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       OMBUDSMEDDELANDE 
 JUNI 2013 

 
KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER 
 

Äntligen är sommaren här med sol och värme. Ta del av sommarens alla kulturaktiviteter på 

Skånes olika scener. Ni som har tillgång till Internet, använd gärna de länkar som finns 

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

 
Malmö Opera  
 

Miss Saigon 
Efter ett pärlband av stora musikalsuccéer på Malmö Opera är det dags för den storslagna 

musikalklassikern Miss Saigon… 

 

I rollerna ser vi bl. a Dan Ekborg och Philip Jalmelid som båda rosades för sina roller i Les 

Miserables samt den kinesiske-holländska stjärnan Li-Tong Hsu. 

Premiär den 6 september, se flyers eller säsongsprogram. 
 

La Traviata 
Storslagen kärlek, uppoffringar och tragiska missförstånd – turnéversionen av La Traviata 

har allt. Nu kommer Giuseppe Verdis mästerverk i koncentrerad kammarversion med sång 

på svenska.  

Malmö Opera fortsätter fira Verdi-året 2013 - 200 år sedan tonsättarens födelse – med en av 

tonsättarens mest älskade operor.  Turnépremiär 14 sept., se säsongsprogram. 

 

Vi har förbokat platser till nästa säsongs olika föreställningar. Skådebanans medlemmar 

har 15 % rabatt på ord. pris. Ni har även möjlighet till rabatter på andra speldagar än de 

som vi har förbokat till. För mer info ring 040-10 30 25 eller 10 30 28 . Hela programmet 

med alla föreställningar och tider kan du se på www.malmoopera.se 

 
Skånes Dansteater/Malmö Opera 
 

The Feeling of Going   
Den unika ljudbild som skapas av Sigur Ros och Jónsi har under flera år funnits med i 

danskonstnären Ben Wrights musiksamling. Denna ljudvärld kommer att utgöra grunden i 

höstens stora dansföreställning The Feeling of Going på Malmö Opera när Ben Wright 

sammanför Skånes Dansteater med Malmö operaorkester och kör. Jónsis album GO kommer 

att arbetas om för full symfoniorkester och Ben Wrights vision är att skapa ett drömlikt, 

oväntat och rörande verk.  Premiär 26 oktober. 

 

Få 25 % rabatt på höstens stora dansföreställning på Malmö Opera 

Ange koden SKADEBANAN när du bokar på 040-20 85 00 eller www.skanesdansteater.se 

Ord. pris 210-290 kr.   
 

 

http://www.malmoopera.se/
http://www.skanesdansteater.se/
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Malmö Stadsteater  
 

Misantropen 
Alcestine är ursinnig över den förljugna societeten hon lever i. Hon säger alltid sanningen, 

vad det än handlar om och vad det än får för konsekvenser. Samtidigt förälskar hon sig i sin 

raka motsats! En ung man som lever för skvaller, flärd och flirt. 

Under den civiliserade ytan i Molières klassiker sjuder det av passioner, drifter och begär. Det 

är en historia om kompromisslös sanning och om skamlös falskhet, där avsaknaden av tillit 

driver karaktärerna till bristningsgränsen… Premiär på Hipp 28 sept. För info och bokning, 

ring 040-103028. 
 

Love and information 
I ett snabbspolande kalejdoskop av 50 korta scener försöker ett hundratal karaktärer förstå och 

greppa världen de befinner sig i. En värld som fullständigt bombarderas av information. Där 

detaljerna skymmer sikten och kärleken kippar efter luft. 

Ett par försöker med hjälp av videon från sitt bröllop, minnas hur det känns att vara kär. En 

man låter sig styras av signalerna från trafikljusen. Ett barn känner ingen rädsla. Och någon 

försöker förstå exakt hur Guds röst låter. Vilken dialekt talar han? Sverigepremiär på Intiman 

21 sept. För info och bokning, ring 040-103028. 
 

Skånska Operan  
 

Barberaren i Sevilla 
Skånska Operan ger sommaren 2013 Barberaren i Sevilla av G. Rossini - En klassisk opera i 

ny tappning! 

Vi kommer att förlägga handlingen till 40-tal och Figaro är stylist på den teater där Rosina 

just ska etableras som det nya stjärnfyndet. Hennes manager Bartolo ser en möjlighet att säkra 

pensionen och samtidigt ordna det bekvämt för sig genom att gifta sig med henne. Till sin 

hjälp har han den slemmige musikansvarige Basilio. Vad ingen räknat med är att den 

uppburne filmstjärnan Almaviva ska dyka upp inkognito och bli upp över öronen förälskad! 

Och han är van att få det han vill ha… 

Högt tempo, magisk musik och en ensemble som inte kommer att spara på krutet - det är vad 

som gäller när Skånska Operan satsar på sitt nya koncept OPERAFARS! 

