
MIA 

POPPES 

PROGRAM 

Hej. 

 
Hösten gör sitt intåg och jag är i fullgång med att planera vå-

rens program. Det kanske ni också gör, här kommer några tips 

på underhållning.  

Några föreställningar har varit igång ett tag och är fortfarande 

ständigt aktuella. 

Men en helt rykande färsk föreställning är ”En skåvel Povel”.  

En humoristisk och lustfylld föreställning och en djupdykning i 

Povels enorma musikaliska och lyriska verk. 

Nedan följer ett utbud av alla mina aktuella föreställningar. 

 
Samtliga program kan bokas genom mig.  

Tel. 0708-84 22 61 mail@miapoppe.se 

 

Vi ses 

Mia Poppe 



 

En skåvel 

P O V E L 

En homage till Povel Ramel 
Med  

Mia Poppe & Niclas Strand 
Piano  

Carina E Nilsson  
Som de sista entusiasterna knäpper vi upp dem Ramelska  

musikaliska karameller som skrivits av Povels ordkynniga penna. 
Från den lille tecknaren till Fat mammy brown.  

Bokas på telefon 0707-492932 
   www.niclasstrand.se 

P O V E L 



POPPES 

MELO
DI 

En personlig föreställning om en stor artist. 
Nils Poppes yngsta dotter Mia Poppe berättar om yrkesmannen men  
också privatpersonen Nils Poppe. Vi får höra hur det hela började, om mot-
gångarna och framgångarna. Förebilderna och den stora lusten till sitt 
yrke. Mia sjunger många av de kända melodierna från Nils liv, Lambert 
Walk men också Chaplin och kända musikaler. 
En varm och rolig och kanske lite rörande föreställning på en timma 

   
Vid pianot Carina E Nilsson  Bokas på tel. 0708/84 22 61 



 

En nostalgisk tillbakablick på  

folkhemmets helgnöje . 

Från kabaré till svensktopp. 

med   
Mia Poppe 

 &  

Niclas Strand  
Vid pianot: Carina E Nilsson 

 

Ring: 0707-49 29 32 www.niclasstrand.se 



 

I  

ODÖDLIGA 

POETERS 

SÄLLSKAP 

 

EN  

LYRISK KABARÉ  

DÄR VI BLÅSER LIV  

I MÄNNISKAN  

BAKOM DIKTEN 

 
POETERNA GESTALTAS OCH 

BERÄTTAR SJÄLVA OM SINA 

LIVSÖDEN OCH VAL. 

SÅNG OCH RECITATION AV  

DERAS MÄSTERVERK BLIR EN  

FINSTÄMD, HUMORISTISK OCH 

TÄNKVÄRD FÖRESTÄLLNING PÅ 

CA 45 MINUTER. 

 

 

 

 

BOYE, FERLIN, ÅKESSON, SJÖBERG,  

ANDERSSON, LÖWENHJELM, JÖNSSON, 

LUGN, BIRRO, WINNERBÄCK  

OCH  

BELLMAN 

ÄR OCH FÖRBLIR 

ODÖDLIGA 

 

MIA
 P

OPPE  

&
 

 N
IC

LAS STRAND 

Tel. 0707-492932 
www.niclasstrand.se 



 

POPPERIER 

Det har förekommit många sceniska par i teatervärlden som 

framfört potpurrier och duetter i alla generar. 

Här bjuder Mia Poppe och Niclas Strand på många roliga 

sceniska nummer som inkluderar kända melodier från 

operett, film, musikal och revyvärlden 

  
Vid pianot Carina E Nilsson 
 

Bokas på telefon 070-862 01 50 

En sångföreställning med stor lust och humor 



I min lilla lilla 

värld av blommor 

I min lilla lilla 

värld av blommor 

Poesi och visor i blomsterprakt 

 
Mia Poppe & Niclas Strand 

 
Under knappt en timma ägnar vi oss åt texter och 

melodier av nya och gamla författare och kompo-

sitörer som har speglat blomman från alla håll och 

vinklar 

Blommor när vi älskar, blommor när vi sörjer, 

blommorna vi längtar efter, blommorna vi avskyr 

och dem som får oss att minnas.  

Kort sagt BLOMMOR 

 
För info och bokning ring  0707-492932 


