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Måndagar i somMar

HASSE ANDERSSON • SARA CARLSSON • THOMAS PETERSSON • MONA G
DAVID & KRISTINA LINDGREN • ANDREAS SKÖLD • EMMI CHRISTENSSON
HARPO • MAGNUS JOHANSSON • SARA CARLSSON • EBBA MÅRD ANDERSSON

11/6 - 8/8

25-årsjubileum i full frihet!
Vi gästas också av Andreas Sköld som trots att han
pausar från revyscenen gärna vill vara med och roa
hos oss. Självklart avslutar vi säsongen som vanligt
den 8 augusti med trumpetspelande Magnus
Johansson. Vi lovar ett härligt program med ett
20-tal artister från både när och fjärran.

Ni kan lita på att vi är rejält laddade
inför vårt 25-årsjubileum med Allsång
på Vallarna. Det brukar ju heta att ”efter
regn kommer sol” och sällan har väl det
uttrycket passat bättre än i år. Efter två
år med restriktioner blir det nu en vanlig
sommar där ni i publiken får sitta så där
trångt och härligt tillsammans igen.
Äntligen är vi tillbaka i full frihet igen!

bara att sjunga. För oss är kombinationen av riktigt
bra artister tillsammans med skön allsång det som
gör våra kvällar så unika.
Årets allsångskvällar leds av programledarna
Christina Tellqvist och Bernt Bengtsson och jag
lovar att de kommer ta hand om er väl och bjuda
på mycket musikalisk kärlek.

Arbetet med vår sommar på Vallarna pågår numera
året runt. Artister bokas tidigt och vi är glada över
att det är så lätt att få hit bra gästartister. Allsång
på Vallarna har ett gott renommé över hela landet
och artisterna vet att det finns en engagerad och
glad publik som uppskattar både härlig och lättsmält musik med tryggt ackompanjemang av vår
eminenta Allsångsorkester.

Med start den 11 juli och under fem sköna måndagskvällar lovar vi bjuda publiken på Vallarna på några
av de bästa artisterna som finns i Sverige i den här
genren. Vi rivstartar vårt 25-årsjubileum med härlige
Hasse Andersson som får sällskap av vår egen Sara
Carlsson som blivit en stamgäst här genom åren
och i år dyker upp vid två tillfällen. Veckorna därefter
gästas vi av en härlig blandning med spännande
och bra artister som David Lindgren, Mona G,
Thomas Petersson, Emmi Christensson och Harpo.

Varmt välkomna
i sommar!

En av de viktigaste inslagen i våra allsångskvällar är
självklart just allsången. Vi lägger ner mycket tid på
att hitta rätt allsånger som ska vara lätta och njut-

Mats Persson

Sommarens artister och program!

Måndag 11 juli

Måndag 18 juli

Guld och sköna sånger

Halländska pärlor

Hasse Andersson • Sara Carlsson
Ulrika Larsson • Ebba Axelsson

Thomas Petersson • Mona G
Edward C Johansson • Linnéa Höök

Måndag 1 aug

Måndag 25 juli
Folkligt, festligt & fartfyllt

Allt blir ”Så mycket bättre”

David och Kristina Lindgren • Andreas Sköld
Albin Kuylenstierna • Ulrika Larsson

Emmi Christensson • Harpo • Linnea Lexfors

Måndag 8 aug
Nu tänder stjärnorna - tack för i sommar
Magnus Johansson • Ebba Mård Andersson • Andreas Sköld • Sara Carlsson

Allsångskvällarna startar 19.00 och pågår till ca 21.40. Entré/kassa från 17.30
Preliminär artistlista med reservation för ändringar. Ytterligare programpunkter tillkommer.

Boka biljetter idag!
Eftersom intresset är stort gäller det att vara ute i god tid om du själv vill
välja dina platser. Först till kvarn... Ring Falkenbergs Turistinformation
på 0346-88 61 01 för att boka eller gå in på allsangpavallarna.se

Säsongsbiljetter
Säsongsbiljett sittande: 1 395 kr. Säsongsbiljett ståplats: 1 195 kr.

