
          
          Pressmeddelande 2015-04-08

VÄLKOMMEN TILL VRICKADE TEATERN

Varmt välkommen till Vrickade Teaterns pressvisning torsdagen den 16 april kl 14:00. Då kommer vi 
att ge er en inblick i den unika ladugård som under 10 års tid har förvandlats till att bli vårt största 
konstprojekt någonsin.

Helgen den 25-26 april slår vi upp portarna till en plats för obegränsat med skratt och glädje, men kanske 
också för en tankeställare. Lördag 25 april är det premiär med dinnershow för vuxna där det kommer att 
ingå mat, dryck och spektakulär underhållning. Söndag 26 april är det familjeföreställning och premiär för 
de mindre då vi sätter upp den bejublade Jecko & Jessie Show. Det är en skrattfest för både stor som liten.

Fakta: Vrickade Teatern var tidigare en helt vanlig ladugård mitt ute på slätten i Härjevad ca 2 mil från 
Lidköping, Skara och Vara, och ca 5 mil från både Skövde och Trollhättan samt endast ca 10 mil från Göte-
borg och Jönköping. Under 10 års tid har vi byggt och slitit för att förvandla ladugården till vad den är idag, 
nämligen en fullt utrustad teater för upp till 150 besökare där flera olika verksamheter ingår. Några exempel 
är egenproducerade dinnershows, familjeföreställningar, företagsevents, konferenser, sommarvarité och 
julfest eller så skräddarsyr vi en helkväll för just ditt företag eller din fest. Teatern går också att hyra för egna 
möten, workshops, föreställningar eller annat. För bilder och mer information besök www.vrickadeteatern.
se eller följ oss på Facebook och Instagram.

Datum: Torsdag den 16 april
Tid: Kl 14:00 – ca 16:00
Plats: Härjevad Karlsgården 3, 531 93 Lidköping

Osa: Anmäl dig senast tisdagen 14 april till Marcus Boström, marknadsansvarig. 
E-post marcus@vrickadeteatern.se eller telefon 073- 502 08 23.
_______________________________________________________________________________________

Artisterna Jecko & Jessie som äger och driver Vrickade Teatern har varit aktiva varité artister sedan 1994 
och har turnerat och gjort dinnershows i Europa och Skandinavien sedan 2001. De har bland annat arbetat 
med Cirque Du Soleil i tre år samt under 7 år varit huvudrollsinnehavare i dinnershow i Köpenhamn, final-
ist i Talang 2011 i TV4, vinnare av SVT:s talangprogram Rampljuset 2012, drivit Kolmårdens Djurparks som-
marshow med 112 föreställningar och inte minst producerat Skandinaviens galnaste restaurangupplevelse 
för Skistar i Sälen med föreställningen Vrickade Varitén fyra säsonger i rad vilket varit en supersuccé! Föru-
tom detta har de gjort en rad olika events för företag som Astra Zenecas julfest, Casino Cosmopol i Stock-
holm, Mix Megapol (Fjäll kalaset), dinnershow Clarion Post Göteborg och Globen Stockholm med flera. 
 
Jecko & Jessie är just nu aktuella med två olika tv serier på SVT Barnkanalen som heter ”Så gör man inte” 
och ”Jecko & Jessie, Drömcampingen” som har stora framgångar och slagit rekord i antal klick på SVT play.


