OMBUDSMEDDELANDE
MARS 2014
KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER
Hej alla kulturvänner!
Nu är våren på gång, och med den kommer ljuset och värmen. Livet spirar och så gör även
kulturskåne. Nu är det tid för upplevelser i alla dess former, vi vill gärna ge er några
värdefulla tips om vad som erbjuds på den skånska kulturarenan.
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.

Våra rabatter
Skådebanans medlemmar har 15 % rabatt på ord. pris på Malmö Operas och 25% på Malmö
stadsteaters egna produktioner samt fasta rabatterade priser på Helsingborgs stadsteater.
Rabatterna gäller samtliga bokade biljetter på alla speldagar, dock ej gästspel och premiärer.
För rabatter hos övriga arrangörer v.v. se affischen eller erbjudanden i detta brev eller
erbjudanden via e-post. För mer info och bokning, ring 040-10 30 25 eller 10 30 26 .

Hemsidan
Inom den närmaste tiden kommer vår hemsida att få ett nytt fräscht utseende med en hel del
nyheter där ni ständigt kan hålla er uppdaterade. Ombuden kommer att ha en helt egen sida
där t.ex. ombudsbrev och affisch kommer att finnas tillgänglig. För tillgång till ombudsdelen
kommer ni att behöva ett lösenord som ni kan få av oss via e-post eller telefon.
sodra.skadebanan.se

E-post
Vill ni ta del av ombudsbrevet och affisch digitalt samt erbjudanden som kommer mellan våra
utskick så går detta alldeles utmärkt genom att ansluta er till vår e-postlista. För mer info v.v.
ring 040-103026.

Malmö Opera
Rebecca
När musikalens ”Jag”, en osäker föräldralös ung flicka, möter den rike, världsvane
aristokraten och änklingen Maxim de Winter blir hon huvudlöst förälskad. Efter att de Winter
hastigt friat, gifter sig paret och ”Jag” följer med honom till hans legendomspunna gods
Manderley. Där lever minnet av hans förra fru Rebecca, inte minst genom den elaka
husförestånderskan Mrs Danvers. Skuggorna från förr ruvar på en mörk hemlighet. Vad ligger
egentligen bakom Rebeccas mystiska död? Med bl.a. Nanne Grönvall.
För info och bokning, ring 040-10 30 26. Spelas till den 12 april, se flyers
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Pierrette & Jacquot
Den ogifte Herr Durand har av misstag fått medalj för en räddningsaktion som någon annan
utfört och känner att han måste leva upp till sitt rykte som hjälte. För att framstå som en
respektabel man är han medlem i Utlänningskommissionen och har tagit hand om Pierrette
och Jacquot, två ungdomar på flykt. Premiär den 7 mars på Verkstan, se flyers. För info och
bokning, ring 040-10 30 26
Bohéme
En opera av Giacomo Puccini.
En ständig aktuell operaklassiker för alla som vet (eller inte vet) hur det känns att vara ung,
kär och fattig. Tre fattiga bohemer delar vindsvåning och försöker överleva den kalla vintern i
Paris. En av de, poeten Rodolphe, blir förälskad i grannen Mimi som jobbar som sömmerska.
Trots armod roar sig bohemerna så gott de kan med sina vänner och de firar jul på en av Paris
många karuseller. Men Mimi är sjuk i tuberkulos och hennes kärlekshistoria med Rodolphe är
dömd till ett tragiskt slut. Premiär den 22 mars 2014 , se flyers. För info och bokning, ring
040-10 30 26
Dr Zjivago
Musikalen Doktor Zjivago, baserad på Boris Pasternaks klassiska roman och med musik av
Lucy Simon, handlar om fyra ungdomars uppväxt och liv i revolutionens Ryssland och den
unga Sovjetstaten under tidigt 1900-tal. Huvudpersonen är läkaren och poeten Jurij Zjivago
(Christopher Wollter), som slåss för humanism och kärlek i en konfliktdrabbad tid.
Melodifestivalaktuella Sanna Nielsen gör den kvinnliga huvudrollen i Malmö Operas nästa
stora musikal. Hon får sällskap av Christopher Wollter och Philip Jalmelid.
Premiär 29 augusti på Stora scenen. Vi har förbokade platser till: 7 sept, 435 kr (ord.pris:
510 kr), 19 sept, 495kr (ord.pris: 580 kr). 23 sept, 395 kr (ord.pris: 465 kr). 5 okt, 425 kr
(ord.pris: 500 kr). 17 okt 495 kr (ord.pris: 580 kr). 7 nov, 495 kr (ord.pris: 580 kr). 30 nov,
425 kr (ord.pris: 500 kr). 10 dec, 450 kr (ord.pris: 530kr). 13 dec, 510 kr (ord.pris: 600 kr).
8 jan, 450 kr (ord.pris: 530 kr). 16 jan, 495 kr (ord.pris: 580 kr). 31 jan, 450 kr (ord.pris:
530kr). Boka minst 2 månader innan speldag. För info och bokning, ring 040-10 30 26.
www.malmoopera.se

