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OMBUDSMEDDELANDE 
FEBRUARI 2012 

 
 

KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER 
 

Hej alla kulturvänner! 
 

God fortsättning på det nya året som nu drar igång med alla premiärer. Våra olika arrangörer har skickat med 

ett stort utbud av olika kulturaktiviteter, läs och ta del av deras erbjudanden! 
 

Ni som har tillgång till Internet, använd gärna de länkar som finns utplacerade i detta ombudsbrev 

samt besök även gärna kommunernas hemsidor och se vad de erbjuder. 
 

Malmö Stadsteater 
 

Here comes the Sun 
Teamet bakom succéföreställningen All we need is love är tillbaka! 
I Here comes the sun handlar det bara om döden. Inför döden, efter döden, och inte minst det som är den 

oundvikliga förutsättningen för döden – livet!  

Föreställningen som baseras på bland annat intervjuer utlovar feelgood-teater med skådespel, humor, musik 

och dans – allt kretsande kring det mest ultimata och slutgiltiga ämnet av dem alla. 

Urpremiär på Intiman fredagen den 10 februari kl. 19.00 
 

INGVAR – En musikalisk möbelsaga 
Dagen är slut och börsen har lagt ytterligare en katastrofal dag bakom sig. De förtvivlade mäklarna har 

förlorat såväl sina egna som alla andras pengar. Nu famlar de efter ett hopp, något som kan hjälpa dem att stå 

ut ännu en dag. De vill tro på en bättre värld och drömmer om att få slippa rövarkapitalismen. Så minns de – 

IKEA! 

Med en stor portion svart humor och till tonerna av svensk folkmusik berättar vi historien om mannen som 

möblerade det svenska folkhemmet. 

Nypremiär på Hipp lördagen den 25 februari kl 18.00 
 

Ett drömspel – av August Strindberg 
 

”Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsgrund 

spinner inbillningen ut och väver nya mönster.”  

År 2012 är det hundra år sedan August Strindberg dog. Vi uppmärksammar den store författaren genom att 

spela en av hans mest älskade och kanske märkliga pjäser – Ett drömspel. Med humor, sorg och fantasi har 

pjäsen sedan början av 1900-talet förtrollat teaterpubliken runtom i världen.  

Premiär på Intiman lördagen den 17 mars kl. 18.00 
 

Den hypnotiska tapeten 

Den svenska kärnfamiljen föll samman som samhällsbärande institution på 1970-talet. Istället fick vi 

damfotboll, spaghetti, Björn Skifs, narkotikamissbruk, långhåriga män och invandrare. Parallellt med denna 

utveckling introducerades modernistiska tapeter i de svenska hemmen. Man behöver inte vara paranoid för att 

se sambandet. .. 

En absurd och humoristisk dansteaterföreställning av Jo Strømgren – en av Europas mest anlitade koreografer 

och regissörer. I samarbete med Skånes Dansteater. 

Urpremiär på Hipp lördagen den 24 mars kl. 18.00,  Se flyers 

 

Skådebanepriset på ovanstående föreställningar inkl bokn. avg. är 165 kr (ord. pris 230 kr). Priset gäller 

alla dagar utom premiärdagen. För info och bokning ring 040-103028 eller 103025. Hela programmet med 

alla föreställningar och tider kan du se på www.malmostadsteater.se 

http://www.malmostadsteater.se/
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Malmö Opera 
 

No way to treat a lady – En humoristisk deckarmusikal 
 

Kit Giles, en misslyckad skådespelare i New York, är i själva verket en kallblodig mördare som specialiserat 

sig på att ta livet av äldre kvinnor. Den luggslitne poliskommissarien Morris Brummel är honom på spåren. 

Två saker har de båda männen gemensamt: extremt dominerande, självupptagna mödrar och en omättlig törst 

efter uppmärksamhet. Gradvis uppstår ett märkligt förhållande mellan dem och de ingår en ohelig allians för 

ömsesidig vinning... No Way to Treat a Lady leker med den amerikanska deckargenren på ett kärleksfullt sätt. 

Uppfriskande, svartsynt humor blandas med allvarsamma frågor: Vad händer med en människa som inte får 

kärlek och bekräftelse? Och är det slumpen som avgör om vi hamnar på rätt eller fel sida lagen? 

Premiär 25 februari på Landskrona teater (Turné). 
  
