
Sveriges i särklass starkaste röster formulerar hon 
sånger om uppbrott och försoning. Inte för inte har 
hon fått epitet the saddest girl in Sweden. Men i Sarah 
Klangs musik finns också uppenbar glädje –  
i kärleken till hjärtslitande melodier, oklanderligt 
hantverkskunnande och musikens inneboende 
läkekraft. 

Kvällen inleds med P4 Nästa. Fem bidrag tävlar 
om att vinna Kronobergsfinalen i Sveriges Radios 
rikstäckande musiktävling som direktsänds i P4. 
Programledare är Jocke Wallgren och Anneli 
Koskinen.
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5 juli  kl. 19 Gemla, Folkparken,   
 Gransholmsvägen

MUSIK

Daniel Lemma

Med fötterna stadigt förankrade i den amerikanska 
folkmusiktraditionen och med soulen som ständig 
ledstjärna svänger Daniel Lemma fritt över 
genrebeteckningarna. Blues, gospel, country och 
reggae silas genom ett närvarande och välsjunget filter. 
Ut kommer tidlös musik med lika stora delar själ och 
hjärta. 
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6 juli  kl. 19 Växjö, Det fria ordets hus,
 Kungsgatan 29

MUSIK

Fredrik Solfors
The School Book Depository

Artisten och multi-instrumentalisten Fredrik Solfors 
har länge varit en starkt lysande profil i det lokala 
musiklivet. Senaste projektet The School Book 
Depository rör sig i ett fritt universum där garagerock, 
psykedelisk hip hop och lågmäld americana utgör lika 
spretiga som självklara beståndsdelar. Många gånger 
ljudande lika absurt som komiskt återkommer Solfors 
alltjämt alltid till svärtan och samhällskritiken i ett 
slags maximalistisk dissekering av livet.

  

  I samarbete med  
  Kulturföreningen Kristina
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MUSIK OCH POESI

Tina Persson & 
Lennart ”Dr Blues” 
Olofsson
Musikern Lennart Olofsson, känd från Doctor 
Blues, och poesiprofilen Tina Persson slår sina påsar 
ihop. Med utgångspunkt i yttre och inre resor färdas 
paret genom blå landskap, från Nässjö till USA, mot 
Brasilien och tillbaka. Följ med på en musikpoetisk 
tripp i sommarkvällens dunkel.
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 Bruksområdet, Masugnsvägen

8 juli  kl. 19 Braås, Hembygdsparken, 
 Sjösåsvägen 46
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TEATER

Hela havet stormar
med Strandteatern 

När den blyga fiskaren glömmer kvar sitt fiskespö 
kommer det i händerna på någon som aldrig någonsin 
hållit i ett spö. Med publikens hjälp kastar hon ut 
och snart nappar det på kroken... Häng med på ett 
fiskeäventyr och en hyllning till havet – en berättelse 
om avsked, mod och vänskap. Rek. 5-10 år.

9 juli kl. 15 Torne, Strandpärlan,  
 intill campingen 

9 juli kl. 10 Växjö, Teleborg, torpet  
 Petersburg, Graffmans väg

10 juli kl. 10 Braås, Hembygdsparken,  
 Sjösåsvägen 46
 
10 juli  kl. 15 Lammhult, Lammhults- 
 badet, Växjövägen 3





11 juli kl. 19 Växjö, Linnéparken

MUSIK

John Lundvik 

2018 är John Lundviks år. I Melodifestivalen hävdade 
han bestämt att det nu var hans tur att glänsa, och som 
han briljerade. My turn tog honom direkt till final 
och en ärofull tredjeplats. På sitt CV har John en hel 
hoper med hits, inte minst When you tell the world 
you’re mine, som specialskrevs till kronprinsesseparets 
vigsel. Nu är det Växjös tur att hälsa John Lundvik 
välkommen hem!
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12 juli  kl. 19 Rottne, Kvarnabacken,
 Löpanäsvägen 76

MUSIK

Anders Lundin

Efter sju säsonger som programledare för Allsång 
på Skansen har Anders Lundin blivit synonym 
med svensk sommar. Till Rottne kommer han med 
visföreställningen Expedition livet – en brokig samling 
berättelser om äventyrare, emigranter, neandertalare 
och en snickrande pappa.
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13 juli  kl. 19 Lammhult, Aneboda-   
 Lammhults hembygdsgård

MUSIK

Cold blue steel and 
sweet fire
En hyllning till Joni Mitchell med Sara Niklasson 

Joni Mitchell är en av sin generations mest 
inflytelserika artister. Med särpräglad röst, osvikligt 
berättarsinne och sinnrika stämningar har hon skrivit 
in sig själv i de musikhistoriska böckerna. Växjöbördiga 
Sara Niklasson tolkar artisten troget men också med 
experimentlusta, i en unik akustisk hyllning.





