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Äntligen sommar!
Återigen breder Scensommar ut sig över hela 
Växjö kommun. Från 26 juni till 16 augusti 
kan vi stolt presentera ett program med stor 
bredd, allt från barnteater och pop till jazz och 
nycirkus. Njut på hemmaplan eller upptäck 
nya platser. I år dyker vi upp även i Alvesta 
kommun. Packa picknickkorgen, bred ut filten 
i gröngräset, luta dig tillbaka och njut av en 
härlig sommar.  

Scensommarfågeln kvittrar att allt dessutom 
har fri entré! Vi ses på ett evenemang nära dig!

26 juni till 16 augusti
e-post: scensommar@vaxjo.se
telefon till kontaktcenter: 0470-410 00

Hej Scensommar!
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#scensommar 
Glöm inte att tagga dina bilder!

Senast uppdaterat program med  
eventuella förändringar hittar du på  
www.vaxjo.se/scensommar

Se också:  
www.facebook.com/scensommar   
www.instagram.com/scensommar

26 juni till 16 augusti

2017

Hej Scensommar!



Tre på ett strå
med Staffan Björklunds teater 
Här får någon långa öron, andra längre näsor! Här 
munhuggs späda primörer som just stigit upp ur 
trädgårdssängen med skogsbrynets dryga drönare! 
Här får knölar ris och knoppar ros! Tre små historier 
som tre smultron på ett strå, det är ju sommar! Efter 
15-föreställningarna får barnen slöjda egna figurer av 
naturens material som grenar, strån och rotfrukter.

26 juni kl. 15 Brittatorp, Källarbacken

26 juni kl. 10 Växjö, Strandbjörket

27 juni kl. 10 Furuby, Lekplatsen,   
 Idrottsvägen

27 juni  kl. 15 Gemla, Öja Hembygds- 
 gård, Hembygdsvägen 
 Fri entré på Leksaksmuséet.

TEATER





28 juni kl. 19 Växjö, Linnéparken

MUSIK

Thomas Stenström
och P4 Nästa

Slå mig hårt i ansiktet skar som en kniv genom alla 
lager. Rakt genom allsångshäften, indieklubbar och 
karaokemaskiner. Med nya albumet ”Rör inte min 
kompis” tar Thomas sig tillbaka till rötterna men 
samtidigt 100 steg framåt. Han skildrar uppväxten, 
de som kom bort, de som kom hem och de som gick 
under. Det är en skattkarta med ett hål rakt in till det 
sista hoppet. 

Kvällen inleds med P4 nästa. Fem bidrag tävlar 
om att vinna Kronobergsfinalen i Sveriges Radios 
rikstäckande musiktävling P4 Nästa. Tävlingen 
direktsänds i P4. Programledare är Jocke Wallgren 
och Anneli Koskinen. 

Besök evenemanget, få en stämpel och tävla om att  
bli årets kulturälskare www.vaxjo.se/kulturkommun





30 juni kl. 19 Åryd, Café Masugnen,
 Bruksområdet, Masugnsvägen

MUSIK

Oui Monsieur
[WiMüSjö]

Jocke Wickström, trumpet, flygelhorn, sång och 
slagverk, Lena Müller, cello, Per Sjödin, gitarr. Musik 
som berör och med målet  att få människor att 
uppleva och minnas lyckliga stunder. Repertoaren är 
både klassiskt och jazz med stänk av funk och vispop. 
Allt på Oui Monsieurs eget sätt! Vi kan vänta oss 
mycket glädje, en del smärta och en hel del hjärta.
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1 juli  kl. 19 Braås, Hembygdsgården,  
 Sjösåsavägen

MUSIK

Georg ”Jojje” 
Wadenius

Jojje bjuder på ett program fyllt av bl.a. hans och 
Barbro Lindgrens klassiska barnsånger från skivorna 
Goda Goda och Puss, puss, sant, sant. Låtar som 
är lika populära hos föräldrar som barn. Jojje är en 
levande legend både i svenskt och amerikanskt 
musikliv, känd för sin medverkan i Saturday Night 
Lives husband, Blood, Sweat & Tears och som 
studiomusiker. I Sverige har han bl.a. spelat i Made in 
Sweden och Solar Plexus.  





