Pappor på prov
Krusenstiernska gården i Kalmar
Lördagen den 18 juli 2020
10:20
10:30
10:45
11:10
11:15

Kasinge
Parkeringen bredvid 35:ans kiosk Överum
Swebus hållplats/Värmeverket Gamleby
Simhallens parkering Västervik
Busshållplatsen Coop/Allén (P tillstånd erfordras återkom om ni önskar det)

13:15 Lunch på Restaurang Värnäs vid Kalmar Golfklubb, sallad, smör, bröd,
varmrätt, bordsvatten samt kaffe
15:30 Pappor på prov på Friluftsteatern på Krusenstiernska gården.
Doktor Ljung (Thomas Petersson) står inför sin livs viktigaste dag. Han ska hålla
föredrag inför 250 kirurger som rest ifrån hela världen till vackra Kalmar, och
hela hans karriär står på spel. På plats är naturligtvis också hans högsta chef och
dessutom hans fru. Ingenting får gå fel! Men bara några minuter innan gästerna
anländer får han oväntat besök av Maria som han inte sett på evigheter. De hade
en kort passionerad affär för 18 år sen och nu avslöjar hon en oväntad
hemlighet: Hon blev gravid efter deras kärleksnatt och födde en son. Nu har
sonen fyllt 18, blivit myndig, och fått händerna på informationen att han
minsann HAR en pappa vid liv, och som tydligen jobbar som doktor på detta
sjukhus. Nu är sonen på väg dit i en desperat jakt på sin pappa. Medan doktor
Ljung försöker hålla både sin karriär och sitt äktenskap intakt, virar han in sig i
ett nät av galna lögner som blir mer och mer komplicerade att hålla reda på. Till
sin hjälp tar han också in sin godtrogne, bäste vän; doktor Johansson (Ola
Forssmed) som tvingas hjälpa till i det invecklade kaoset som även inkluderar en
misstänksam polis, en livsfarlig översköterska, en showsugen doktorskollega och
en senil gubbe vilse på sjukhuset.
Farskarusellen snurrar snabbare och snabbare i denna twistfyllda fars av
mästaren själv; Ray Cooney, dessutom förstärkta av publikfavoriterna Sussie
Eriksson som den pålitliga översköterskan och Andreas Nilsson som den senila
gubben samt en stark ensemble.
Hemresa efter föreställning vi stannar under vägen för gemensamt kaffe.
Pris kr. 1.075:- per person vilket inkl. bussresa, lunch, läktarbiljett samt kaffe.
Föreställningen är utomhus, tag med kläder efter väder.
Välkomna till sommarens trassligaste skrattfest!
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