14 juli kl. 19 Brittatorp, Källarbacken, 
 Stationsvägen

MUSIK

Bird on the wire
En hyllning till Leonard Cohen med Sara 
Niklasson

När poeten och låtskrivaren Leonard Cohen gick 
bort 2016 lämnade han efter sig en odödlig låtskatt. 
Hans katalog rymmer sånger som Suzanne, Famous 
blue raincoat, First we take Manhattan och Bird 
on the wire. Den sistnämnda har fått ge namn åt 
Sara Niklassons hyllningsprogram, då hon tar sig an 
Cohens sånger och dikter med suggestiv närvaro.





NYCIRKUS

Kom hit! 
med Cirkus Saga

Fyra tokiga karaktärer flyttar ihop och  upptäcker 
snart att det inte alltid är så lätt att komma överens. 
Kommer de bli vänner trots knasiga missförstånd? Och 
vad är det som gömmer sig i den blå väskan? Följ med 
på ett cirkusäventyr och hjälp karaktärerna att komma 
till rätta i sitt nya liv tillsammans.

En rolig cirkusföreställning med levande musik som 
stegras ikapp med att käglorna lyfter. Det är svårt att 
sitta still när Cirkus Saga intar scenen. Rek 5-11 år

 
 16 juli kl. 15 Växjö, Kronobergs   

 slottsruin 

16 juli kl. 10 Växjö, Teleborg, Roma- 
 vallen, infart Furutåvägen 29

17 juli kl. 10 Braås, Hembygdsparken,  
 Sjösåsvägen 46
 
17 juli  kl. 15 Vislanda, Vislandabadet  
 Ängsvägen 1





18 juli kl. 19 Växjö, Linnéparken

MUSIK

Linnea Henriksson

På sitt självbetitlade fjolårsalbum satte Linnea 
Henriksson ett träffsäkert finger på relationer och 
separationer. Hon levererar hudnära sånger i tjusig 
popskrud, som fångar hela känslospektrat – från 
bubblig uppsluppenhet till bottenlös sorg. Live 
förstärks känslan och närvaron när Henriksson öppnar 
alla spjäll mot sommarkvällen. 
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20 juli kl. 19 Växjö, Residensets 
 trädgård, ingång Norrgatan

MUSIK

Darya & 
Månskensorkestern
 

Darya & Månskensorkestern spelar världens mest 
vemodiga musik – finsk tango. Det är trollbindande 
melodier med texter som behandlar sedvanliga ämnen 
som olycklig kärlek, utanförskap, saknad, otrohet, 
missbruk och en längtan efter att låta allting falla. 
Välkommen att deppa och njuta under kulörta lyktor i 
Residensets trädgård!
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JUNI