5 juli  kl. 19 Växjö, Linnéparken

MUSIK

Musica Vitae
Intåg i sommarhagen

Tillsammans med 100-åringen Wilhelm Peterson 
Berger gör Växjös egen internationellt hyllade 
kammarorkester Musica Vitae sitt ”Intåg i sommar-
hagen”. Närproducerad musik från Stephens Huseby 
där både Mendelssohns bröllopsmarsch och 
Christina Nilssons spelmansvals från Skatelöv ryms, 
sprider sommarkänslor i Linnéparken. Orkesterchef 
Susanne Rydén medverkar.
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6 juli  kl. 10 Växjö,Hovshaga, 
 Lugnets park, Lugnets väg

DANS

Vem tänder solen?
med Memory Wax

En lekfull och bubblande dansföreställning om färg 
och form! Två kompisar bestämmer sig för att sätta 
färg på sin omgivning. Här möts en palett av fantasi, 
former och figurer som ständigt skapar nya rörelser, 
miljöer och möjligheter. Vad mer kan vi skapa 
tillsammans? Rek. 3-8 år.

6 juli  kl. 15 Lönashult, Lönashults 
 bibliotek, Lönashultsvägen 25

7 juli  kl. 10 Växjö, Teleborg, 
 Ljungfälleskolan

7 juli  kl. 15 Åryd, Café Masugnen,
 Bruksområdet, Masugnsvägen





8 juli  kl. 19 Lammhult, Aneboda-
 Lammhults hembygdsgård, 
 Värnamovägen

15 juli  kl. 19 Ingelstad, Hembygds-
 gården, Gamla Växjövägen

MUSIK

Damorkestern

En musikdirektör, en musikalartist och en sjungande 
servitris - när det är som bäst! Schlager, visor och 
annat kul. Gammalt och nytt. Slagdängor med klös 
och ös. Kristina Eriksson, sång, gitarr, saxofon, flöjt 
och ibland papperskorg, Maria Eriksson, sång, piano, 
fiol, nyckelharpa och Anna Tornehagen, sång, gitarr, 
munspel.





10 juli kl. 15 Växjö, Arabyparken

11 juli kl. 10 Växjö, Teleborg,
 Romavallen

10 juli kl. 10 Lammhult, gräsplanen
 bakom Herrgården

11 juli kl. 15 Vislanda, Vislandabadet,
 Ängsvägen 1

NYCIRKUS

Ka-pow
med Kompani Hint 

Ett jättestort hjul, en cykel som inte vet fram eller bak 
och akrobater som slänger varandra huller om buller. 
Välkommen till en färgsprakande, komisk, ordlös 
feelgood-föreställning om vänskap, utanförskap 
och hemliga superkrafter. För nycirkusgruppen 
Kompani Hint är det lika självklart att uppträda på 
Köpenhamns Kungliga Opera som i flyktingläger i 
Sydsudan. För alla i åldrarna 5-105 år!





12 juli  kl. 19 Växjö, Linnéparken

MUSIK

The Refreshments

Sveriges främsta rock’n’roll-band är tillbaka med 
mer av allt det goda och mindre av allt annat! 
Det är knappast någon överdrift att påstå att 
The Refreshments är en av våra mest pålitliga 
leverantörer av högenergisk ”rock” och ungefär lika 
mycket gungande ”roll”. Nya albumet ”Straight Up” 
skulle kunna översättas till något mellan ”ärlig” och 
”rakt upp och ner” och precis i den skärningspunkten 
hittar vi The Refreshments modell 2017.





14 juli  kl. 19 Tolg, Pannkakshuset
 Frunas hage

MUSIK

Fredbergs orkester
Jazzoktett som spelar traditionell jazz i modernt 
format med ett personligt sound och med texter 
som handlar om allt mellan himmel och jord. Emil 
Fredberg sång, Jesse Emmoth klaviatur, Anton 
Pettersson gitarr, Gabriel Waite bas, Elias Jakobsson 
trummor, Hannes Bennich altsax, Olle Hellbring 
tenorsax, Ludvig Samuelsson barytonsax. 





