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       OMBUDSMEDDELANDE 

 SEPTEMBER 2013 

 
KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER 
 

Hej alla kulturvänner! 
 

Nu är vi tillbaka efter semesteruppehållet, hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar. 
Höstsäsongen är här med alla kulturevenemang och premiärer! Ta del av det stora utbudet och 
berika er själva och andra. Använd gärna internetlänkarna i brevet samt besök kommunernas 
hemsidor. 
 

Ombudsträff  
Glöm ej att anmäla er till vår kostnadsfria ombudsträff torsdagen den 17 oktober på 
Inkonst, Bergsgatan 29 i Malmö. Samling kl. 17.30. Vi bjuder på fika och information av 
representanter från kulturarrangörerna. Därefter skall vi se föreställningen ”Bones”,  
en svensk, fransk, tysk samproduktion i samtida scenkonst med Institutet & Outil. 
Anmälan sker till oss senast måndagen den 7 oktober på tel. 040-10 30 25. 
 

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 kinesisk-holländska stjärnan Li-Tong Hsu. 
Premiär den 6 september, se flyers eller säsongsprogram. Vi har platser till ett flertal 
speldagar. För info och bokning, ring 040-103028. 
 

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. 
 

Manon 
På ett värdshus i franska Amiens blir den unga Manon Lescaut, som är på väg att gå i kloster, 
och den unge ädlingen des Grieux förälskade i varandra. De bestämmer sig för att rymma 
tillsammans. Han tror sig att funnit kvinnan i sitt liv. Hon vill uppleva det ljuva livet i Paris. 
Manon är mycket vacker och hennes lyxbegär driver henne till prostitution. Hennes svaga 
karaktär leder till slut till djupaste förnedring. Premiär 30 november. Vi har platser till den 5 
& 16 dec. Pris 470kr inkl. bokn. avg. (Ord. Pris: 550kr) 
 
After Dark – Let´s go party  
Folkliga, flirtiga och en liten gnutta farliga. Efter publiksuccén i Stockholm och Göteborg 
återvänder After Dark till Malmö med en uppdaterad show. Minst lika vacker, läcker och 
fräck som senast. Premiär den 20 sept. Spelas till den 28 sept. Se flyers 
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Guidade visningar   
Malmö Opera är ingen vanlig arbetsplats, här finns närmare 90 olika yrkeskategorier. 
Skickliga specialister ser till att varje uppsättning får möta sin publik. Se flyers 
 
Vi har även förbokade platser till Labero-Inferno , Rosenkavaljeren, Bohéme, Rebecca, 
Tusen & en natt och Cabaret. 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 och bokning,  ring 040-10 30 25 eller 10 30 28 . Hela programmet med alla 
föreställningar och tider kan du se på www.malmoopera.se 
 
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. Se program 
 
 
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. Se program 
 
Konst 
Marc, Serge och Yvan är sedan länge goda vänner. En dag har Serge köpt en dyr målning av 
en känd konstnär. En vit målning med vita streck. "Du har betalat 25 000 euro för den här 
skiten?" utbrister Marc, och konflikten är ett faktum. Vänskapen sätts på prov och 
relationerna skakas i grunden. Hur är det möjligt?  Premiär på Intiman 4 oktober. För info  
och bokning, ring 040-103028. Se program 
 
Malmö for the fittest 
Malmö är vilt. Det gäller att välja överlevnadsstrategi och Bergsgatan är ett hem för den ene, 
affärsrörelse för en annan, vildmark för en tredje och ett slagfält för en 
fjärde. Söderslättsdimman kravlar in och blandar sig med krutrök från falang-strider och 
tjuvjagande ankdödare i Pildammarna. Cristina Gottfridssons nya pjäs är en svartkantad 
komedi om tillståndet. I vår stad. I varje stad. Urpremiär på Intiman den 23 november 
För info och bokning, ring 040-103028. Se program 
 
Skådebanans medlemmar har 25 % rabatt på ord.pris på Malmö Stadsteaters egna 
produktioner när ni bokar via oss (gäller ej premiärer och gästspel). För info & bokning, 
v.v. ring oss på 040-103028 el. 103025.  www.malmostadsteater.se 
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Skånes Dansteater/Malmö Opera   
 

The Feeling of Going   
Höstens stora dansföreställning med Skånes Dansteater lockar med på färden till det osynliga 
landskap inom oss där allt är tänkbart. Spelplatsen är mytens hemvist, där människa och väsen 
mäter sina krafter och ger varandra liv. 
Premiär 26 oktober på Malmö Opera 
Få 25 % rabatt på höstens stora dansföreställning på Malmö Opera 
Ange koden SKADEBANAN när du bokar på 040-20 85 00 eller gå in på 
www.skanesdansteater.se  Ord. pris 210-290 kr, se programmet. 
 