Malmö Stadsteater
Sitcom – En TV-fri kväll
En komedi om en TV-inspelning!
En sitcom ska spelas in framför en livepublik. Regissören sitter i kläm. Han har både skrivit
och regisserat, och brottas med tusen viljor och deadline. Sitcomens stjärnor består av en ung
kvinnlig komiker, och en erfaren äldre manlig skådespelare från stadens stora teater. Mitt i allt
finns en trött fotograf som helst vill gå hem och en assistent som ska fixa sponsorernas
beställda bananer. Krocken mellan kommersiell TV och drömmen om det stora konstnärliga
genombrottet är ett faktum. Hur ska de hinna bli färdiga? Urpremiär på Intiman
22 mars. För info och bokning, ring 040-10 30 26
Pietà
Marie vaknar upp på ett hotellrum med en rejäl baksmälla. Hon är nyskild och befinner sig
mitt i livet. Allting har blivit destruktivt på sistone och hon dricker alldeles för mycket…
Pietà är en monolog om en omöjlig kärlek, om självrannsakan och om vad som händer när
livet rämnar. Spelas till den 27 mars på Studion. För info och bokning, ring 040-10 30 26
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En midsommarnattsdröm
Vampyrkungen Oberon bråkar med sin hustru Titania. Han ber Puck, ett mystiskt föränderligt
väsen, att förtrolla henne. Titania behöver lära sig en läxa! Mitt i allt detta får Oberon syn på
fyra olyckligt förälskade ungdomar. För skojs skull förtrollar Puck dem också...
En midsommarnattsdröm är kanske Shakespeares vackraste och lättsammaste pjäs. Under en
magisk sommarnatt får förälskelsen, begäret och fantasin fritt spelrum. På Hipp blir det en
modern vampyrsaga där musiken flödar, människor och språk från hela världen möts – precis
som i Malmö. Premiär på Hipp 11 april. För info och bokning, ring 040-10 30 26
www.malmostadsteater.se

Malmö SymfoniOrkester/Malmö Konserthus
Schumanns fyra
Mozart Trollflöjten, uvertyr, Beethoven Pianokonsert nr 5, "Kejsarkonserten", Schumann
Symfoni nr 4. Malmö SymfoniOrkester, Mario Venzago, dirigent, Alexej Gorlatch, piano.
Torsdag 27 mars kl. 19.00. Biljettpris 310 kr. För mer info och bokning, ring 040-630 45 01
Hela programmet hittar du på: www.mso.se

Skånes Dansteater
M&M&M
Välkommen till en danskväll där lekfullaste allvar vänder upp och ner på minnen, intuition
och den hemlighetsfulla döden. En kväll då tre unga, prisbelönta, internationellt verksamma
koreografer bjuder på tre helt nya dansverk, skapade för Skånes Dansteaters dansare.
Premiär den 12 april på Skånes Dansteater.
ERBJUDANDE TILL SKÅDEBANANS MEDLEMMAR!
Ange Skådebanan när du bokar och få 25 % rabatt på ordinarie pris: 135 kr/biljett.
För info & bokning, tel. 040-20 85 00 www.skanesdansteater.se
Se flyers

Malmö Amatörteaterforum
Regnbågsteatern ger ”Säg inget till mamma!”
Cabarévy – ett spektakel som ligger någorlunda rätt i tiden. I ”Säg inget till mamma” varvas
allvarliga shownummer med inslag av burlesk.
Bokning telefon: 040 - 10 30 40 eller www.M-A-F.ORG
MAF scen 3, Spångatan 20, Malmö. Premiär 22 mars kl 19.00. Se flyers

Teater 23
Guldmedaljören
Detta är en lekfull föreställning om vad det innebär att kämpa sig till en plats på prispallen.
Men också om vilka förväntningar och krav som finns på både vinnare och förlorare.
Urpremiär den 7 mars. Spelas som Söndagscen på Teater 23 den 16 och 23 mars samt
den 6 april kl. 15.00. För åldrarna 7-9 år Biljettbokning på tel. 040-103020.
www.kulturcentralen.nu Se flyers
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Palladium
Plateau Effect
Cullbergbaletten/ Jefta van Dinther
Lördag 26 april kl 19.30
Här utmanas publiken med en fusion av koreografi, ljus ljud och scenbild. Plateau Effect
pendlar mellan dansarna och deras rörelser och materialen de interagerar med.
Arr: Dansstationen. Biljettpris:160 kr, stödmedlem 120 kr, student/under 26 år/pens. 80 kr
För mer information läs det bifogade vårprogrammet/flyers www.palladium.nu

Victoriateatern
Mikael Wiehe 9 – 12 april
En av Victoriateaterns grundpelare är tillbaka på sin favoritscen med en helt färsk skiva i
bagaget. Pris: 390 kr. För info & biljettbokning 0771-477070. Boka i god tid!
Se vårprogrammet. www.victoria.se

Cinemateket
Välkommen och ta del av Cinematekets stora utbud!
Filmer av och med bl.a. Hasse Ekman, Louise Brooks, John Carpenter, Jia Zhang-ke,
Anime flera nyrestaurerade klassiker. För mer information läs det bifogade programmet
www.cinemateket.se eller www.biografspegeln.se