16 juli kl. 15 Växjö, Linnéparken

NYCIRKUS

Kalas i parken
familjeföreställning med  
Clowner utan Gränser 

Clowner utan Gränser bjuder in till en färgsprakande 
cirkusfest för hela familjen. Melodier från hemlandet, 
grannlandet och drömlandet slingrar sig ut över 
parken och bjuder upp till dans. Som från ingenstans 
tar en scenshow form med cirkusartister, clowner 
och musiker. Med hjälp av publiken bullas det åter 
igen upp till kalas. Efter föreställningen finns det 
möjlighet att själv prova på lite cirkustrix!  

Arrangör: Växjö Teaterförening, Röda korset, Rädda 
barnen, Folkets Hus och Parker och Riksteatern.  
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17 juli kl. 15 Lammhult, Hälsoarenan, 
 Lammhultsbadet, Växjövägen

18 juli kl. 10 Växjö, Kampen

18 juli kl. 15 Växjö, Gamla Evedal, 
 badplatsen vid campingen

17 juli kl. 10 Braås, Hembygdsparken,
 Sjösåsvägen

MUSIK

Badorkestern 
med Micaela Gustafsson, Amanda 
Fritzén & Mikael Lönnbjer

En härligt blöt tillställning med maximerad 
sommarkänsla för både stora och små. Fullt av infall 
och interaktiva moment mellan musikerna och 
barnen. Man kan såklart också avnjuta konserten 
från torra land. Stämningsfull och rolig repertoar 
med låtar ur den svenska visskatten på temat vatten.  
0-10 år.
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19 juli kl. 19 Växjö, Linnéparken

MUSIK

Tarabband

Årets grupp på Folk- och världsmusikgalan 2017. 
I Tarabbands musik flödar känslorna. Med arabisk 
musik som grund plockas stämningar och tongångar 
från folkmusik från Norden och mellanöstern, jazz, 
persisk och latinamerikansk musik. Med: Nadin Al 
Khalidi, Gabriel Hermansson, Romain Coutama, 
Filip Runesson, Valter Kinbom och Dan Svensson. 
Produktion Musik i Syd.
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21 juli kl. 19 Rottne, Kvarnabacken, 
 Löpanäsvägen

MUSIK

Gunnarsson 
Åkerlund 
 

Stor musik i det lilla. Ulrika Gunnarsson och Jonas 
Åkerlund, två av Sveriges främsta folkmusiker, bjuder 
på folkliga koraler, slingrande spelmansmusik, vackra 
och glada visor, historier från Småland med omnejd 
samt guldkorn framvaskade ur arkiven. Duon har 
kallats Sveriges motsvarighet till Gillian Welch och 
David Rawlings. I sommarkvällen hörs sång, gitarr, 
fiol, säckpipa och mandola.
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JUNI
Dag Kl. Evenemang Plats