Skånska Operan  
 

Jubileumskonsert! 
En galakväll med nummer från världens mest kända operor: Figaros Bröllop, La Traviata, 
Carmen, Rigoletto, Trollflöjten m fl. Gå in på www.skanskaoperan.se för närmare info. 
22 nov. kl. 19.00, Malmö Konserthus, för bokning, ring 040-6304501, se flyers. 
www.skanskaoperan.se 
 
Victoriateatern 
 
Till dig! En hyllning till Zetterlund, Vreeswijk m.fl. 
En känsla av folkpark intar Victoriateatern för en kväll och vi drömmer oss 
tillbaka till en tid då jazz på svenska var nytt och doftade visa och folkmusik. 
Anna Cederquist, Sofia Thelin och Maria Skoog tolkar svenska storheter från 60-
talet som Cornelis Vreeswijk, Hasse & Tage, Olle Adolphsson och framför allt 
Monica Zetterlund. En hyllning till visan och till en alldeles speciell generation av 
svenska musiker.  
Bandet består av: Hans Nilsson (piano, saxofon), Peter Tegnér (gitarr), Daniel 
Karlsson (bas) och Johan Hallström (trummor).Se programmet 
 
Pris: 200 kr (garderobsavgift ingår i priset) 
25 oktober kl.19.00 
www.victoria.se  
 
Teatermuseet 
En dansk/svensk teater och musiksläkt firar i år  150 års jubileum  
med en utställning på Teatermuseet 14/9-8/12 2013 
Teatermuseet Kalendergatan 5 C 
Öppet: tisdag, fredag, lördag och söndag kl 13.00 – 16.00 
Se flyers 
 
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 
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Inkonst 
 

Scenhösten 2013 
I höst presenterar Inkonst ett scenkonstprogram som sträcker sig över flera kontinenter och 
ställer frågor om den västerländska vita medelklassidentiteten, minoriteter och vårt koloniala 
undermedvetna. Det handlar om kopior, dubbletter och tvillingar och tvillingkonstellationer. 
Om spektaklet och ickespektaklet, och inte minst utgår vi från ett ständigt undersökande av 
vad samtida teater och dans är och kan vara både i Sverige och ute i världen. 
För mer info gå in på www.inkonst.com  eller ring 040-306597. Se flyers 
 
Palladium 
Jorden runt på 80 minuter 
Några är blivande stjärnor, andra har strålande karriärer på världsscenen, somliga har lämnat 
ett liv i rampljuset i sitt forna hemland. Ett urval av Malmös fantastiska musiker och dansare 
med bakgrund utanför Sverige. Katapult för Mångfald är ett projekt som verkar för att lyfta 
fram musiker med utländsk bakgrund i rampljuset. Programledare: Behrang Miri 
Tisdag 22 okt kl.19.30. För info & bokning 040-103020. www.palladium.nu 
Se programmet 
 
LUNDS KOMMUN  
 

Lunds teaterförening - Riksteatern 
 

Don Quijote 
Låt er ledsagas, av Don Quijote och Sancho Panza, genom vårt hejdundrande teateräventyr. 
Släpp tyglarna, blicka mot horisonten och låt oss, likt Don Quijotes häst Rosinante, fritt välja 
riktning, då vi anser att det tillhör äventyrets sanna väsen. 
 
Don Quijote – Riddaren av den sorgliga skepnaden, den djupt allvarsamma, komiska och 
rörande historien om den fattige adelsmannen, som i sin egen verklighet, beslutar sig för att 
bli riddare och bege sig ut på äventyr. Som väpnare får han med sig bonden Sancho Panza, en 
matglad realist. Med modigt och osjälviskt hjärta skapar Don Quijotes upptåg förvirring och 
förveckling, allt till den trogna Sanchos förfäran. 
Spelas den 31 oktober kl. 19 på Lunds Stadsteater. 
Info & biljetter: Biljettbyrån, Lund, tel. 046-131415 och Kulturcentralen, Malmö, 040-
103020. 
 
