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       OMBUDSMEDDELANDE 
 DECEMBER 2013 

 
KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER 
 

Hej alla kulturvänner! 
 

Nu närmar vi oss vintern, dagarna blir kortare och kortare men vi på Skådebanan verkar för 

fullt med att sprida kulturupplevelser till alla grupper i samhället. Passa även på att erbjuda 

era vänner, släktingar, förenings- och arbetskamrater chansen att berika sig av detta breda 

utbud! 

Våra olika arrangörer och samarbetspartners har skickat med information om 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 Opera  
 

Rebecca – The Musical  
Rebecca är en musikal baserad på Daphne du Mauriers roman Rebecca från 1938. 

Händelserna i musikalen, liksom romanen, utspelar sig i mitten av 1920-talet när en ung flicka 

vid ett besök på Rivieran träffar och gifter sig med den engelske aristokraten Maxim de 

Winter och följer med honom till hans legendomspunna gods Manderley. Historien berättas 

av huvudpersonen, ”Jag”, när hon åratal senare genom minnets subjektiva och suggestiva 

skevhet drömmer sig tillbaka till en svunnen tid. Hon minns hur hon möttes av fientlighet på 

Manderley där minnet av den döda Rebecca, de Winters första fru, behärskar och hemsöker 

invånarna… Premiär den 7 februari, Vi har förbokade platser till den16 feb, 7 mars & 11 

april (470 kr, ord.pris 550kr), 28 mars (420 kr, ord.pris 490kr). Priserna är inkl.bokn.avg. 

För info och bokning, ring 040-10 30 26. Se flyers  
 

Manon – en opera av Massenet 
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. Spelas till den 5 jan. För info och bokn, ring 

040-10 30 26. 
 
Miss Saigon 
Ta sista chansen att se Miss Saigon! Handlingen i Miss Saigon startar i slutskedet av den 

amerikanska ockupationen där den unge amerikanske soldaten Chris och Kim, sjuttonårig 

vietnamesisk barflicka, blir förälskade i varandra. När Saigon faller överger han henne. Tre år 

senare, när Chris gift sig med amerikanskan Ellen, får han reda på att Kim, som han trodde 

var död, lever. Han får också reda på att de tillsammans har en son, Tam… Vi har platser 

kvar till den 30 jan. Pris: 525 kr (ord.pris: 610 kr). För info och bokning, ring 040-10 30 

26.  Se flyers 
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Tusen och en natt  
Välkommen till en skimrande sagovärld med palats, magiska fiskar, en ande i en flaska och en 

flygande matta. En värld med ett myller av färgstarka personer som upplever sällsamma 

äventyr. 

Tusen och en natt handlar om Sjeherezade som natt efter natt berättar sagor för den dystre 

sultanen Sjahriar för att rädda sitt liv. Varje gryning slutar hon berätta när det är som mest 

spännande. Sultanen kan inte göra annat än att låta henne leva, bara en natt till, för att få höra 

slutet på sagan. Så snart en berättelse är slut finner hon genast en ny, ännu mer fantastiskt och 

häpnadsväckande… Tusen och en natt är en familjeföreställning som passar alla från ca 6 år 

och framförs på svenska. Urpremiär den 28 dec. Se flyers 
 

Joe Labero – Inferno 
De senaste åren har han trollbundit och förfört stora delar av Asien med sina 

fingerfärdigheter. Nu är han äntligen tillbaka där allting började – med en explosiv show som 

sprakar i varje hörn. 

Den här gången ger han sig på att försöka tämja naturens kanske mäktigaste element, elden. 
 

Till sin hjälp har han allt från grymma gästartister till några av Europas galnaste eldartister 

från Burnt Out Punks. Tillsammans skapar de en magisk och bensinindränkt punkcirkus, som 

varvar favoritnummer med illusioner som aldrig tidigare skådats av mänskligheten. Det är 

hett, hisnande och helt, helt magiskt. Möt magikern Joe Labero i turnépremiären av Inferno. 

Vi har förbokade platser till den 19 & 20 feb, (415 kr, ord.pris 485kr) samt den 21 feb, 

(455kr, ord.pris 530 kr).  Priserna är inkl.bokn.avg. Bokas innan 15 dec. För info och 

bokning, ring 040-10 30 26.  
 

Vi har även förbokade platser till Rosenkavaljeren och Bohéme. 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 26 . Hela 

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

Malmö Stadsteater  
 

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 falangstrider och 

tjuvjagande ankdödare i Pildammarna. Cristina Gottfridssons nya pjäs är en svartkantad 

komedi om tillståndet. I vår stad. I varje stad. Spelas på Intiman till den 18 jan. 

För info och bokning, ring 040-103026.  
 

Cabaret  
”Life is a cabaret” 

I det pulserande nattlivet på undergroundstället Kit Kat Klub står den unga sjärnan Sally 

Bowles på scenen. I myllret av konstnärer, artister och prostituerade finns också Cliff, en ung 

homosexuell författare. Endast här på klubben kan de vara sig själva. Här känns det som att 

framtidsdrömmarna , framgången och berömmelsen kan bli verklighet, trots att världen runt 

omkring består av våld, nazism, trakasserier och fattigdom. 
 