Mån 26  10 Tre på ett strå Växjö

Mån 26 15 Tre på ett strå Brittatorp

Tis 27  10  Tre på ett strå Furuby

Tis 27  15  Tre på ett strå Gemla

Ons 28  19  Thomas Stenström Växjö, Linnéparken

Fre 30  19 Oui Monsieur Åryd

JULI
Dag Kl. Evenemang Plats

Lör 1 19 Georg ”Jojje” Wadenius Braås

Ons 5  19  Musica Vitae  Växjö, Linnéparken

Tor 6  10  Vem tänder solen? Växjö, Hovshaga

Tor 6 15  Vem tänder solen? Lönashult

Fre 7 10  Vem tänder solen? Växjö, Teleborg

Fre 7 15  Vem tänder solen? Åryd

Lör 8 19  Damorkestern Lammhult

Mån 10 10  Ka-pow Lammhult

Mån 10 15  Ka-pow Växjö, Arabyparken 

Tis 11 10  Ka-pow Växjö, Teleborg

Tis 11 15  Ka-pow Vislanda

Ons 12 19  The Refreshments Växjö, Linnéparken

Fre 14 19  Fredbergs orkester Tolg, Pannkakshuset

Lör 15 19  Damorkestern Ingelstad

Sön 16 15  Kalas i parken Växjö, Linnéparken

Mån 17 10  Badorkester Braås

Mån 17 15 Badorkestern Lammhult

Tis 18 10 Badorkestern Växjö, Kampen

Tis 18 15  Badorkestern Växjö, Evedal

Ons 19 19  Tarabband Växjö, Linnéparken



Dag Kl. Evenemang Plats

Fre 21 19  Gunnarsson Åkerlund Rottne

Mån 24  10  Vilket väder! Rottne

Mån 24  15 Vilket väder! Växjö, Arabyparken

Tis 25 10 Vilket väder! Alvesta

Tis 25 15 Vilket väder! Ingelstad

Ons 26 19 Maia Hirasawa Växjö, Linnéparken

Tor 27 19 Mats Paulson Brittatorp

Fre 28 19  Amadeakvartetten, Mary Lou Ward Braås

Lör 29 19  Miriam Aïda Gemla

Mån 31 10  Gaston och Caligari Växjö, Teleborg

Mån 31 15  Gaston och Caligari Gemla

AUGUSTI
Dag Kl. Evenemang Plats

Tis 1  10 Gaston och Caligari Braås

Tis 1 15 Gaston och Caligari Alvesta

Ons 2 19 Fröken Elvis Växjö, Linnéparken

Fre 4  11.30- Stockholm Street Festival Växjö, Willans Park

Sön 6 19 Pilgrim Braås

Mån 7 10 Var är vargen Ingelstad

Mån 7 15 Var är vargen Rottne

Tis 8  10 Var är vargen Moheda

Tis 8 15  Var är vargen Lammhult

Ons 9  19  Sophie Zelmani  Växjö, Linnéparken

Tor 10 19  Don’t think Twice  Lammhult

Fre 11 19 Don’t think Twice  Rottne

Sön 13 19 Stina Ekblad & David Härenstam Växjö, Det fria ordets hus

Tis 15  19  Simon & Fredrik  Växjö, Linnéparken

Ons 16  19 Ebbot & The Indigo Children Växjö, Linnéparken



24 juli kl.10 Rottne, Snurregubbens 
 lekplats, Postvägen

24 juli kl.15 Växjö, Arabyparken

25 juli kl.10 Alvesta, Hagaparken, 
 Värnamovägen/Björkgatan

25 juli kl.15 Ingelstad, lekplatsen
 Glasberget, Glasbergsvägen

TEATER

Vilket väder!
med Teater Fenix 

Den ene har alltid varit här. I regn och rusk, kyla och storm, 
i sommar och sol, alltid vid havet på stranden. Varje dag är 
likadan, bara vädret förändras. Så dyker den andra upp och 
gör sig hemmastadd. Allt förändras, inget är som förr. Om 
att vara hemmastadd eller att komma ny till en plats.  
En clownföreställning fylld med musik och rörelse.  
Rek. 3-10 år.

Fler filmer på följande sidor »
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26 juli kl. 19 Växjö Linnéparken

MUSIK

Maia Hirasawa
 

För tio år sedan drog solokarriären igång med succén 
”And I Found This Boy”. Sedan dess har Maia hunnit 
med allt från medverkan på festivaler och Allsång 
på Skansen till en cover på The Arks ”The Worrying 
Kind”, otaliga skivor och en flytt till Japan. Nya 
albumet ”Vacker och ful” är det första med texter 
på svenska. Ingen kan som Maia sjunga ”jag slåss 
varenda dag” och få det att låta som en lätt bris och 
ett löfte om en ny dag. Mjukhet och rå ärlighet i skön 
mix.





27 juli kl. 19 Brittatorp, Källarbacken

MUSIK

Mats Paulson 

Där ögonblick blir till evighet. Mats Paulson, en av 
våra mest folkkära artister, har skrivit över 500 sånger 
varav ”Visa vid vindens ängar”, ”Barfotavisan” och 
”Baggenslåten” är några av de mest kända. Sångerna 
är livsbejakande med ett stänk av vemod. Mats har 
turnerat i över 50 år och med värme och humor 
berättar han gärna historier ur sitt rika artistliv.  