Dag Kl. Evenemang Plats

Mån 25  10 Hasta la pasta Furuby

Mån 25 15 Hasta la pasta Växjö, Araby Park Arena

Tis 26  10  Hasta la pasta Växjö, Hovshaga

Tis 26  15  Hasta la pasta Alvesta, Hagaparken

Tor 28  15  The Jahnaman Band, workshop Lammhult

Tor 28   19 The Jahnaman Band, workshop Braås

Fre 29   15 The Jahnaman Band, workshop Växjö, Araby Park Arena

Fre 29   18 The Jahnaman Band, workshop Växjö, Teleborg

Fre 29   21 The Jahnaman Band, konsert Växjö, Holmarna

JULI

Dag Kl. Evenemang Plats

Mån 2   10 Kullerbagge Gemla

Mån 2   15 Kullerbagge Brittatorp

Tis 3   10 Kullerbagge Alvesta

Tis 3    15 Kullerbagge Rottne

Ons 4    19 Sarah Klang och P4 Nästa Växjö, Linnéparken

Tor 5    19 Daniel Lemma Gemla

Lör 7    19 Tina Persson och Lennart Olofsson Åryd

Sön 8    19 Tina Persson och Lennart Olofsson Braås

Mån 9    10 Hela havet stormar Växjö, Teleborg

Mån 9    15 Hela havet stormar Torne

Tis 10    10 Hela havet stormar Braås

Tis 10    15 Hela havet stormar Lammhult

Ons 11    19 John Lundvik Växjö, Linnéparken

Tor 12    19 Anders Lundin Rottne

Fre 13    19 Cold blue steel and sweet fire Lammhult

Lör 14    19 Bird on the wire Brittatorp

Mån 16    10 Kom hit! Växjö, Teleborg

Mån 16    15 Kom hit! Växjö, Kronoberg

Tis 17    10 Kom hit! Braås



Tis 17   15 Kom hit! Vislanda

Ons 18    19 Linnea Henriksson Växjö, Linnéparken

Fre 20   19 Darya och Månskensorkestern Växjö, Residenset

Lör 21    19 Simone Moreno Tolg

Mån 23    10 Hoppa i galen låda Ingelstad

Mån 23    15 Hoppa i galen låda Lammhult

Tis 24    10 Hoppa i galen låda Växjö, Teleborg

Tis 24     15 Hoppa i galen låda Växjö, Araby Park Arena

Ons 25    19 Billie the Vision & The Dancers Växjö, Linnéparken

Fre 27    11.30 Sthlm Street Festival Växjö, Willans park

Lör 30    15 Sagobagaren Växjö, Strandbjörket

Tis 31    15 Hoppa i galen låda Alvesta, Hagaparken

AUGUSTI

Dag Kl. Evenemang Plats 

Ons 1    19 Faela Växjö, Linnéparken

Tor 2    19 Carl-Einar Häckner Växjö, Linnéparken

Fre 3   19 Anita Wall, Lina Nyberg,  Gbg Combo Braås

Lör 4    19 Sara Lindh och Krister Jonsson Ingelstad

Sön 5    15 LajazzO Växjö, Linnéparken

Mån 6   10 Doktor Kling och syster Viola Rottne

Mån 6   15 Doktor Kling och syster Viola Åryd

Tis 7   10 Doktor Kling och syster Viola Ingelstad

Tis 7   15 Doktor Kling och syster Viola Gemla

Ons 8    19 Baskery Växjö, Linnéparken

Fre 10   19 Sexton Strängar Berg

Lör 11    15 Musica Vitae och P2 i parken Växjö, Linnéparken

Mån 13    10 Pappa är ute och cyklar Lammhult

Mån 13    15 Pappa är ute och cyklar Växjö, Linnéparken

Tis 14    10 Pappa är ute och cyklar Kalvsvik

Tis 14    15 Pappa är ute och cyklar Moheda

Ons 15    19 Kaliffa Växjö, Linnéparken



21 juli kl.19 Tolg, Pannkakshuset,
 Frunas hage

MUSIK

Simone Moreno
Samba på svenska

Sveriges sambadrottning heter Simone Moreno, 
prisbelönt och hyllad har hon turnerat i Sverige och 
världen med en helt egen mix av afrobrasiliansk pop, 
reggae, soul, samba och nordiska influenser. Till 
Scensommar har Simone Moreno packat väskan full av 
sina svenska favoritsånger. Här ryms allt från Cornelis 
och Peps till Kent och Bo Kaspers Orkester.
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NYCIRKUS

Hoppa i galen låda
med Cirkusfabriken

Plötsligt står den där, en stor trälåda. Det ser ut som om den 
har åkt tre varv runt jorden, skumpat runt på ett fraktfartyg 
från kontinent till kontinent och sedan bara lämnats här. 
Men vad är det som sticker ut ur den? Och varför står den 
på glänt? Upplev cirkusens nerv på nära håll. Bli överraskad, 
fascinerad, exalterad och förundrad när artisterna utför 
jonglering, luftakrobatik, vighet, musik, komik och magi. 
Rek. 5-10 år.

 
 23 juli kl. 15 Lammhult, fritidsgården  

 Herrgården, Lammhults skola

23 juli kl. 10 Ingelstad, Lekplats 
 Glasberget 29

31 juli kl. 15 Alvesta, Hagaparken

24 juli kl. 10 Växjö, Teleborg, 
 Ljungfälleskolan
 
24 juli  kl. 15 Växjö, Araby Park Arena,
 Höstvägen 5A





25 juli kl. 19 Växjö, Linnéparken

MUSIK

Billie the Vision & 
The Dancers 

I snart femton år har Billie the Vision & The 
Dancers skapat popmusik för alla sinnesstämningar. 
Medlemmar har kommit och gått men själva kärnan 
i musiken har bestått – popsånger med glimten i ögat 
och ett sprittande lyckligt melodisinne.





27 juli kl. 11.30- Växjö, Willans park, 
 Storgatan

GATUTEATER

Sthlm Street Festival
Stockholm Street Festivals medverkan under 
Scensommar har blivit bejublad tradition. I år 
har konferencier Magic Thor med sig hela tre 
internationella akter till Willans Park. Toni Smith 
aka Minnie Maniac bjuder på högoktaniga hula 
hoop-konster, clownen Fermin underhåller, och 
Scensommarfågeln håller sig långt borta när Dynamike 
jonglerar med såväl motorsåg som machete. Som om 
det inte vore magiskt nog dyker dessutom The Golden 
Fairy upp och strör sitt älvstoft över stan, och dig.

