
I resan ingår även en trerätters teatermeny. 
Välj mellan kött eller vegetariskt alternativ. 

Förrätt: Liten caesarsallad
vitlöksbakad kyckling, parmachips, romansallad, 
caesardressing, parmesan, olivoljerostade 
surdegskrutonger, citronpicklad gurka och gremolata.

Veg: Samma som ovan fast med vitlöksbakad quornfile 
och citronaioli istället för kyckling, parmachips och 
ceasardressing.

Huvudrätt: Rödvinsbräserat lammlägg
Puré på rödbeta, rosmarinsky, sotad steklök, 
smörconfiterade skogschampinjoner och körvel.

Veg: Tortelli Puttanesca – tomat- och mozzarellafylld 
tortelli i tomatsås med cocktailtomater, kalamataoliver, 
chili och rostad vitlök. Toppad med parmesan, friterad 
kapris och ruccola.

Dessert: Bavaroise – med smak av romerska bågar. 
Serveras med rostat mandelcrumble och kanderad apelsin 
(serveras i pausen) kaffe/te ingår.

Innan vi sätter oss till bords hälsar oss teaterchef 
Petra Brylander välkomna

Teaterresa och Jubileum!

Till våren 2023 har vi mycket roligt på gång för Gävle Teaterförenings medlemmar. 
Teaterresa i februari och jubileumsfest i april. Gävle Teaterförening firar 90 år och det 
vill vi fira med er! Därför bjuder vi in till en gratis heldag fylld med föreställningar och 

en massa skoj.
***

Det var ett tag sedan sist men nu är det dags för teaterresa!
För Gävle Teaterförenings medlemmar och ombud

Boka in lördag 4 februari om du vill hänga med! Denna gång går färden till Uppsala 
Stadsteater där vi tillsammans kommer att se Shakespeares drama Julius Caesar. 

Om föreställningen
Den blodiga jakten på tronen och lagerkransen blir här en 
nutida och filmisk upplevelse. I berättelsen om världens mest 
kända mord vänder man vapnen mot sina vänner – de man 
nyss stått sida vid sida med i striden.
Mitt i karriären skriver Shakespeare sitt mest parlamentariska 
drama, om världens mest kända mord. Julius Cæsar är ett fram-
gångsrikt militärt befäl. Efter en stor seger på slagfältet vill 
befolkningen i Rom kröna honom, men vissa av senatorerna 
fruktar att han ska bli en envåldshärskare och tyrann… Han 
måste stoppas. Dödas. Och snart får Cæsar anledning att 
utstöta en av världsdramatikens mest ikoniska repliker:
”Även du, min Brutus!”
Jonas Österberg Nilsson har bearbetat och regisserar detta 
sällsynt aktuella maktspel valåret 2022. Tillsammans med 
scenografen Sven Haraldsson och filmfotografen Andrea 
Grettve, skapar han och de åtta skådespelarna en samtida, 
realistisk berättelse där teater och livefilm möts. En berättel-
se där personlig avundsjuka tillåts korrumpera en hel nation.

Praktisk information

När: lördag 4 februari 2023 
Samlingen vid bussen, Gävle Teater kl 13.00

Föreställningen börjar kl 16.00. 
I skrivandes stund är inte föreställningslängden 

fastställd. 

Kostnad: 650 kr/person, priset inkluderar 
bussresa, trerätters teatermeny och teater-
biljett. Du betalar när du får en bekräftelse 

med betalningsuppgifter från oss.
Medresenärer/icke medlemmar/icke ombud kan 

endast delta i mån av plats.

Anmälan sker senast 14 december, därefter 
får du en bekräftelse med betalningsupp-
gifter. Vänligen meddela om ni vill ha kött 

eller vegetarisk mat i anmälan. Anmäl dig till 
info@gavleteater.se eller 

telefon 0730-482891. 

Antalet platser är begränsade, först till kvarn! 
För frågor om resan, kontakta Jonas Elverstig,

 jonas.elverstig@gavleteater.se eller 
telefon 0730-482891.



Galafest för 90-åringen
Under 2023 fyller Gävle Teaterförening 90 år, och det vill vi fira med alla våra medlemmar! 
Utan er, ingen förening. Vi bjuder in alla befintliga och nya medlemmar till en fullspäckad 

och galakantad heldag på Gävle Teater.

Föreställningar, rundvandringar, quiz och många roliga historiska anekdoter om åren som 
varit. Vi utlovar spännande möten, inspirerande scenkonst och en och annan överraskning.

Hela dagen är gratis för dig som är eller blir medlem i Gävle Teaterförening. 

Lördag 22 april 
Tider kommer att uppdateras löpande på gavleteater.se 

Happy days are here again! -  Medlemsgala
Nu går det att boka biljetterna till medlemsgalans musikföreställning. Upplev 
Jeanette Köhn, Karl Dyall och Rennie Mirro i en helgjuten föreställning med 
referenser till sångens och dansens stora. Show, drömmar, dans och allvar 
vävs samman i en härligt dansant och exklusiv föreställning där det finns 
musik för var och en. Tillsammans med Trio X tar de med er på en resa från 
barockens tidevarv via Swe-Danes till Broadway.
22 april 19.00
Fri entré för medlemmar men biljett behövs och bokas i Gävle Teaters 
biljettkassa eller via gavleteater.se

Kom ihåg att ta med ditt medlemskort/scenpass för att visa i entrén.

Kameliadamen. Fritt efter Alexandre Dumas d.y.

Ett drabbande drama om omöjlig kärlek och att våga leva fullt ut. 
I en samtida version av klassikern Kameliadamen träffar fotbolls-
farsan Andreas dragqueenen Marcus. De blir våldsamt förälskade 
och Andreas beslutar sig för att följa sitt hjärta och vill lämna fru 
och barn

22 februari 19.00

Ordinarie pris: 370/330 kr
Ungdom under 26 år eller student: 100 kr
Scenpass: 340 kr

Erbjudande! Köp innan 24 december för 290 kr.

Julerbjudande!

Telefon biljettkassan: 026-10 21 00. Öppet måndagar kl 12-14 och 16-18. 
Tis-ons kl 12-14 samt två timmar före föreställning.