Besök evenemanget, få en stämpel och tävla om att  
bli årets kulturälskare www.vaxjo.se/kulturkommun





28 juli kl. 19 Braås, Hembygdsparken,
 Sjösåsvägen

MUSIK

Amadeakvartetten
och Mary Lou Ward 

Men nu är kärlekens ljuva stund - Rubriken på 
sommarkvällens program är hämtad ur Allan Edwalls 
Kärleksvisa. Mary Lou Ward läser texter som handlar 
om kärlek av olika slag och Amadeakvartetten 
spelar allt från ljuv folkvisa till eldig tango. Wieska 
Szymczynska och Sara Jefta violin, Paula Gårsjö viola 
och Lena Müller cello. 
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29 juli kl. 19 Gemla, Gemla Folkpark,
 Gransholmsvägen

MUSIK

Miriam Aïda
Den svenska visan smälts ner tillsammans med 
brasiliansk musik och de drömska, romantiska 
melodierna får nytt liv tillsammans med de 
sydamerikanska rytmerna. Från en försiktig viskning 
till karnevalskänslan i Rio och Afro-Samban från 
Bahia. Nära och intimt tolkas bl.a. Olle Adolphsson, 
Georg Riedel och Fred Åkerström. Miriam Aïda sång, 
Mats Andersson sjusträngad klassisk gitarr, Ola 
Bothzén och Tiago Loei slagverk.





TEATER

Gaston och Caligari
Lärlingsprovet

Trollkarlslärlingen Caligari tror att det är en vanlig 
dag men plötsligt är det dags för ett oförberett prov 
och en chans att bli lärling. Hur kan mästermagikern 
Gaston hjälpa till utan att Trolldomskommissionen 
ser det som fusk? Publiken är med och bestämmer 
om Caligari klarar provet. Gaston och Caligari, kända 
från ett mystiskt barnprogram på TV,  utlovar magi, 
humor och spänning. Allt i ett interaktivt äventyr. 

31 juli kl. 10 Växjö, Teleborg, 
 Furutåskolan

31 juli kl. 15 Gemla, Gemla 
 Folkpark, Gransholmsvägen
 Fri entré på Leksaksmuséet

1 aug kl. 10 Braås, Hembygdsparken,   
 Sjösåsvägen

1 aug kl. 15 Alvesta, Järnvägsparken





MUSIK

Fröken Elvis

Elvis låtar i nya arrangemang och med nya svenska 
översättningar. En föreställning med humor, värme, 
lite allvar och med mycket musik och kärlek. Sen 
starten har fröknarna turnerat i USA och spelat för 
utsålda hus. Fröken Elvis är Camilla Fritzén leadsång, 
Maria Olsson trumset, slagverk, Sanna Andersson 
bas, gitarr, munspel, piano, sång, Josefin Berge gitarr, 
mandolin, kör och Lisa Bodelius bas, trombon, piano 
och sång. 

2 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken
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GATUTEATER

Stockholm Street 
Festival On Tour
Akrobatik, humor och magi i världsklass. 
Konferencier Magic Thor presenterar stolt: 

• Dan & Kimberly Craig (Kanada). Cirkus och  
gatuperformance med humor. Kautchukkonster, hula 
hoops, parakrobatik och handstands.

• Eli Green (Australien). Stor show med rockringar, 
akrobatik, humor och kärlekslängtan. 

• Lolita Bolita (Mexico). Komedienne Daniela Sanchez 
Reza ger en gatuteatershow med jonglering, piska, 
balans och flexibilitet.  

4 aug kl. 11.30- Växjö, Willans Park, 
 Storgatan





MUSIK

Pilgrim
Göteborgs countrystolthet bjuder på genuin 
country och bluegrass. Såväl nyskrivet som oldies 
av Louvin bros, Stanley bros, Delmore bros, Johnny 
Cash, Patsy Cline m.fl. Med tvillingsystrarna Karin 
och Maria Forsmans stämsång i fokus och komp av 
strängvirtuoserna Marcus Svensson, Peter Gran och 
Mikael Fahleryd på allt från gitarr och mandolin till 
banjo och kontrabas. 

6 aug kl. 19 Braås, Hembygdsparken, 
 Sjösåsvägen
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TEATER

Var är vargen?
En annan Rödluvan med 
Marionetteatern 

Rödluvans korg är packad med godsaker och 
mormor ligger nedbäddad i sängen. Men var är 
vargen?! ”Var är vargen – en annan Rödluvan” är en 
otämjd föreställning i typisk handdocktradition där 
de retsamma dockorna skojar med både publiken 
och teaterdirektören. Från 4 år.

7 aug kl. 15 Rottne, Snurregubbens 
 lekplats, Postvägen

8 aug kl. 15 Lammhult, lekplatsen 
 Örnen f.d. Draken, Herrgårdsg.