Lunds kommun
Kunskapskabarén – en kreativ & lekfull plattform
Kunskapskabarén är vetenskapsteater som bygger på ett samarbete mellan Lunds universitet
och Skånes bästa teaterimprovisatörer. Kunskapskabarén sprider kunskap och perspektiv på
viktiga frågor och brännande ämnen. Genom att ge stort utrymme för lekfullhet och fantasi
minskar
De 9 affekterna
En programserie om vår inre värld. Vad är det att vara människa? Var är det som styr våra
känslor och vad är det som skapar vår personlighet? Vart är den moderna människan på väg
när vi skärmar oss från det fysiska mötet där affekterna har sin mening?
Torsdag 27 mars Skuld/Skam, Plats: Stenkrossen, Kastanjegatan 15, Lund
Biljett: 100 kr/person och föreställning (kan endast köpas på plats). Ej förköp!)
Mer utförlig information hittar du på http://www.kunskapskabaren.se
Lunds Rocknrollförening & ABF MittSkåne presenterar
Nilla Nielsen-Valhajsflickan – En sann berättelse om och av en överlevare
Året var 2004 och framtiden såg ljus ut – hon hade precis släppt sitt debutalbum. Istället
hamnade hon mitt i helvetet. Tsunamin drog henne med sig och hon skadades svårt i
Thailand. ”Valhajsflickan” är artisten Nilla Nielsens självbiografiska bok. Den handlar om att
överleva och att komma tillbaka. Den handlar om att stå på scen och bli ett med publiken.
Men den handlar lika mycket om att älska och önskan att bli älskad tillbaka… Följ med på en
annorlunda resa. Välkommen på en tankeväckande och gripande bok-prat-musikcaféföreställning på Lunds Rocknrollförening, Bondevägen 8 i Lund den 7 maj kl 19.00
entré: 50 kr, (45 kr för medlemmar i föreningen.) Biljettbokning, tel 040-103026.
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Trelleborgs kommun
Trelleborgs museum
Gerhard Nordström, 15 mars-11 maj
Gerhard Nordström är en av Sveriges främsta konstnärer. Han behärskar till fullo oljemåleriet
och balanserar kompositionen så skickligt att det känns i magen. Med stor generositet har han
nu skänkt sju av sina verk till Trelleborgs Museums samlingar.
Målningarna har en surrealistisk gestaltning. Som så ofta i Gerhard Nordströms måleri är det
existentiella frågor som är huvudmotivet hur tar vi hand om vår jord?
Tel. 0410-73 30 45. Entré 30 kronor för alla över 20 år.

Ystads Kommun
Ystads teater
Glenn Miller Orchestra saluterar mannen som skapade musiken och är upphovet till
orkesterns existens. Följ med på en nästan tre timmar lång historisk resa genom Glenn Millers
liv. Pris från 420 kr. Detta evenemang pågår mellan 29 Mars och 24 Okt. Biljettbokning:
0411-57 76 81 eller www.ystadsteater.se

Landskrona kommun
Landskrona museum
Lewenhaupt 13
I sitt konstnärliga arbete har Felix Gerlach främst inriktat sig mot arkitektur och industrifoto
och strävar efter att hitta linjer och symmetri, renodla bildrummet och fånga den svindlande
och monumentala känslan i motiven. Visas 23 mars - 4 maj.
www.landskrona.se/Lewenhaupt2013.aspx

Kristianstads kommun
Passager – Claes Söderquist filmer 1964-2013
Passager – Claes Söderquist filmer 1964-2013 Kristianstads konsthall, 25 januari – 4 maj.
När Kristianstads konsthall inleder 2014 visas en stor retrospektiv utställning med Claes
Söderquist, en viktig pionjär i den svenska konstfilmen.
För info, Tel: 044-13 52 45, 13 53 14
Kristianstads konsthall, 25 januari – 4 maj.

HELSINGBORGS KOMMUN
Helsingborgs Stadsteater
Min fru går igen
Författaren Charles Condomine behöver inspiration till sin nya roman, så han arrangerar en
seans och bjuder in mediet Madame Arcati. Det blir inte riktigt som han har tänkt sig. Mediet
råkar återkalla hans första fru Elvira från de döda och den här gången stannar hon kvar hos de
levande. Med bl.a. Regina Lund. Premiär på Storan 22 mars. Pris 140 kr (ord.pris 220kr).
För bokning, tel. 040-103026.
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Caligula
Albert Camus grymma pjäs om kejsaren Caligula, en av världshistoriens mest mytomspunna
män. Geni eller galning, visionär eller psykopat? Detta är historien om mannen som drivs till
vanvett av sitt maktbegär. Caligula är förkrossad över sin älskade systers död. Han drabbas av
insikten att mänskligheten inte har någon speciell plats i världen. Människor dör och de inte är
lyckliga. Så vad ska man med makten till om man inte kan ändra det, göra det omöjliga
möjligt?
Premiär på Lillan 4april. Pris: 120 kr (ord.pris 200kr). För bokning, tel. 040-103026.
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 040-10 30 26 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. 040-10 30 25.
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