Cabaret år 2014 är en kaxig och nyskapande musikal om hur en grupp människor i samhällets 

utkant hittar en frizon med sex, droger och dans. En livsstil som till slut blir deras fall… 
 

http://www.malmoopera.se/
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Uppsättningen  är en samproduktion mellan Malmö Opera och Malmö Stadsteater och en del 

av nästa års jubileumsfirande, då teaterhuset på Fersens väg fyller 70 år. Föreställningen 

spelas först på Hipp och går sedan på turné i regionen. ”Come to the Cabaret!” 

Vi har förbokade platser till den 12, 18, 21, 22 feb, 16, 19 och 22 mars. Priserna 

varierar mellan 189-301 kr. inkl.bokn.avg och rabatter avdragna. För info, priser och 

bokning, ring 040-103026. Bokas minst 2 mån innan speldag. 
 

Mitt unga idiotiska hjärta 
En helt vanlig dag i ett helt vanligt hyreshus. Med undantag att Karin Schlüter har bestämt sig 

för att ta livet av sig just idag. Hon har planerat allting in i minsta detalj: hur och när och vem 

som ska upptäcka henne. Men livet går inte att planera, och inte döden heller. Små vardagliga 

katastrofer orsakar en kedjereaktion, och när dagen går mot sitt slut är Karin Schlüter 

fortfarande vid liv, medan någon annan har mist livet. 

Sex livsöden korsar varandra denna dag och gradvis byggs ett pussel av livsfragment upp. Allt 

till tonerna av Doris Days bitterljuva My young and foolish heart… 

Premiär den 14 februari på Intiman. För info och bokning, ring 040-103026.  
 

Gusten Grodslukare 
“Ingen av de små killarna i vår stad vågar komma i närheten av Gusten. Inte jag eller Jakob 

eller Tore eller någon annan i andra klass heller. Vi är allihopa livrädda för Gusten 

Grodslukare.” 

Ole Lund Kirkegaards älskade galghumoristiska klassiker är årets familjeföreställning på 

Hipp! För alla över 7 år. Spelas på Hipp till den 8 mars. Se flyers 
 

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 040-10 30 26 el. 10 30 25.  www.malmostadsteater.se 
 

Malmö Amatörteaterforum  
 

Teaterfolket 
Folk & rövare i Kamomilla stad  
Teaterfolket satte upp Folk & rövare för fulla hus 2006! 

Folk & Rövare i Kamomillastad är en familjemusikal om alla godhjärtade bybor i 

Kamomillastad och om de tre rövarna Kasper, Jesper och Jonatan som stör ordningen med 

sina upptåg. 

Gå in på www.teaterfolket.se för närmare information 

Bokning telefon från 9 dec:  040 - 10 30 40 eller www.M-A-F.ORG 

MAF scen 3, Spångatan 20, Malmö. Premiär 7 februari, se flyers 

 
PYRAMIDTEATERN  
 

Gamla elefanters dans 
Följ med på en resa i tiden. Detta är en pjäs som ger ett lyft av glädje, men också en historisk 

tillbakablick med eftertanke. Ur ett Malmöperspektiv skildras händelser efter andra 

världskrigets utbrott fram till idag, med allvarlig dramatisering men också med sång och dans. 

Kom till Malmö amatörteaterforum, Norra Skolgatan 10, Scen 1.  

Föreställningar 8/2, 14/2, 15/2, 16/2, 21/2, 22/2, 23/2, 28/2. Fredagar kl. 

19.00, Lördagar kl. 18.00 och söndagar kl. 15.00. 

Skådebanans medlemmar betalar 80 kr (ord.pris 120kr). Var god uppge Skådebanan vid 

bokning på 040 -  10 30 40 eller www.M-A-F.ORG 

http://www.malmostadsteater.se/
http://www.teaterfolket.se/
http://www.m-a-f.org/
http://www.m-a-f.org/
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Malmö SymfoniOrkester / Malmö Konserthus  
 

Jul-Sing-a-long med MSO  
Sjung in julen tillsammans med MSO! De bästa julsångerna utlovas, allt från Hallelujakören 

till Stilla natt. Malmö SymfoniOrkester, Alexander Hanson, dirigent, Cristopher Wollter, 

presentatör. 19 & 20 dec kl.19.00. Pris: 310 kr För info & bokn: www.mso.se   Tel: 040-630 

45 01 
 

Biograf Spegeln 
Live på bio – 2013 -2014 

Se opera, balett eller musikaler live från världsmetropoler som New York, London och 

Moskva. 

Gå in på www.biospegeln.se för att boka och se tidsaktuella föreställningar. 

