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Äntligen kommer tidernas musikal till
Borås!
Nu har du chansen att uppleva en av tidernas mest spelade och älskade
musikaler på ett fantastiskt sätt! Följ med på en spännande och rolig resa när
Jan Hjalmarsson med ensemble sätter upp My fair Lady på Folkan i Borås.
Jan Hjalmarsson har under 25 år byggt sin ensemble av lokala artister, som
med glöd, entusiasm, talang och hårt arbete gjort fantastiskt mycket för den
lokala kulturen i Borås.
Huvudrollen – Professor Henry Higgins – spelas av Jan Hjalmarsson själv.

Henry Augustsson – en annan känd Boråsprofil, gestaltar Överste Pickering.
Blomsterflickan Eliza Doolittle spelas av Tina Rehn-Wikström och hennes
pappa sopåkaren Doolittle spelas av Ulrik Arturén, en av syskonen i den
kända musikerfamiljen.
Musiken framförs av och leds av Göran Åhlfeldt, som har en stor kör till sitt
förfogande. Totalt är det cirka 60 personer som alla arbetar tillsammans – på
och bakom scenen – med att skapa den speciella magin som är teaterns
livsblod. Vi kan redan nu utlova minst 17 föreställningar.
Ensemblen är ett bevis på att man ingalunda behöver importera artister för
att skapa musikal i toppklass. Samtliga artister och musiker hör hemma i och
omkring Borås.
Privatteatern fyller en viktig funktion i Borås och den behövs för att vidga
kulturutbudet och skapa dynamik och puls i stadens kulturliv. Det är tack vare
hårt ideellt arbete – och publikens kärlek – som detta är möjligt.
Premiär på Folkan i Borås är lördagen den 13 oktober kl 18.00! Biljetter
genom Borås Turistbyrå, 033-355 355 eller ticnet.se
Kontaktperson: Anders Jansson, 0703-24 39 03, anders@rmjcollection.se

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget
har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom
aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott
värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och
näringslivet i Borås.
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