Carmen 

Carmen är kvinnan som alla män vill ha. Ung, vacker, kaxig och självsäker svassar hon förbi och solar sig i 

glansen av deras lystna blickar. Hon bryr sig inte om någon, går sin egen väg, väljer den älskare hon vill ha 

för stunden men skulle aldrig drömma om att bli förälskad. Soldaten Don Jose är till en början bara en i raden 

av hennes erövringar, men snart är Carmen indragen i något hon inte kan ta sig ur. 

Georges Bizets Carmen är världens mest spelade opera. Med sin medryckande musik och sin dramatiska 

handling om kärlek och åtrå, svartsjuka och död har den förfört publiken i över 100 år. Premiär 11 februari  

Vi har platser kvar den 4 maj : 415 kr inkl. bokn avg. (ord. pris 485kr). Se flyers 
 

Madame Butterfly 

Madame Butterfly av Giacomo Puccini är ett av operalitteraturens mest populära och spelade verk. När den 

amerikanske löjtnanten Pinkerton är på permission i Nagasaki blir han förtjust i den unga geishan Cio-Cio-

San kallad Butterfly… 

Akinas uppsättning av Madame Butterfly spelades på Malmö Opera vintern 2010/11. Föreställningarna var 

fullbokade och trycket var stort efter biljetter. Nu är den tillbaka med 8 nya föreställningar. 
Nypremiär 10 mars 2012,  Se flyers 
 

 

Evita 
 

Den legendariska historien om Eva Duarte, som från sin fattiga barndom på landsbygden kommer till Buenos 

Aires för att försörja sig som dansare, radiostjärna och skådespelare. Hon klättrar på den sociala stegen genom 

en rad kärleksaffärer och träffar slutligen överste Juan Perón. Eva hjälper honom med hans politiska karriär 

och Perón blir Argentinas president och diktator. Det är vid Peróns installation som hans, numera lagvigda, 

hustru håller talet; den känsloladdade sången Don’t cry for me Argentina. Eva, som själv engagerar sig 

politiskt, blir folkets välgörare och de ger henne smeknamnet Evita…. Föreställningen framförs på svenska.  
 

Premiär 14 september 2012. Vi har platser följande dagar: 5, 18 okt & 23 nov, (425kr, ord. pris 490kr),    

9 dec & 5 jan-13 (465kr, ord. pris 540kr). Priserna inkl.bokn.avg. 
 

After Dark på Operan 

En helt ny show! 

Det blir en sprakande show med glitter, glamour, dans och kanske en liten gnutta opera. 

Sveriges mesta showgrupp tar sig in på Malmö Opera för att sätta upp en aldrig tidigare skådad show. 

Vackrare än någonsin. Läckrare än någonsin. Fräckare än någonsin. 

Storslaget och intimt, fabulöst sagolikt och hisnande romantiskt. 

Steget från dragqueen till operadiva är inte stort…med Christer Lindarw, Babsan, dragshowartister och 

dansare.  

Vi har platser följande dagar: Premiären den 25maj, pris 485 kr, 27 maj, (450kr, ord. pris 525kr)& 8 juni 

(415kr, ord. pris 485kr). Priserna är inkl. bokn.avg. 

 

Skådebanans medlemmar har möjlighet till rabatter även övriga speldagar till olika föreställningar på 

Malmö Opera. För mer info ring 040-103025 eller 103028 . Hela programmet med alla föreställningar och 

tider kan du se på http://www.malmoopera.se/ 

http://www.malmoopera.se/
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Skånes Dansteater  
 

On the road 
Att resa är att lära känna sig själv sägs det. I Skånes Dansteaters föreställning On the Road går resan genom 

fyra verk, tre hyllade koreografer samt tango nuevo, fransk musik, 60-talspop och världsmusik. 

Vem definierar vem du är, är det kanske rentav människorna som står dig närmast? Fransk/svenske 

koreografen Philippe Blanchard sprider i duetten Within Shortly ljus över eviga frågor om identitet och 

vänskap. I Milonga till musik av Astor Piazzolla och Piece for a small stage dansar finske koreografen 

Tommi Kittis koreografi fram musiken. Här förenar han dans och musik i en lyrisk dialog mellan äldre 

kulturer och samtida dans. Amerikanske koreografen Stephen Petronios kraftprov Unchained Melodies 

kompletterar kvällen med ett solo till Cyndi Laupers utlämnande och stämningsfulla tolkning av Righteous 

Brothers välkända Unchained Melody. 
 

