
KRONHUSET OCH KRONHUSBODARNA 
Glädje och gemenskap i Göteborgs äldsta byggnad 

Denna sommar dukar 

KRONHUSTEATERN  
upp till fest à la 1600-tal inne i Kronhuset 

Välkomna till en sommarupplevelse utöver det vanliga. Garanterat utan regn! 

Kronhusteaterns Bar & Servering
Till två av våra föreställningar, The Bear och Sol och Våraren, erbjuder vi 
supébiljetter, som inkluderar föreställningen samt en utsökt sommarsupé med 
vin eller öl. Dessa kan kompletteras med ett VIP-tillval, då får man ett glas 
bubbel samt blir garanterad sittplats i läktarsektionen närmast scenen.

Biljetter:  www.kronhusteatern.se 
Använd rabattkoden: MR16 
Information: 031-13 99 13

3 produktioner för hela familjen hela juli och augusti 

Sommarens stora familjeföreställning Sol & våraren
En hisnande komedi med ett virrvarr av farliga förbindelser, passionerad 
kärlek och skamliga knep. Vi möter en familjeidyll i dagens Örgryte och får 
besök av självaste Molière! Nyskrivna texter till Mozart’s älskade melodier 
sammanflätar denna folkkära historia med skratt och kärlek. Produktionen är 
Kronhusteaterns stora glädjefyllda sommarsatsning och regisseras av 
teaterns direktör och visionär, Mikael Reuterberg. 
20 juli- 27 augusti 
onsdag-lördag kl 19.30-22.00, söndags matiné kl 16.00-18.30 

Gycklarspelet För ung för att va’ kung?
En visuell smällkaramell med cirkusartister och skådespelare. En perfekt 
föreställning för alla, liten som stor. Lustfyllt gycklarspel på vers om viljan att 
vara barn och följa sin egen röst. Med styltgång, jonglering och vackra 
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kostymer ger Daniel Epsteins pjäs oss ett litet stycke historia med en stor 
portion humor och cirkustricks! 
6 juli- 21 augusti 
onsdag- lördag matiné kl 16.00-16.45, söndags matiné kl 12.00-12.45 
Barn & ungdomar upp till 17 år betalar endast 95 SEK* för alla föreställningar.
* Detta gäller även vuxen som vill se Gycklarspelet; För ung för att va´Kung?

Gästspelet The Bear 
Urpremiär 30 juni på Kronhusteaterns scen: Opera Estrad bjuder på heta 
känslor och mycket kärlek. En högst ovanlig och innovativ operauppsättning. 
Föreställningen framförs med teckenspråksgestaltning, operasång och musik. 
Där döva skådespelare och operasångare inte bara delar scenen men också 
karaktärer för att med helt olika uttryckssätt berätta en och samma historia.
30 juni - 15 Juli 
onsdag-lördag kl 19.30-21.00 

Biljetter: www.kronhusteatern.se  
Address: Kronhusgatan 1 D
Information: 031-13 99 13

Kronhusteaterns samarbetar med:
Higab, GWO, Näringslivsgruppen/Göteborg & CO, Café 
Kronhuset, Wallstreet, Kulturkalaset, GuestCard, Totally Gothenburg, Opera 
Estrad, Gothenburg Fringe Festival och JustNu City.

Foto: Ensemblen för Sol och våraren och För ung för att va’ kung?
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