Premiär den 6 juli på Bäckaskogs slott, se flyers 
Info och biljettbokning på tel. 040-187595 eller www.skanskaoperan.se 

 

Sommarscen Malmö 
I Malmö kommer det att vara fullt med olika sommararrangemang på olika platser i staden, 

hela programmet kan du se på www.malmo.se/sommarscen/ 
 

Teatermuseet   
 

Max Lundgren 
Författare till många omtyckta ungdomsböcker, manusförfattare till ett flertal teater-, TV- och 

radiopjäser . 

Välkommen till utställningen som pågår under tiden 13 april – 9 juni samt 10 – 25 augusti. 

Inträde: 20: - studenter: 10: - 

Öppet: tisdag, fredag, lördag, söndag kl. 13.00 – 16.00, Tel. 040 – 12 48 83 

Se flyers  

http://www.skanskaoperan.se/
http://www.malmo.se/sommarscen/
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Malmö SymfoniOrkester / Malmö Konserthus  
Nu har du möjlighet att boka din konsertserie för nästa säsong. Titta och läs mer i det 

bifogade säsongsprogrammet där även de olika programpaketen finns presenterade med stora 

rabatter.  www.mso.se   Tel: 040-630 45 01 

 
Moderna Museet Malmö   
 

Lögner om måleri 
Går det att måla utan pensel? I vår och sommar visar Moderna Museet Malmö elva verk som 

alla på ett eller annat sätt diskuterar måleriets mening. Under titeln Lögner om måleri 

presenteras nyförvärv till Moderna Museets samling av bland annat Klara Lidén, Jutta 

Koether, Wade Guyton, Tauba Auerbach och Fredrik Vaerslev. 

 

Scandinavian Pain:  Ragnar Kjartansson, Edvard Munch 
Under sommarhalvåret 2013 sätter Malmö stad den nordiska samtidskonsten i fokus genom 

konstmanifestationen Malmö Nordic 2013. Som en del av detta presenterar Moderna Museet 

Malmö ett unikt möte mellan Ragnar Kjartansson och Edvard Munch 

 

John Melin Exercises visuels 
John Melin var en pionjär inom grafisk formgivning och även verksam som konstnär. Han 

samarbetade ofta med Anders Österlin under namnet Melin & Österlin (M & Ö) som bland 

annat låg bakom många uppmärksammade reklamkampanjer, kataloger och affischer för 

Moderna Museet, framför allt på 1960-talet. 

Utställningarna visas t.o.m. 25 aug. www.modernamuseet.se/sv/Malmo 

 

LUNDS KOMMUN  
 

Lunds konsthall  
 

Sheela Gowda. Open Eye Policy 
15 juni – 25 augusti 2013 

Sheela Gowda (född i Bhadravathi, delstaten Karnataka, Indien, 1957) är en framstående och 

internationellt uppmärksammad konstnär som nu introduceras för den svenska publiken. 

Utställningen för samman hennes skulpturer, stora installationer och fotografier från de 

senaste tjugo åren. Vid första anblicken ser det ut att handla om abstraktion, form och 

material, men vid närmare påseende avtäcks ett konstant engagemang för politik, miljö- och 

samhällsfrågor. Lunds konsthall, Mårtenstorget 3, 223 51 Lund Tel: 046-35 52 95 

 www.lundskonsthall.se 

 
TRELLEBORGS KOMMUN   
 
Sommarjazz i Smyge 
3 sommarjazzdagar med ett kanonprogram av en varierad blandning av artister och orkestrar. 

Efter den lyckade satsningen i fjor på unga musiker fortsätter vi i samma anda och satsar på 

en mångfald av musiker från Folk- och Musikskolor inom Skåneregionen. Huvudjazzdag blir 

den 27 juli då det bjuds på konserter i Magasinet, Garaget och Östra Torps kyrka.  
Sön 16 juni, lör. 27 juni och fre. 16 aug. jazzismyge.se  
För info v.v. kontakta Håkan Fredriksson på tel. 0708-108101 

 

http://www.mso.se/
http://www.modernamuseet.se/sv/Malmo
http://www.lundskonsthall.se/
http://jazzismyge.se/
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HÖÖRS KOMMUN 
HÖÖRS SOMMAROPERA   
 

KUNG MATTIAS I 
Operan är en hyllning till Janusz Korczak, läkare, barnpedagog och författare. Han skrev 

böckerna om Mattias, pojken som kung och ville göra det bra för barnen. Korczak drev ett 

barnhem efter nya och demokratiska idéer i Warszawa från 1912 till 1942, då han tillsammans 

med de 200 barnen fördes till förintelselägret i Treblinka. 

www.kulturhoor.nu , klicka på ”sommaropera 2013” 

 

Spelas den 7 aug kl. 19 på kulturhuset Anders i Höör och på Ystads teater den 10 & 11 aug 

kl. 19, se flyers 
 
 

YSTADS KOMMUN  
 

MarsvinsholmsTeatern   
 

Evigt ung 
Några decennier in i framtiden. Den gamla sommarteatern är nedlagd och ombyggd till 

