FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
Under föreställning är fotografering
inte tillåten, men när applådtacket börjar är
det fritt fram! #soppteatern @soppteatern

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
Få inbjudningar till våra genrep,
specialevenemang och
senaste nyheterna!
facebook.com/soppteatern

Teater & soppa 240 kr

meny maj 2019
tisdag–söndag kl 12.00
Under fontänen Sergels torg
Biljetter: 08-506 20 200
kulturhusetstadsteatern.se
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tor 2 Den sista kabarén!

fre 17 Lise & Gertrud

Mexikansk bönsoppa med friterad tortilla

fre 3 Äntligen på väg
Vegetarisk ärtsoppa

TACK FÖR DIN MUSIK:
MARIE FREDRIKSSON

Mexikansk bönsoppa med friterad tortilla

nytt

KL 20.00
Bilj. 195 kr. Baren öppen

KL 20.00
Bilj. 195 kr. Baren öppen.

TACK FÖR DIN MUSIK:
MARIE FREDRIKSSON

nytt

Vegetarisk ärtsoppa

sön 5 Du är väl Googlebar,
lille vän
Vegetarisk ärtsoppa

Och så levde de lyckliga
KL 16.00
Bilj. 195 kr. Soppa serveras ej.
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7 Den sista kabarén!

ons 8 Den sista kabarén!

Linssoppa med citronyoghurt
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Linssoppa med citronyoghurt
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Linssoppa med citronyoghurt

VECKA 21

Linssoppa med citronyoghurt

VECKA 18

lör 4 Lise & Gertrud

VECKA 20

Den sista kabarén!

Lindy & Bon Bon band
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fre 10 Äntligen på väg

Selleri- och tryffelsoppa med
picklade morötter

sön 26 Den sista kabarén!

Syster Disel

tis 28 Och så levde de lyckliga

lör 11 Lise & Gertrud

TACK FÖR DIN MUSIK:
MARIE FREDRIKSSON

Selleri- och tryffelsoppa med
picklade morötter
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VECKA 22
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KL 20.00
Bilj. 195 kr. Baren öppen

Linssoppa med citronyoghurt

ons 29 Medan vi väntar

Selleri- och tryffelsoppa med
picklade morötter

Glad
Glad sommar önskar
Soppteatern,
Soppteatern,
vi är
är tillbaka 3 september!
vi

Och så levde de lyckliga
KL 16.00
Bilj. 195 kr. Soppa serveras ej.

sön 12 Robotricks

Selleri- och tryffelsoppa med
picklade morötter

Psst! Parkteatern
Parkteaterndrar
drarigång
igång31
31maj...
maj...
Psst!
se
mer
på
webben.
se mer på webben.

Robotricks

KL 16.00
Bilj. 195 kr. Soppa serveras ej.

tis 14 Lovsång till kärleken –
Anna-Lotta Larsson
ons 15 I kulissen

Svampsoppa med örtolja och ostchips

VECKA 20

Svampsoppa med örtolja och ostchips

tor 16 I kulissen

Svampsoppa med örtolja och ostchips

Under Fontänen vid Sergels torg är vår nya hemmascen
medan Kulturhuset renoveras. Sopporna är alla vegetariska, laktos- och glutenfria. För frågor gällande soppor,
specialkost och tillbehör, maila: soppan@gladaankan.se
Med reservation för ändringar, se hemsidan för aktuellt
program.
Följ hjärtat på www.kulturhusetstadsteatern.se

Septembermenyn kommer 29 MAJ
Scen kväll & bar Fredagar kl 20.00
På fredagskvällarna har Soppteatern dukat av och bjuder på musik och show i skön
barmiljö. Passa på att hänga i Sergels torgs chillaste bar och njut av musik och
föreställningar som både roar, oroar och ger dig en timmes djupdyk i något helt annat!
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SYSTER DISEL
Möt Syster Disel - sjuksköterskan från
helvetet som ger dig både första och
sista hjälpen! Denna humorföreställning
är en hejdlös drift med sjukvårdens alla
klichéer om väluppfostrade sjuksköterskor och fingerfärdiga doktorer. Dekor

och filmsnuttar hämtade ur verklig
sjukhusmiljö blandas med välkända
sånger.
Av och med: Åsa Danielsson

SPELAR 10 MAJ kl 20.00

Lindy & Bon Bon Band kastar in er i en
dramatisk kabaret-värld av fest, tragik,
glädje och glöd. Musiken hämtas från
alla stilar och epoker, från disco och
Disney till flamenco-schlager och eget
nyskrivet.
Lindy Larsson, skådespelare och
sångare, frontar det djupt samspelta
bandet som spelat ihop sen innan
rökförbudet på krogen.

Tillsammans blir Lindy & Bon Bon Band
något unikt på en svensk scen.
På scen:
Lindy Larsson – sång, Sara Edin – fiol,
sång, såg, Pelle Halvarsson – cello,
mandola, Miriam Oldenburg – dragspel
Pia Lundstedt, gitarr, Mats Lekander –
kontrabas, Michael Vinsa – trummor

SPELAR 3 MAJ kl 20.00

FOTO: LOUISE MORBERG

LINDY & BON BON BAND

