Invigning Lyckeskolans nya scen
Var med och fira in den nya scenen med oss!

Lördag 23 oktober med start klockan 11.30. Fri entré till allt,
men vi respekterar programmens starttider för dig som deltar som publik.
kl.
11.30–
13.00

Invigning med musik, liv och rörelse
Kulturskolans alla teater-, cirkus- och musikelever hjälper
oss komma i stämning från start.
Vi får se ”Det som lever under oss”. En tankeväckande
teaterföreställning om hur vi människor kanske skapar vår
egen undergång. Framförs av kulturskolans teaterelever.
Kultur- och fritidsnämnden inviger och klipper bandet.

kl.
14.00–
14.45

Gott och blandat med Mama Gumbo
Vi får sjunga och gunga med i härligt svängiga rytmer
och vi lovar att ingen kan stå still.
Mama Gumbo bjuder på en familjeföreställning med glädje,
dans, sång och musik. Med sin färgstarka och sprakande personlighet håller hon igång både barn och vuxna med fart och
fläkt. Publiken får vicka på höfterna, klappa i händerna och
sjunga med på olika språk. För barn 3–12 år och familj.

Vi firar med dans, teater och film
På scenen får vi se den albanska föreningen Dardanias
barndansgrupp och se ett smakprov av Marks Teatergrupps
kommande föreställning ”Herrar”, en svart komedi om makt.

kl.
15.15–
16.30

Under parollen ”Vi är Mark - Mark 50 år” har markbor
porträtterats under 2021. Många fängslande och intressanta
filmer har blivit till. Vi visar några av dem och möter
projektledningen bakom satsningen.

Musikalisk utflykt med Thor och Olle
Duon lockar oss med medryckande folkmusik från jordens
södra trakter, passar för barn och vuxna.
Thor Ahlgren och Olle Pelayo Lind behärskar en rad olika
instrument som hjälper oss finna rätt nerv i den musikaliska
utflykt vi gör med dem till olika sydligare länder. Flamencogitarr, bouzouki och fransk säckpipa följer längs vägen.
Till slut får vi landa hemma i den svenska folkmusiken.
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kl.
17.00–
18.00

23
oktober