7 aug kl. 10 Ingelstad, lekplatsen, 
 Glasberget, Glasbergsvägen

8 aug kl. 10 Moheda, Hembygds-
 parken, Vegbyvägen





MUSIK

Sophie Zelmani
Få artister kan förena det avskalat vackra med en 
brännande intensitet som Sophie Zelmani. Med 
enkla medel har hon hänfört sina beundrare med 
musik som når långt under huden - där vartenda 
andetag kan kännas som ett smärre jordskalv. En 
av våra mest omtyckta och folkkära artister släppte 
nyligen nya albumet ”My Song”. Med på turnén är 
Lars Halapi, gitarr, keyboard, Thomas Axelsson, bas 
och Peter Korhonen, trummor. 

9 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken





MUSIK

Don’t think Twice
Bob Dylan-program

”Don’t think twice” är en Växjöbaserad trio som tagit 
sitt namn från en av Dylans tidiga succéer. Som 
namnet säger, kastar de sig in i Mästarens musik med 
glad lust, utan att tveka.  Tillsammans bjuder Sven-
Olof Lorentzen, Lars Norblom och Simon Karlsson på 
ett urval av Dylans bästa sånger genom åren.

10 aug kl. 19 Lammhult, Aneboda-
 Lammhults hembygdsgård, 
 Värnamovägen

11 aug kl. 19 Rottne, Kvarnabacken,
 Löpanäsvägen
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MUSIK

Stina Ekblad och 
David Härenstam
Dagen svalnar – Edith Södergran i 
dikt och ton

Stina Ekblad, en av landets främsta skådespelare, 
och den hyllade gitarristen David Härenstam, hälsar 
publiken varmt välkommen till en poetisk stund i det 
gröna. Stina Ekblad läser, berättar och sjunger Edith 
Södergran tillsammans med David Härenstam på 
klassisk gitarr. De tonsatta dikterna är komponerade 
av Gunnar Edander och arrangerade av David. 
Sommarkvällen fylls även med musik av Barrios, 
Paganini, Bach och Dyens.

13 aug kl. 19 Växjö, Det fria ordets hus, 
 Ringsberg/Kristineberg
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MUSIK

Simon & Fredrik
sjunger Simon & Garfunkel 

Minns du Cecilia, Mrs Robinson eller klassikern 
Bridge over troubled water? Musikerna Simon 
Ljungman och Fredrik Berglund har arrangerat 
Simon & Garfunkels låtar för kör. Gitarristen och 
sångaren Simon känns igen från På Spårets husband 
Augustifamiljen och Håkan Hellströms kompband. 
Fredrik är sångare, musiker och körpedagog. 
Duon framträder med kören Rösträtt från Alvesta, 
under ledning av Dorothea Knust. Arrangör: Växjö 
Teaterförening

15 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken
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MUSIK

Ebbot Lundberg
& The Indigo Children 

Med en stor röst, karisma, humor och ett särpräglat 
uttryck, hör Ebbot Lundberg till våra absolut 
främsta artister. Som frontfigur i Union Carbide 
Productions och The Soundtrack of Our Lives nådde 
han internationell kultstatus och lade världen för 
sina fötter. I Ebbots musikaliska universum samsas 
kosmiskt psykedeliska utsvävningar med en högst 
jordnära fysisk attack. Subtila popmelodier och ren, 
okontrollerbar urkraft.

16 aug kl. 19 Växjö, Linnéparken
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ensomm

ar

Scen-sommar

Måndagkvällar i juli Allsång i 
Linnéparken med Peje!

Highlights Productions 
spelar Tresteg i Snedsteg i 
Museiparken 6/7-16/7 
www.facebook.com/
highlightsproductions

SmålandsOperan ger Figaros 
bröllop i Masugnen på Huseby 
Bruk 22/7-9/8 
www.smalandsoperan.se 

Karl-Oskardagarna 18-20/8  
www.karloskardagarna.se

Alvesta Folkfest 9/9 
facebook.com/
alvestafolkfest

Mer kul hittar du på 
www.vaxjo.se/evenemang

Scensom
m

ar

Scen-sommar

Mer kul!
allsång, festival, opera, teater