11.30 Minnie Maniac
12.30 Fermin
13.30 DynaMike
14.30 Minnie Maniac
15.30 Fermin
16.30 DynaMike  





30 juli kl. 15 Växjö, lekplatsen 
 Strandbjörket

TEATER

Sagobagaren
med Smålandsoperan 

Sagobagarens ingredienser har försvunnit. Hjälp 
honom att hitta dem!

Sagobagaren är en familjeföreställning med såväl 
kända som okända visor av Alice Tegnér. Ute blåser 
sommarvind och det är tid att baka kaka! 





MUSIK

Faela

Det är helt omöjligt att inte ryckas med av 
Malmöbandet Faelas sanslösa mix av salsa, 
balkanmusik, ska, jazz och reggae. Det är en 
mångkulturell, mångbottnad och många gånger helt 
oemotståndlig musikalisk smällkaramell som aldrig 
upphör att explodera. Fullt ös, rakt in i kaklet!

1 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken





TROLLERI

Carl-Einar Häckner

En magisk kväll med Carl Einar Häckner   
Trolleri, monologer, humoristiska infall och visor – 
Carl-Einar Häckners trollerilåda är djup.

På sitt eget underfundiga sätt har han format 
ett konstnärskap som är lika fascinerande som 
lättigenkännligt. I Linnéparken bjuder Häckner in till 
en trollbindande afton med musik, mystik och en stor 
dos humor.  

  

I sambarbete med Växjö Teaterförening

2 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken
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MUSIK OCH POESI

Anita Wall, Lina 
Nyberg och The 
Gothenburg Combo 
tolkar Karin Boye

Karin Boye är en av Sveriges mest populära och 
folkkära diktare. Tidlös och ständigt lika aktuell berör 
hennes lyrik på djupet. Skådespelaren Anita Wall 
hyllar sin favoritpoet tillsammans med sångerskan Lina 
Nyberg och David Hansson och Thomas Hansy i The 
Gothenburg Combo. Räkna med en stämningsfull, 
tankeväckande och gripande vacker musikalisk afton 
om en av Sveriges största författare och en kvinna 
långt före sin tid!

3 aug kl. 19 Braås, Hembygdsparken,
 Sjösåsavägen 46
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MUSIK

Sara Lindh och 
Krister Jonsson 
Jag tog vägen bort från kartan 

Vad händer när det som var inte längre gäller och 
kartan måste ritas om? Genom sånger av Tom Waits, 
Emmylou Harris, George Gershwin, Lisa Ekdahl, 
Billy Joel, Bob Hansson och Mikael Wiehe ger Sara 
Lindh och Krister Jonsson en hoppfull föreställning 
om kärlek, uppbrott och om att våga älska igen.

4 aug kl. 19 Ingelstad, Hembygds-
 gården, Växjövägen 5





MUSIK

LajazzO 
MV Landesjugend Jazz Orchester 

Hela vägen från Mecklenburg Vorpommern, Växjös 
tyska vänort Schwerin kommer en orkester bestående 
av talangfulla musiker i åldrarna 14 till 21 som delar 
kärleken till jazz. I sommar besöker de Växjö och 
bjuder på musik i arrangemang av bland andra Sammy 
Nestico, Bob Mintzer och Steve Grey. Det utlovas 
swing, funk, latin, ballader och samtida kompositioner i 
sommarkvällen.

5 aug kl. 15 Växjö, Linnéparken





TEATER

Doktor Kling och 
syster Violina
med Per Dunsö & Anna Lahmer 

Varför låter saxofonen så konstigt? Hur får man tyst på  
operasångerskan? Och hur tröstar man en gitarr som sprungit  
rakt in i en högtalare? På Doktor Klings musikklinik möter  
vi såväl vimsiga visor som blyga tromboner och krassliga 
instrument. Doktor Kling ställer diagnos och den operations-
glada Syster Violina lugnar och plåstrar om i denna nygamla 
klassiker som bjuder på ett och annat sensationellt medicinskt 
ingrepp samt massor av härlig smittande musik och 
underfundiga texter av Per Dunsö. Rek. 4-8 år

 
 6 aug kl. 15 Åryd, Café Masugnen

6 aug kl. 10 Rottne, Lekplats 
 Snurregubben, Postvägen

7 aug kl. 10 Ingelstad, Lekplats 
 Glasberget, Glasbergsvägen
 
7 aug  kl. 15 Gemla, Öja hembygds- 
 gård, Hembygdsvägen





MUSIK

Baskery
Någon har kallat det banjopunk, någon annan 
newfolk eller nordicana. Baskerys musik må vara 
svårkategoriserad, men genomsyras av ett uppkäftigt 
förhållningssätt till den sammansättning av amerikansk 
rotmusik som brukar kallas americana. Systrarna 
Bondesson trollar med koncepten. Ut kommer 
högoktanig, nyansrik och omedelbart medryckande 
musik med spända muskler och bultande hjärta.