Allsångsbiljetter
Sittplatsbiljetter rad 1-23: 380 kr. Rad 24-29: 350 kr.
Ståplatsbiljetter: 350 kr

Allsångsbok

Sent ute

ingår i
biljetten!

Biljetter säljs även på plats på Vallarnas Friluftsteater
från och med 17.30 varje allsångskväll.

Ta med barnen gratis
Barn t.o.m. 12 år – fri entré i
målsmans sällskap. Gäller ståplats.

Biljettpriserna är inkl. serviceavgift och moms. Handikappledsagare går fritt in.

Bra att veta

Arenan och kassan öppnar 17.30. Kom i god tid innan allsången, som
startar 19.00 och pågår till cirka 21.40, inklusive tjugo minuters paus.
Sittplatserna är numrerade. Det finns toaletter inne på området.
Tänk på att ta med en egen stol, filt eller sittunderlag om du har ståplatsbiljett. Glöm inte ta med regncape, så slipper du säkert regnet också.
På Vallarna finns ett stort sortiment av mat och dryck att njuta av.
Här finns korv med bröd, baguetter, kaffe, bullar, glass, popcorn, godis,
läsk, vin, öl och till och med champagne. Egen mat & dryck får inte tas
med in på Vallarna.

Egen mat
& dryck får ej
medtagas

Teamet bakom

Det är lätt att hitta hit och väl här finns det gott om gratis
parkeringsplatser och duktiga parkeringsvärdar.

PRODUKTION: Mats Persson, AB Allsång på Vallarna

Hitta hit från centrum: Vallarna ligger alldeles i närheten av Falkenbergs
centrum. Promenera över Tullbron och ta sedan vänster mot Vallarnas
frilufsteater.

LOKALA ARRANGÖRER: FBTK och IF Böljan

Hitta hit från motorvägen: Tag av Falkenberg C eller Falkenberg S.
Kör mot centrum och följ skyltarna mot Vallarnas friluftsteater.
Karta med beskrivning hittar du på hemsidan.

BILDER: Tom Bengtsson, V-TAB Falkenberg

N
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ENMÄRK

TEXTER: Wernersson Idé TRYCK: V-TAB Falkenberg
LAYOUT: V-TAB Falkenberg

Miljömärkt trycksak
3041 0083

Allsångsensemblen

Peter Bengtsson
kapellmästare, gitarr

Lars-Åke Snus
piano

Christina Tellqvist
solist

Bernt Bengtsson
solist, bas

Peter Larsson
solist, sax

Magnus Helgesson
trummor

Peter Strandberg
trummor

Ulrika Larsson
dragspel

Sara Carlsson
solist

Allsångsboken 2022

Vilka låtar vill du sjunga?

Den populära Allsångsboken
ingår självklart i biljetten.

Följ oss gärna på Facebook!

Årets allsångsbok är fylld med välkända melodier, slagdängor och vals.
Det finns helt enkelt något för allas tycke och smak. Sammanlagt bjuder
ett femtiotal låtar upp till vacker skönsång, armkroksgungande och
glädjesprudlande allsång.

ingår i
biljetten!

Besök vår hemsida allsangpavallarna.se och ta del av nyheter, filmer och
mingelbilder. Kontakta gärna oss för att önska låtar eller artister till nästa års
Allsång på Vallarna. Missa inte heller att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Umgås med oss på vår Facebook-sida och ge oss ris och ros för att vi ska
kunna bli bättre. Här kan du även kolla om du finns med på någon bild
samt få de senaste nyheterna och uppdateringarna om vad som är på
gång. Naturligtvis kan du även här önska vilka låtar och artister du vill
höra på Vallarna nästa år!

Allsångsbok

Boka biljetter idag!

Gå in på allsangpavallarna.se eller ring 0346-88 61 01
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TEKNIK: Peter Tellqvist, PM Audio
STYLING/KOSTYM/SCENASSISTENT: Caroline Eriksson
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