Spelas på Skånes Dansteater den 16 mars , 20, 21, 22, 26 (dag), 27, 28, 29 april samt 4 & 6 maj 

Biljetter 040-20 85 00, www.skanesdansteater.se 

Ange koden RESA när du bokar så får du 25% rabatt på ord. pris, vilket betyder 135 kr per biljett. 

Ord. pris 180 kr. Under 26 år 90 kr. Skolpris 50 kr/elev. Se flyers 
 

Teater 23 
 

Legenden om Sally Jones  
av Jakob Wegelius i dramatisering av Harald Leander , från 9 år  
 

En gorilla föds djupt inne i den afrikanska regnskogen en stormig natt. Gorillan heter Sally och ska snart 

komma att skiljas från sin mor för att brutalt kastas in i en färgstark och omtumlande människovärld 

som ibland är bitter och ibland är ljuv. Över en natt hamnar Sally i ett äventyr som tar henne över världens 

kontinenter likväl som igenom de känslor och beteenden som finns inom varje levande varelse.  

Följ med Sally och Teater 23 på en resa som tar oss från Afrikas djungler till det myllrande Istanbul, över det 

Egeiska havet, genom bardistrikten i Singapore och in i det hektiska storstadslivet i New York. Hon möter 

allt från maktgalna vetenskapsmän och charmiga trollkarlar till bedragare och banditer, men också en 

kärleksfull orangutang och en vänligt sinnad sjöman. Tillsammans med Sally dimper ni rakt ner i ett hisnande 

äventyr fyllt av sorg, svek och brustna hjärtan likväl som lojalitet, kärlek och vänskap. En grym och vacker 

saga – livet helt enkelt 

Urpremiär på Teater 23 den 28 februari 

Se flyers 

Hela programmet med övriga föreställningar,tider kan du se på www.teater23.se 

Biljetter: www.kulturcentralen.nu  Tel: 040 – 30 32 23 
 

Malmö SymfoniOrkester 
 

ÅRSTIDERNA  
Dvorák- Karnevaluvertyr,  

Piazzolla Årstiderna   

Sibelius Symfoni nr 3 

Torsdag 16 februari 19.30.  Pris 280 kr 
 

Vi har även platser till Efter Jobbet och Nalle konserter till rabatterade priser för Skådebanans 

medlemmar. För mer info ring 040-103025 eller 103028. Besök gärna MSO s hemsida på www.mso.se   

 
Biograf Spegeln  
LEONARDO DA VINCI: MÅLARE VID MILANOS HOV 
 

Exklusiv visning av brittiska National Gallerys banbrytande utställning - Leonardo da Vinci: målare vid 

Milanos hov. Utställningen är filmad med konstguider och innehåller unika bakomkulisserna intervjuer, som 

nu eftersänds till biografer i hela världen. 16 februari kl 20.00. Pris: 120 kr (Under 20 år 100 kr) 
www.biografspegeln.se  

http://www.skanesdansteater.se/
http://www.teater23.se/
http://www.kulturcentralen.nu/
http://www.mso.se/
http://www.biografspegeln.se/
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Palladium 
 

CARMINHO 

när fadon blir ett sätt att andas 

Fredag 9 mars kl. 19.30, Palladium, Söderg 15, Malmö. www.palladium.nu  eller ring 040-19 19 21 

Se flyers 
 

Teatermuseet  
Teatermuseet visar ”Cirque Dans Deux Salles”. 

I två rum visar konstnären Håkan Magnusson målningar, grafik, fotografier  

och installationer på temat cirkus. 

Hilmar Key visar sin stora cirkusmodell ”Alberto”. 

Utställningen pågår 14 januari – 4 mars 2012 

www.teatermuseet.com 

Se flyers! 
 

Victoriateatern 
 

Voices of Malmö, 24/2 
Åtta av Malmös finaste vokalister, Helena Josefsson, Svante Lodén, Almaz Yebio, Anders Grahn, Brita 

Björs, Andreas Eldeen, Emma H Löfgren och Alexander Holmgren gör denna kväll personliga tolkningar 

av egna favoriter från 1960-talet. Picknickföreställning. Insläpp 19.00,  på scen 19.30 
 

BILJETTER: 

Online: www.victoria.se,   
Över disk: Folk o Rock (vid Lilla Torg). 

Telefon: Tickster 0771-47 70 70 

 

 
KULTURINFORMATION FRÅN LUND 
 

Lunds Teaterförening presenterar: 
 

Freuds cigarr 
Tänder du på helt fel personer? Blir vissa saker fel hela tiden? Fobier? Vem är det som tjatar i ditt huvud? Ser 

din fru ut som din mamma? Oförklarliga gråtattacker vid tanken på stångkorv med sauerkraut? Är dina 

instinkter otämjda? 