8 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken
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MUSIK

Sexton strängar
Livet är ett äventyr

Häng med på ett sommaräventyr i det gröna 
tillsammans med stråkkvartetten Sexton strängar.  

En konsert med musik och text som beskriver äventyr 
på många olika sätt. Ett kärleksäventyr, ett filmäventyr, 
ett inre äventyr. Tänk på att äventyret kan vänta runt 
hörnet. Med: Filip Runesson - fiol, Gabriele Freese - 
fiol, Paula Gårsjö - altfiol, Anna Thorstensson - cello

10 aug kl. 19 Berg, Lilla Björka
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MUSIK

Musica Vitae
och P2 i parken

I sommar tar Sveriges Radio P2 den klassiska musiken 
ut i grönskan, med den nya konsertturnén P2 i parken. 
Växjö och Linnéparken blir ett av nedslagen, då 
Musica Vitaes stråkar sätter guldkant på sommaren, 
tillsammans med cellisten Amalie Stalheim och 
sångarna i Vokalharmonin. Musica Vitae bjuder 
på klassiska pärlor men även ett uruppförande av 
Karin Rehnqvists verk Day is here! för sångare och 
stråkorkester. Pernilla Eskilsdotter från P2:s Klassisk 
morgon presenterar konserten som givetvis också 
livesänds i radio

11 aug kl. 15 Växjö, Linnéparken
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TEATER

Pappa är ute och 
cyklar 
med Teater 23

Något är på tok på stadens gator. En sabotör är ute och 
förstör alla skateboards, rullskridskor och airboards. Men 
cyklarna står fortfarande orörda… Något är också på tok i 
den lilla cykelverkstaden. Ägaren Eddie och hans son Freddie 
som tidigare har varit de bästa av vänner, har börjat hålla 
hemligheter för varandra.

Med humor och sång berättas vikten av att välja sin egen väg 
i livet och att inte kväva sina drömmar på grund av rädslan. 
Rek. 5-10 år

 
 13 aug kl. 15 Växjö, Linnéparken

13 aug kl. 10 Lammhult, Lekplats 
 Örnen, Herrgårdsgatan 4-6

14 aug kl. 10 Kalvsvik, Bygdegården
 /skolan
 
14 aug  kl. 15 Moheda, Hembygds-
 gården, Vegbyvägen





Pr
od

uk
tio

n:
 V

äx
jö

 k
om

m
un

, k
om

m
un

ik
at

io
ns

en
he

te
n,

 2
01

6-
05

 

MUSIK

Kaliffa
K som i karisma, kraft, konsert, kamratskap, kontakt, 
kalas, och K som i Kaliffa Karlsson, som förkroppsligar 
alla de där orden och lite till. Med debuten 
Kalibrerararen och hits som Det strålar så om dig, 
Helt seriöst, Spontanitet och Tippa på tå har Kaliffa 
visat att han kan stå på egna ben, utanför moderbandet 
Hoffmaestro. Där Kaliffa är är det fest helt enkelt. 
Nog finns det inte ett bättre sätt än så att avsluta 
Scensommar?

15 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken
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Scen-sommar

Mer kul!
allsång, festival, opera, teater

2,9,16,23 jul Allsång i Linnéparken, 
med Nils Åkesson och Maria Wranå, 
Växjörevyn.

6/7 & 7/7 Regionteatern spelar 
Bortbytingen en modern och lite 
läskig saga av Selma Lagerlöf i fri 
tolkning och regi av Rikard Lekander. 
Från 5 år 
www.regionteatern.se  

17-19/8 Karl-Oskardagarna 
www.karloskardagarna.se

27/7-26/8  Highlights Production ger 
musikalen RENT på Växjö Teater. 
www.highlightsproduction.se

27/8 Raoul Wallenberg-dagen 
Gemensamt program med Musica 
Vitae, Musik i Syd, Kulturparken 
Småland, Linneuniversitetet, Växjö 
stadsbibliotek, Det fria ordets hus och 
Regionteatern Blekinge Kronoberg. 

 


