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Lördag 14 juli 18.00 Båda dagarna Söndag 15 juli 15.00

Vi flyttar mot havet
Nu flyttar spelen väster ut. Närmare 
bestämt till Ellös. Där kommer spelen 
att ta plats dels i Elösparken, dels på 
Glimmaråsen. Du får visserligen köra 
4 km längre, men det hoppas jag det 
är värt.
Själva föreställningen sker på idrotts-
planen Glimmaråsen där scenen, res-
taurangen, sjukvård, toaletter, utstäl-
lare etc finns (precis som tidigare).
Det nya är att inne i Ellösparken kom-
mer konst- och fotoutställning bl.a. att 
hålla hus.

Plats
Ellösparken/Glimmaråsen, Ellös, Orust
Koordinater: 
Latitud 58.17600 N, 
Longitud 11.48299 E

Datum 
Lördag 14 juli kl. 18.00-21.30. Områ-
det öppnar kl. 14.00
Söndag 15 juli kl. 15.00-18.30 Områ-
det öppnar kl. 11.00

Föreställningen 
Föreställningen på drygt 3,5 timmar 
inleds med allsång, innan du lotsas 
vidare med artisternas tolkningar och 
anekdoter. Här blandas gammalt med 
nytt, skrönor med sanningar och skratt 
med tårar och dessutom bjuds du på 
unika möten mellan artister som nor-
malt inte uppträder på samma scen. 
2/3 av visorna är skrivna av Evert Tau-
be. Resterande är de gästande artister-
nas egna/andras material. 
Ackompanjemanget sköts av Taube-
spelens egen 16 personer stora orkes-
ter under ledning av Jerker Johansson.
 
Frågor 
Maila till taubespelen@telia.com 

Välkommen!
TaubeSpelen
www.taubespelen.com

Lördagen gästas vi av Lisa Nilsson, 
Tobias Persson, Dotter och allsångs-
ledare är Jasmine Sjöstedt och kon-
ferencier är Hanna Boquist. Jerker 
Johansson är tillbaka och leder den 
16 man stora orkestern. Ett trev-
ligt inslag blir den sydamerikanska 
gruppen Cuipid som framför Taubes 
sydamerikanska visor med originalin-
strument och på det sättet som Evert 
en gång mötte den sydamerikanska 
folkmusiken.

Till lördagens program skall ytterliga-
re ett namn komma.

Söndagen besöks vi av Uno Svennings-
son, Andreas Weise, Elisa Lindström 
och naturligtvis allsångsledaren är 
Jasmine Sjöstedt och konferencieren 
Hanna Boquist samt Jerker Johansson 
med orkester. Cuipid är med även un-
der söndagen med tre nya låtar.

Till söndagens program skall ytterliga-
re ett namn komma.

Mat
Orust blommors restaurang kommer 
att stå för maten. Utbudet kommer att 
vara bohuslänskt med skaldjurs- och 
fiskbaserade rätter såsom musselsop-
pa, röror och naturligtvis äggost. Allt 
fördelat över diverse olika tält som vin, 
öl och kaffe. Alla med tillhörande mat.

Biljetter
Ticketmaster.se
Klicka på texten

Busslinjer med Västtrafik 
kommer att läggas upp 

senare under våren. 
Titta in på 

www.taubespelen.com 
då och då.

Då vi befinner oss 
i planerat område är det ej 
tillåtet att ta med sig egen 

alkohol in på området. 
Däremot är egen picknick 

tillåten i C-sektionen. 
Restaurangen kommer som 

tidigare att sälja 
öl och vin.

https://youtu.be/_y0YQbA7sf4
https://youtu.be/poS4GSn6di0
https://youtu.be/qZOWsbIY3ew
https://youtu.be/fnK5RW9r7UA?t=3s
https://youtu.be/aodVX9OAEjg
https://youtu.be/PD08dilYo94
https://youtu.be/tseoAgNnOzs
http://www.taubespelen.com/biljetter/
http://www.taubespelen.com
http://www.taubespelen.com/biljetter/

