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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 9/2013   Vasa 5.9.2013 
 

 
 

”KAOS” PÅ WASA TEATER 
 

Wasa Teater erbjuder SPF Österbottens medlemsföreningar på två 
matinéföreställningar av pjäsen Kaos på studioscenen onsdagen 23.10 klockan 

14 samt torsdagen 24.10 klockan 14. 
 

”Kaos” är en hejdlös tragikomedi om tre 

kvinnor – en lärare, en psykoterapeut och en 
journalist – som försöker få livspusslet att gå 
ihop. 

För Sofia har det varit mycket de senaste 
åren; med familjen, huset, skolan. Hon 

tvingas ta tjänstledigt. För Julia uppstår det 
en farlig relation med en manlig patient på 
jobbet. För Emmi brister det under en 

parterapikryssning och det slutar med 
skilsmässa. 

Tre kvinnor gör femton roller. Berättelsen 
utspelar sig på ett flertal ställen under ett 
halvt år. Händelserna skenar iväg. Under en 

vinter och en vår förändras deras liv totalt 
och de är närmare än någonsin att tappa 
kontrollen. 

Mera information om pjäsen hittar du här: 
http://www.wasateater.fi/information_plays.

php?info_id=54  
 

Pjäsen spelas på studioscenen och salongen har 116 onumrerade sittplatser. 

Priset på biljetterna blir 22 € per person. 
 

Vänligen meddela hur många biljetter ni tar per förening senast måndagen 30.9 
klockan 12. Meddela till vilken föreställning ni önskar komma (onsdagen eller 
torsdagen) samt om det går bra att flytta till den andra föreställningen ifall den 

ena är fullbokad. Jag fyller föreställningarna vartefter anmälningarna kommer. 
Beställ gärna via e-post. 
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AKTUELLT 
9.9 Regionens endags höstresa till Kuortane (anmälningar senast 23.8) 
12-18.9 Regionens resa till Schwarzwald och Bodensjön (slutsåld) 

20-26.9 Regionens resa till Alperna och Dolomiterna (2 platser lediga pga. 
avbokning!) 

24-25.9 Regional utbildning för IT handledare i Vasa (anmälningar senast 21.8 

till Mona Lehtonen tel 020 72 888 16) 
30.9 Friskvårdsdag i Botniahallen (www.korsholm.fi/friskvardsdag)  

5.10 Föreningsfestival i Vasa (www.festival.fi)  
23.10 Matinéföreställning kl 14 av pjäsen Kaos på Wasa Teater 
24.10 Matinéföreställning kl 14 av pjäsen Kaos på Wasa Teater 

 
 
 

 
hälsningar 

 
 
Patrick Ragnäs 

ombudsman 
e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi 

telefon: 020 7288818 
web: osterbotten.spfpension.fi  
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