
PROGRAM
18, 19, 20 OKTOBER

TORSDAG 18 oktober

9:00 - 17:00 Fortbildning för lärare, pedagoger, barn- och ungdomsledare, kyrkomusiker, körledare... 
Se separat program och anmälan.  
Hola folkhögskola

19:00 Invigningskonsert med Jakob Stadell och Hanna Hedlund. 
Husband under ledning av kapellmästare Hans-Olov Furberg. 
Biljetter på tickster.se och på Kom in (Kramfors kommuns kundtjänst). 
Kramfors teater, fd Folkets park

FREDAG 19 oktober
9:00 - 17:00 Fortbildning för lärare, pedagoger, barn- och ungdomsledare, kyrkomusiker, körledare... 

Se separat program och anmälan. 
Hola folkhögskola

13:00 After work: Teater Västernorrland - Livet bakom kulisserna. 
Birgitta Rasmusson, maskör, perukmakare och kostymör, berättar. Fri entré. 
Hola folkhögskola 

15:00 Musikalkonsert med Kramfors kulturskolas vokalensemble. 
Gallerian Christoffer, Kramfors

19:00 Club Corner of the Sky - musikalpub.  
Sjung med en professionell musikalpianist, heja på de andra som vågar greppa micken, delta i tävlingar och 
andra upptåg och njut av en äkta musikalpub!  
Biljetter på tickster.se och på Kom in (Kramfors kommuns kundtjänst). 
First Hotel Kramm

LÖRDAG 20 oktober

9:30 - 16:15 Workshops för barn och unga (5 - 20 år). 
Det spelar ingen roll vilken kommun man kommer ifrån eller om man har en funktionsvariation eller ej 
 - alla är välkomna! Se separat program och anmälan. 
Kramfors kulturskola

12:30 Lunchkonsert med estetiska programmet, Ådalsskolan. 
Njut av scener ur olika musikaler i ny tappning! Cats, Wicked, Singin’  in the rain, Hairspray och Mamma Mia. 
Fri entré, begränsat antal platser. 
Royal Bio Kramfors

14:00 Lill-Zlatan och morbror Raring . 
Musikteater för barn mellan 5 och 8 år. Fri entré. 
Begränsat antal platser - hämta ut din biljett på Kom In (Kramfors kommuns kundtjänst senast den 19 oktober, 
kl 17:00. ) för garanterad plats. Längd: ca 35 minuter. 
Cupol ABF Kramfors

19:00 Festkonsert med hemvändande musikalartister, husband och stor kör. 
Solister: Jennie Jahns, Carolina Näsman, Per-Erik “Perra” Eriksson och Nathalie Edlund. 
Konferencier: Johan Mörk. Svanökören från Kramfors och Allmänna sången från Härnösand. 
Biljetter på tickster.se och på Kom in. 
Kramfors teater, fd Folkets park 

21:00 After Musical DeLux. 
Kramfors musikalfestival 2018 avslutar med en rejäl efterfest där alla är välkomna! 
Underhållning: Petter & Robin. 
First Hotel Kramm

 För mer info: www.kramfors.se/musikalfestival 
www.facebook.com/kramforsmusikalfestival