Kom och lägg dig på divanen hos StockholmsMusikTeater. Doktor Freud har förklaringen – han ormade vårt 

medvetande! 

  

Spelas torsdagen den 16 februari på Lunds Stadsteater kl. 19.00 

För mer info se: http://www.lundsteaterforening.se/ eller ring biljettbyrån på 046-13 14 15 

 

MÅNTEATERN I LUND 
 

ELEKTRA 
Elektra tvingas av sin mor att bevittna hur modern och hennes älskare mördar Elektras far. 

Vad händer med Elektra efter den upplevelsen? Ska hon, kan hon utkräva hämnd? Ska lagen ”öga för öga 

tand för tand gälla? Kan man ta rätten i egna händer? Vilket blir priset man får betala? 

Elektra är ett psykologiskt familjedrama där heder, besatthet, hat och kärlek duggar tätt i kulisserna. 

Aktuella speldatum: 18/2, 19/2, 25/2, 26/2 & 29/2. 

Biljetter: bokning@manteatern.se | 046-18 98 99 

 

Skådebanans medlemmar har 25% rabatt: 135 kr (ord.pris 180kr) 

 

 

http://www.palladium.nu/
http://www.teatermuseet.com/
http://www.victoria.se/
http://www.lundsteaterforening.se/
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PSYKOTERAPI X5 
Månteatern i samarbete med Insititutionen för psykologi Lunds universitet presenterar stolt Psykoterapi X5. I 

fem fristående iscensättningar får vi titta in i det slutna terapirummet och följa behandlingen av Rickard, 

familjen Jimenez, Morris, Linda och Gun..Premiär 10/2:  www.manteatern.se  

Skådebanans medlemmar har 25% rabatt: 75kr (ord.pris 100kr). Paketpris: Se 5, betala för 4 (300kr). 

Biljetter: bokning@manteatern.se | 046-18 98 99 

Se flyers 

 

TEATERIMPROVISATION - DE 7 DYGDERNA 
 

Månteatern ger 7 kvällar i folkbildningens tecken utan syrgas och flytväst. Våra teaterimprovisatörer och det 

akademiska Lund tar ett skamgrepp på De 7 dygderna. Vilka är de? Vad betyder de? Och varför ska vi ha de? 

 

Plats: På Månteaterns scen, Bredgatan 3 i Lund. 10 mars, 31 mars och 21 april, kl 19:00.  

BOKA/KÖPA BILJETT: 

Månteatern: bokning@manteatern.se | 046-18 98 99 

Även biljettköp i dörren - en timme innan teaterimprovisationen börjar.  

Lunds biljettbyrå: 046-13 14 15  

Kulturcentralen: 040- 10 30 20 |http://www.kulturcentralen.nu| Södra Förstadsg. 18, 211 43 Malmö 

Skådebanans medlemmar har 25% rabatt: på ord. pris. 
 

Lunds Konsthall 
 

Aktuella och kommande utställningar: 
 

4 februari – 25 mars 

Motsatsen till mig är jag. Miriam Bäckström 
En både tillbaka- och framåtblickande utställning med flera nyproducerade verk. Utgångspunkten är 

skådespel, scenografi, film och fotografi. 

6 april – 27 maj 

Social Fabric. Alice Creischer, Sudhir Patwardhan 
Med frågor kring textil, industri, handel, ekonomi och politik tas vi på en visuell resa i tid rum från Väst till 

Öst, från dags dato och tillbaka i historien.  

Kurator: Grant Watson 

Läs mer på   www.lundskonsthall.se eller ring 046-35 52 95 

 

Teater Sagohuset 
 

Berättarafton våren 2012 
Teater Sagohuset fortsätter med sina uppskattade Berättaraftnar med två söndagskvällar under våren, 

tillsammans med en engelsk fika. Dessutom firar vi såklart Alla Berättares dag, tisdagen den 20 mars. När vi 

håller i Berättaraftnar kommer inbjudna berättare och andra gäster, så som sångare och musiktrubadurer, 

tillsammans med varmt te och nybakta scones. 
 

Kom för en kväll med hiskeliga historier och sagolika skrönor, där innehållet blir livs levande genom 

berättandet samtidigt som vi njuter av varma scones; just för söndagskvällen. Biljetter bokas genom: 

Teater Sagohuset 046 - 12 21 41, Kulturcentralen 040 - 10 30 20 eller Biljettbyrån 046 – 13 14 15 . 

