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Claes MalMberg     

Petra NielseN    lasse KroNér
aNKi albertssoN    KaroliNa eNgelbreKtssoN    

stefaN ljuNgqvist    sofie liNdberg      

MiKael riesebeCK    johaN YNgvessoN

NoA GArTiNGEr/SAmuEl SvEdluNd    ThiNG

+ stor ensemble och orkester  
under ledning av johaN laNdqvist  

regi aNders aldgård

Publik- och kritikersuccén från Lorensbergs-

teatern i Göteborg kommer nu till Malmö och 

Slagthusets scen.

Familjen Addams består av den sentimentale 

pappan Gomez; mamma Morticia, en sval men 

passionerad kvinna; tonårsdottern Wednesday, 

som är som tonåringar är mest ... eller  

kanske inte; och Pugsley, lillbrorsan, som har 

en förkärlek till tortyrredskap. Hos familjen bor 

också Gammelmor Addams, Onkel Fester – som 

genererar elektricitet och är kär i månen – och 

Lurch, den lojale Frankenstein liknande betjänt-

en vars ursprung är okänt, men som möjligtvis 

kommer från ”andra sidan”. För naturligtvis 

umgås familjen även med de döda. Därifrån 

får man väl tro att även den vandrande hjälp-

samma handen, Thing, kommer.

Musikalen kretsar kring dottern Wednesday 

som har vuxit upp och blivit kär i Lucas, en  

stilig ung man från en helt vanlig familj. Och 

nu ska de två familjerna träffas för första  

gången. Lucas och hans föräldrar bjuds in på 

middag i spökslottet – och du är också bjuden.

Premiär lördagen den 27 september och sedan 

spelas den fredagar 19.30, lördagar 15.00  

(matiné) och 19.30 samt söndagar 15.00  

(matiné) fram till och med 20 december 2014.

Främre parkett (rad 1–26): 595 kr. Bakre  

parkett (rad 27–38): 545 kr. Priser inklusive  

serviceavgift. 

suCCéMusiKaleN till slagthuset i MalMö



Prel. bokning av biljetter och villkor. Ring biljettkassan på 040–630 69 00,  
öppet vardagar kl 10.00–18.00, eller mejla en förfrågan till biljett@familjenaddams.se.

Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. I bekräftelsen anges  
biljettkategori och biljettpris. Expeditionsavgift och porto tillkommer.

Bildmaterial kommer att översändas för Er marknadsföring.
VIKTIGT! Maxantal biljetter samt avstämningsdatum enligt separata överenskommelser

En fribiljett till chaufför och buss utgår.
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vi erbjuder er att arraNgera  
eN resa till faMiljeN addaMs

Över 70 000 har skrattat gott åt Familjen Addams i Göteborg!