ålderdomshem för några av de aktörer som en gång stod där på tiljorna. En stund varje dag 

släpps dom ut på den forna scenen. Gamla och skröpliga, men med pulserande hjärtan minns 

dom sin tid i rampljuset. Syster Elisabeth bjuder dom på andliga sånger och 

Gullanbornemarkvisor. Men så fort hon lämnar scenen röjer dom loss. En musikkomedi av 

Erik Gedeon. Premiär 26 juni på Marsvinsholms slott 

För närmare info gå in på www.mhst.se  eller på tel: 0411-60015 

Se flyers 

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

 

LANDSKRONA KOMMUN  
 
Folkfesten/600 
Den 29 juni 2013 blir det en riktig folkfest i Landskrona. Då går Oikos, Mångkulturellt 

centrum och Landskrona stad ihop för att skapa en unik jubileumsfolkfest. Mat, dans, 

workshops, musik, ungdomsdisco, cirkuskolan, barnteater, allsångskväll, utställningar, 

tipspromenader med mera utlovas under 2013 års folkfest med jubileumstouch. Kvällens stora 

musikakt kommer att bestå av reggaebandet Helt Off. Utöver medlemmarna i Helt Off så 

består bandet av Magnus Tingsek samt medlemmar från Damn! och Spiderdogs. 

 

29 juni 09.00 -23.00 -Teaterparken och rådhustorget 

 

För mer information gå in på www.landskrona.se och klicka på fliken 600 årsjubileet. 
 

 
 
 
 
 

http://www.kulturhoor.nu/
http://www.mhst.se/
http://www.ystad.se/
http://www.landskrona.se/
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KRISTIANSTADS KOMMUN  
 

Musikaliska strandhugg 
Välkommen till ännu en sommar med Musikaliska Strandhugg! Totalt kan du njuta av 10 

konserter under torsdagskvällarna i sommar. Hemvärnet, Eva Cassidy-hyllning, Idde & Sulo, 

Kristianstad Storband med flera. Konserterna är gratis och spelas i tivoliparken.  

 

7/6, Premiär! 
13/6,  RUM - Internationell musikfestival 

20/6, Hemvärnets Musikkår Kristianstad 

27/6 Åhus Swing Orkester 

4/7 Sulo & Idde 

25/7 Apolonia 

1/8 Caroline Larsson & Bengt Magnusson - En hyllning till Eva Cassidy 

8/8 Tivolikryss med Radio Kristianstads husband under ledning av Anders Liljeqvist 

15/8 Kristianstads Stadsmusikkår 

22/8 Kristianstad Storband och Allökören 

 

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Nyheter/Musikaliska-Strandhugg-2013/ 
 
HELSINGBORGS KOMMUN  
 

Helsingborgs Stadsteater  
 

Det nionde inseglet 
Robert Spassky är en ivrig schackspelare som älskar att spela mot okända motståndare online. 

En dag bjuder han in en av dem på besök. Det visar sig vara ingen mindre än ”Döden” som 

kommit för att hämta honom. Nu börjar Roberts kamp för livet … Detta är ett drama på liv 

och död med historiska personer, dans, sång och kanoner. 

Pjäsen är skriven av den välkände danske skådespelaren Kristian Halken, utifrån en önskan 

om mer kärlek över Sundet mellan danskar och svenskar… 

 

Speldatum:  

29 juli kl. 19.00 på Dunkers kulturhus 

30 juli kl. 15.00 i stadsparken, Helsingborg 

30 juli kl. 19.00 på Dunkers kulturhus 

Inga biljetter. Fri entré 

Kontakt 

Tel: 042-10 68 00  

e-post: stadsteatern@helsingborg.se 

 
 
 
 
 

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Nyheter/Musikaliska-Strandhugg-2013/
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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 eller om ni vill ha 

ombudsbrevet med e-post.  
 

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!  

Viss begränsad tillgång till genrepsbiljetter finns, v.v. ring oss på 040-103028 för info & 

intresseanmälan,  som bör vara inkommen 14 dagar innan resp. premiär. 

 

Skådebanan Södra Regionen Rådmansgatan 23 c 211 46 Malmö,  

Telefon: 040-10 30 25 vx.  
 

E-post: 
 

alf@skadebanan.org  Verksamhetsansvarig  
 

gudrun@skadebanan.se  Kurser/Utbildning/Projekt 
 

magnus@skadebanan.se  Biljettbokning/Administration 
 

kristof@skadebanan.se  Medlemsregister/Administration  

anette@skadebanan.se Projektansökningar/Administration 

 

 

 

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

Skådebanan i Lund är för tillfället obemannat. Under tiden hänvisar vi till tel. 040-103025.  
 

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

E-post: skadebanan.helsingborg@telia.com eller jeanette.mathisen@abf.se  

 
Vi har semesterstängt från den 1 juli och är tillbaka den 29 juli. 

 
 

 

http://www.sodra.skadebanan.se/
mailto:alf@skadebanan.org
mailto:gudrun@skadebanan.se
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