För mer info: www.sagohuset.nu/ 
 

KULTURTIPS FRÅN YSTAD 
Uret genom tiderna. 
Utställningen presenterar nedslag om urens historia. Vi kommer visa allt från skuggkastare och solur till de 

modernaste uren. Det kommer också ställas ut golvur, tellarium, amerikaklocka med mycket mer. I mitten av 

utställningen kommer vi att ha en inredd urmakarverkstad som det kunde ha sett ut omkring sekelskiftet m.m. 

Utställningen visas på klostret i Ystad t.o.m. 18 mars Tel: 0411-577286 

För mer info om vad som händer i Ystad, gå in på www.ystad.se och klicka på kulturlänken. 

http://www.manteatern.se/
http://www.kulturcentralen.nu/
http://www.lundskonsthall.se/
http://www.sagohuset.nu/
http://www.ystad.se/
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KULTURTIPS FRÅN LANDSKRONA 
 

Landskrona konsthall 
Lowlands av Martin Bogren 28/1–11/3 
Lewenhauptstipendiat 2011 

I Martin Bogrens Lowlands möter vi en bildberättelse som spelar mellan dokumentärt, drömskt och högst 

personligt. För sina bilder har han mottagit Scanpix 

stora fotopris. Utställningen presenteras i samarbete 

med Fotografiska. 

www.landskrona.se/fritidochkultur   

 
KULTURTIPS FRÅN TRELLEBORG 
 

Ragnarök 
Grandbiografen 

11 februari kl. 18.00 

 

Opera från The Metropolitan 

I den spännande avslutningen av Ringentrilogin leder bedrägeri och girighet till en global katastrof. I operan 

Ragnarök lämnar Siegfried gudarnas värld för att besöka människornas. 

Pris: 295:- (inkl bubbel och tilltugg). Tel: 0410-71 15 35 
 

Allt om evenemang i februari i Trelleborg på: 
http://www.trelleborg.se/TrelleborgUpload/Utvbolag/Online/Februari_webb_2012.pdf 

 
KULTURINFORMATION FRÅN KRISTIANSTAD 

Sound of Music - Emil Sigfridsson 
Datum: 2012-02-26 Tid:15:00, Plats: Kristianstad, Teatern 
Biljettinfo: Bokning av teaterbiljetter gör du genom att e-posta till kristianstad.tf@riksteatern.se  alternativt 

ringa 044- 125820. 

För övriga aktuella  kulturevenemang gå in på:  http://www.kristianstad.se/evenemang  
 

Viktig info angående medlemsregister! 
För att kunna ge Er bästa möjliga service är det viktigt för oss att alltid ha ett uppdaterat 

medlemsregister och korrekta kontaktuppgifter. (gäller även  

e-postadresser) Var vänliga och meddela oss om det sker några förändringar. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Välkommen att besöka oss på vår hemsida, adressen är: www.sodra.skadebanan.se . Ni skådebaneombud har 

en speciell sida som är bara för Er:  www.sodra.skadebanan.se/ombud  
 

Missa inte våra erbjudanden på affischen! 
 

Skådebanan Södra Regionen Rådmansgatan 23 c 211 46 Malmö, 

Telefon: 040-10 30 25 

E- post: alf@skadebanan.org  Hemsida:  www.sodra.skadebanan.se 
 

Expeditionstider och biljetter: må-tors 9-17, fredag 9-14.   
 

Skådebanan i Lund, Revingegatan 4, 223 50, Lund. 

Öppettider: tisdag – torsdag 10.30 – 11.30 samt 13.00 – 15.00 

Telefon 0722-076777   

E-post: solveig@skadebanan.se  

 

Skådebanan NV - Skåne, Södergatan 65, 252 25 Helsingborg, 042-17 64 00 

skadebanan.helsingborg@telia.com eller jeanette.mathisen@abf.se 

http://www.landskrona.se/fritidochkultur
http://www.trelleborg.se/TrelleborgUpload/Utvbolag/Online/Februari_webb_2012.pdf
http://kristianstad.riksteatern.se/repertoar/988276
http://www.kristianstad.se/evenemang
http://www.sodra.skadebanan.se/
http://www.sodra.skadebanan.se/ombud
mailto:alf@skadebanan.org
http://www.sodra.skadebanan.se/
mailto:solveig@skadebanan.se
mailto:skadebanan.helsingborg@telia.com
mailto:jeanette.mathisen@abf.se