TRELLEBORGS KOMMUN   
 
Söderslätts countryfestival 
Festivalen är en musik och aktivitetsfestival belägen i hjärtat av skånska Söderslätt, som till 
skillnad från många andra festivaler, är för hela familjen, i den lantliga andan. 
 
Vi vill ställa internationella artister tillsammans med svenska och lokala talanger på scen. 
Countryfestivalen är nischad men samtidigt erbjuder vi bredd, det vill säga: vi fångar upp allt 
som kan innefatta country och paketerar i ett inbjudande koncept… 
13-14 september i Anderslöv 
För info & bokning: 0775-700 400, www.soderslattscountryfestival.se 
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YSTADS KOMMUN  
 
Kamin för frusna själar 
En svartkantad komedi med sång. Bror Tommy Borgström ger liv åt Sonnie Olssons hjärta 
och smärta. Sonnie Olsson är i stan, det är dags för show! Sonnies långa karriär har gått 
spikrakt mot toppen, men också ner i botten. Åren har gått sedan Sonnie i en gräddvit Ford 
Fairlane lämnade Ballingslöv. Den svenske sångstjärnan har väntat länge på lanseringen i 
USA och mött både idoler och fotfolk i branschen. Och kvinnor. Han säger med all rätt till 
sina beundrarinnor: "Gamla hus brinner bäst". Urpremiär. 18-19 okt. samt 16 nov. 2013 kl 
19.30 på Ystads teater. Biljetter Ystads Turistbyrå, tel.  0411-57 76 81 
 

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

Landskrona konsthall 

Peter Frie och Lars Englund 

Konsthallen i Landskrona visar, i samarbete med Arnstedt Östra Karup, Lars Englund och 
Peter Frie. En skulptör och en målare som alltid följt sin egen väg. 
Deras uttryck är olika men båda arbetar med det tidlösa, där historia, nutid och framtid 
existerar sida vid sida. De har visat sina verk på museum och gallerier i hela världen och de är 
representerade i många offentliga och privata samlingar 
31 augusti – 13 oktober 
www.landskrona.se/konsthall 
 
KRISTIANSTADS KOMMUN  
 

Underhållningspatrullen  
 

Annie 
En tidlös historia. En klassisk musikal. Odödliga sånger. Underhållningspatrullen lovar en 
fullödig musikal med stora shownummer,  mycket skratt, hjärtknipande scener och Skånes 
charmigaste barn! Se flyers 
Spelas på Kristianstads teater 27 september – 24 november.  
Biljetter: Tel: 044-135335. www.underhallningspatrullen.se  
 
HELSINGBORGS KOMMUN  
 

Helsingborgs Stadsteater  
 

Hamlet 
Hamlet återvänder hem från sina studier utomlands. Han möter sina barndomsvänner och 
märker att hans värld har blivit en helt annan. Hans far, kungen av Danmark har dött och hans 
mor är redan omgift med Hamlets farbror, som har tagit över riket. Hamlet tvingas att tänka 
och handla utifrån gamla strukturer och maktordningar. Nu måste han leva upp till 
omvärldens förväntningar. Premiär 14 sept. på Storan. Spelas till den 2 nov. Skådebanans 
medlemmar betalar endast 140 kr (ord.pris 220kr). För bokning, ring 040-103028. Mer info 
på  www.helsingborgsstadsteater.se 
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Ett år av magiskt tänkande 
Livet förändras snabbt. Livet förändras på ett ögonblick. Man sätter sig ner för att äta middag 
och livet som man känner det tar slut. 
I höst intar Stadsteaterns Evamaria Björk scenen i dramatiseringen av Joan Didions 
prisbelönta och mycket omtyckta bok. 
Joan Didion skrev Ett år av magiskt tänkande efter att hennes man sedan 40 år, plötsligt dog 
av en massiv hjärtinfarkt. Det är en drabbande historia som beskriver hur det är att förlora den 
man älskar och att hantera sorgen, som en del av livet. Pjäsen blev en succé när den 
uruppfördes på Broadway 2007 med Vanessa Redgrave i rollen.  
Premiär 28 sept. på Lillan. Spelas till den 31 okt. Skådebanans medlemmar betalar endast 
120 kr (ord.pris 200kr). För bokning, ring 040-103028. Mer info på 
www.helsingborgsstadsteater.se 

 
 
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, 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 Helsingborg och i Lund är för tillfället obemannade. Under tiden hänvisar vi 
till tel. 040-103025.  
 

 


