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Vad är egentligen ett rimligt liv? Hur många 
gånger kan man upprepa sina misstag? Och hur 
gör man för att ha koll på sina egna gränser?

Av och med: Charlotte Lindmark 
Regi och dramaturgi: Mia Westin

Bland skrynkliga papperslappar står Knubb 
som har haft 128 relationer, gillar beröm, 
hämnd och hoppade av clownskolan. Hon 
går igenom sitt utspridda liv och de mest 
otroliga historier kommer fram. Publiken 
kastas in i en centrifug där livets rimlighet 
utforskas med lika delar skratt som allvar. 
Det här är en teaterupplevelse mellan 
improvisation och skriven text. Där varje 
föreställning inte blir den andra lik.

Sommarfinal  
i Mellanfjärden
Med föreställningen  
O/ROLIGT LIV
på Mellanfjärdens Teater 
Obs, vuxenföreställning!

Endast förköp! Boka och garantera din plats genom att betala in 1295:-  
per person till Plusgiro 180293-3 B.E.S.T.Å I MELLANFJÄRDEN.  
VIKTIGT! Märk inbetalningen med ditt namn

Biljettpris endast 1295 kr/p för teater och nobelmiddag 
Exkl. alkoholpaket. Det anpassade Nobeldryckespaketet köpes på plats för 
den som önskar.

www.mellanfjarden.se  -  Telefon: 0652-161 15 
E-post: sjomarket@mellanfjarden.com

Mellanfjärdens Teater  
och Restaurang Sjömärket 
den 30 augusti med start kl. 18.00

”Jag älskar verkligen clownen Knubb. Eva Åström, Norrbottens-Kuriren

Publikkommentarer:  
”Det här vill man inte vara utan.”  
”Hur kan ni veta så mycket om mitt liv?”  
”Det mest berörande jag någonsin sett.” 
”Jag älskar Knubb och vill ta med henne hem!” 
”Jag är helt mör och mållös. Det bästa jag sett på länge. Älskar Knubb!” 
”Fick uppleva livets alla känslor i combo. En föreställning som får mig att 
skratta, känna och reflektera.” 
”En allvarlig historia - men med massor av skratt. Och så blir man kär i 
Knubb (jaaa, fantastisk tolkning), man vill ta med henne, ta hand om henne... 
 ja, så här efter några dagar saknar man henne faktiskt.” 
”Charlotte Lindmark! Vilket proffs! I går såg jag henne i ett ”O/ROLIGT 
LIV”. Strålande!

Kvällens final är en 3 rätters 
Nobelmiddag på Restaurang 
Sjömärket
av och med ”Nobelkocken” Peter Brolin

Förrätt: Lättbakad röding med kräftbul-
jong i krondillslök, lättrökt forellrom,  
krispig potatis och krasseskum

Huvudrätt: Bakad rotselleri med kantarellkräm och svampsmör, 
kålrot med lagerbladskräm och långbakad högrev, oxmärgcrust, 
rökt kalvsky samt potatis- och purjolöksterrin

Efterrätt: Äppelharmoni med karamelliserade Fridaäpplen från 
Österlen, äppelsorbet, vaniljkräm, kolasås och havresmulor.

Ilsbo Hembygdsdag

”ILSBOTIPPEN”
Kom till Ilsbo hembygdsgård vid 

hembygdens dag söndag  
den 16 juni kl. 11–17  

För att delta vid firande av Br Höglunds 
verkstäders 100-års jubileum (Företaget 

grundades av Fredrik och Gunnar Höglund)

Fordon, filmer, fotomontage m.m. musik och 
högtidstal, stipendier, servering av kaffe o 
kolbullar m.m. Försäljning  av PR-saker, 
hantverk  lotteri, hällbröd m.m. Fri entré!

Hålltider:

11-11.45 Friluftsgudstjänst m pastoratskören.

12-16.00  Invigning av jubileumsutställning  
 och visning av fordon m.m. 

14-14.30  Stipendieutdelning ur B Uddens  
 stipendiefond.

16-17.00  Historisk återblick om bröderna  
 Höglunds hydrauliksaga och   
 bygdens förvandling från jordbruks- 
 bygd till idustriell verksamhet.   

1919-2019

Bröderna Höglunds 
Verkstäder

Grundare av Ilsbo Tippen
Lorem ipsum

100
års

JUBILEUM

Arrangör:  Ilsbo hembygdsförening i samarbete  
 med Nordanstigs Kommun.    

Varmt välkomna!