Telefon biljettkassan: 040-12 59 78 eller 040-10 30 20 

Gå in även på www.kulturcentralen.se  

Se flyers 

 

LUNDS KOMMUN  
 

Lunds Teaterförening  
Mannen utan riktning 

Moomsteaterns Mannen utan riktning baseras på Dante Alighieris Den gudomliga komedin, 

där vi följer med Dante på en vandring genom helvetet skärselden och paradiset. Dante har 

gått vilse i livet efter att hans älskade Beatrice har gått bort…. Beatrice befinner sig i paradiset 

och ber Gud tillåta Dante en resa i dödsriket för att få honom att förstå livets mening. I 

Mannen utan riktning tar nio skådespelare med oss på en resa som är brutalt vacker, poetisk 

och komisk. Plats: Lunds Stadsteater 2014-02-01 Tid:  19.00 För info & bokning: 

Biljettbyrån, Tel. 046-13 14 15 el. kulturcentralen, tel. 040-103020. 

 
TRELLEBORGS KOMMUN 
 

Utställning av Axel Brechensbauer 

Axel bygger sina objekt efter exakta ritningar i material som trä, metall och plast. Som 

produktdesigner har han ritat allt från solglasögon till astrouautrustning och insåg då hur 

teknologin eller fysisk funktion dikterar nästan allt vi ser runtomkring oss. 7 respektive 28 

december visar Axel och Martin Kvistholm sitt unika interaktiva verk MYSLAVE. 

Entré: 30 kr, fri entré för alla under 20 år. 

 

Trelleborgs Museum, Stortorget 

Visas till den 12 januari  

Tid:  tisdag – söndag kl. 12-16 

 

www.soderslatt.com/trelleborg 

 
 
 
 
 

http://www.mso.se/
http://www.biospegeln.se/
http://www.kulturcentralen.se/
http://www.soderslatt.com/trelleborg
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YSTADS KOMMUN  
 

Ystad Teater  
 

Falstaff – digital sändning (repris) från Metropolitan Opera 

Nyårsdagen 1 Januari, kl 16.00 
Ystad Teater, Sjömansgatan 13, Ystad 

 
Rusalka – digital sändning från Metropolitan Opera 

Lördag 8 februari 2014. Kl. 19.00 

 

Biljetter & priser från 220 kr 

För info & biljettköp:   https://www2.nortic.se/tickets/show/6442 

 

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

 

LANDSKRONA KOMMUN  
 

Landskrona museum   
 

Under träden 
En världsutställning i Landskrona 
I Landskrona finns en mångfald kulturer representerade genom medborgarna. 

Utställningenutgår från ”trädet”, livsträdet, världsträdet, kunskapens träd. I temat 

kangemensamt formspråk, mönster, myter, sagor och illustrationer synliggöras, menockså de 

spännande olikheterna lyftas. Vi människor har alla ett förhållandetill träd. Vi kan framkalla 

bilden av att gå i en skog eller vila under enträdkrona som rör sig i vinden. Utställningen 

innehåller föremål och bilder,både nutida och historiskt från delar av världen.  

Visas t.o.m. 23 februari. Tel: 0418-47 31 20 

 
 

KRISTIANSTADS KOMMUN  
 

Passager – Claes Söderquist filmer 1964-2013 
Kristianstads konsthall, 25 januari – 4 maj 2014 

Passager – Claes Söderquist filmer 1964-2013 Kristianstads konsthall, 25 januari – 4 maj 

2014 När Kristianstads konsthall inleder 2014 visas en stor retrospektiv utställning med Claes 

Söderquist, en viktig pionjär i den svenska konstfilmen. Ambitionen är att visa alla hans 

filmer, från I frack (1964), till The Return of the Buffalo (1970-2012), Alcatraz (2013) och 

Labyrint (2013). Utställningen är en del av konsthallens satsning på att lyfta fram och visa 

den rörliga bildens konst. 

 
För info, Tel: 044-13 52 45, 13 53 14 
 
 
 
 

https://www2.nortic.se/tickets/show/6442
http://www.ystad.se/


6 

 

HELSINGBORGS KOMMUN  
 

Helsingborgs Stadsteater  
I sista minuten 
Marianne, Annlouise och Solveig, tre äldre kvinnor, träffas för att spela bridge varje måndag. 

De saknar en fjärde spelare. Hur skapar man nya relationer medan de gamla försvinner en 

efter en? Hur svårt ska det vara att hitta en duglig bridgespelare? Och hur ska man förverkliga 

alla sina drömmar innan tiden rinner ut? 

Carin Mannheimer är en av Sveriges mest folkkära författare, regissörer och dramatiker. I 

rollerna bl.a. Eva Rydberg. Nypremiär på Storan den 24 jan. 

Skådebanans medlemmar betalar endast 140 kr (ord.pris 220kr). För bokning, ring 040-

103026. 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.  
 

Expeditionen har endast sporadiskt öppet mellan 21 dec t.o.m 1 jan. Vid behov av 

kontakt v.v. ring Alf på tel 0768 – 08 30 25. 

 

Vi på Skådebanan vill passa på att önska er en riktigt 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!  

 

http://www.helsingborgsstadsteater.se/
http://www.sodra.skadebanan.se/
http://www.sodra.skadebanan.se/ombud
mailto:alf@skadebanan.org
mailto:gudrun@skadebanan.se
mailto:magnus@skadebanan.se
mailto:kristof@skadebanan.se
mailto:anette@skadebanan.se

