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       OMBUDSMEDDELANDE 
 OKTOBER 2012 

 
KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER 
 

Nu är hösten här med alla härliga färger. Vi på Skådebanan verkar för fullt med att sprida 

kulturupplevelser till alla grupper i samhället. Besök gärna kommunernas hemsidor och se 

vad dom erbjuder. 
 

Ombudsträff  
Glöm ej att anmäla er till ombudsträffen tor. den 15 nov. på Intiman i Malmö. Samling 

18.50. Vi får följa en stunds repetition av Fanny & Alexander, därefter blir det 

information från arrangörerna och fika i foajén. Avslutning c:a 20.30. Intresseanmälan 

senast 1 nov. till oss på 040-103025. Antalet platser är begränsat. 
 

 

Malmö Opera  
 

Luisa Miller - Opera av Verdi 
Soldatdottern Luisa är förälskad i en man som kallar sig Carlo. Han heter i själva verket 

Rodolfo och är son till den mäktige greve Walter. Luisa och Carlo svär varandra evig kärlek. 

Luisas far Miller anser att hans dotter ska välja sin egen man, en övertygelse han kommer att 

svika. Greven, å sin sida, har en mer passande hertiginna som brud till sin son. Det blir en 

bekymmersam kärlekshistoria följd av korrupt politik, klasskonflikter och bittra familjefejder. 

Premiär den 17 nov. Vi har platser den 28 dec: 450 kr inkl.bokn avg (ord.pris 525kr).   För 

bokn och info: 040-103028. Bokas senast 1 nov. Se flyers 
 

Sommarnattens leende  
Det sägs att passioner blossar upp när tiden är inne. Men när är tiden inne? Advokat Egerman 

och hans familj dras in i en kedja händelser som kärlekens kraft ställer till med. På Madam 

Armfeldts lantställe vävs händelserna samman och älskande par; några förväntade och några 

oväntade, tumlar om i den ljusa sommarnatten och insiktsfulla lärdomar erhålls. 

Musikalen är baserad på Ingmar Bergmans bittert humoristiska filmkomedi Sommarnattens 

leende från 1955. Filmen som Bergman både skrev och regisserade, vann pris på 

Cannesfestivalen 1956 och blev hans stora internationella genombrott. 1973 bearbetade 

Stephen Sondheim filmen till musikal. Han gav handlingen sofistikerad musik och sångtexter 

med belevade dubbeltydiga kvickheter - just sådant han gjort sig känd för. Premiär 2 feb. Vi 

har platser Fre 22 feb kl.19.00,  385kr (ord:445kr), Fre 1 mar kl. 19.00, 450kr (ord:525kr) 

och Fre 8 mars kl.19.00, 450kr (ord:525kr). Boka senast början av dec. 
 

Vi har även platser till: 

The Strindberg Projejct: 18 maj, 275 kr (ord: 315kr),  

Carmencita Rockefeller: 1 mar, 450kr (ord:525kr ), 28 mar, 345 kr (ord:400kr), 30 mar, 

345 kr (ord:400kr). Boka senast mitten av dec,   

Kung Lear: 29 maj, 425kr (ord:495kr). Alla priser är inkl.bokningsavgift. 
 

Skådebanans medlemmar har även möjlighet till rabatter på andra speldagar än de som nämns 

här till Malmö Operas olika produktioner . 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 

http://www.malmoopera.se/forestallningar/sommarnattens-leende
http://www.malmoopera.se/
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Malmö Stadsteater  
 

Fanny och Alexander 
Familjen Ekdahl firar som vanligt en praktfull jul hemma hos farmor Helena. Året är 1907 

och den färgsprakande och teatertokiga familjen planerar att sätta upp Hamlet på stadens 

teater. Under en repetition faller sonen Oscar ihop. Hans liv går inte att rädda och tillvaron 

slås i spillror för hustrun Emilie och barnen Fanny och Alexander. Emilie gifter snart om sig 

med biskop Edvard Vergérus och flyttar tillsammans med barnen hem till honom. Biskopen är 

en mycket sträng styvfar och Alexander visar öppet sitt hat. Emilie vill skiljas men Edvard 

vägrar. Familjen Ekdahl bestämmer sig för att ta saken i egna händer; Emilie och barnen 

måste räddas från biskopsgården.  

Premiär 30 nov på Intiman. 

 

Min vän fascisten  
En extrem musikteaterföreställning där vi sjunger det man inte gärna pratar om. Det är 

sommar, det är sol och åtta debattglada vänner är på utflykt vid en saltstänkt brygga i 

skärgården. Idyllen rubbas så smått när en nazist plötsligt dyker upp ur vassen. Han vill också 

vara med. Han vill också sjunga och dansa, ha det kul och mysigt. Med ett leende på läpparna 

och med en sång i sitt bröst förklarar han hur roligt det är att vara bäst utan att behöva 

anstränga sig och att man nödvändigtvis inte har rätt bara för att man är många. Spelas t.o.m. 

den 10 november på Hipp. 

Yarden  
"Natten är lång i Malmö, lång, tung och mörk, som en dikt man inte riktigt förstår, men som 

ändå inte släpper sitt tag om en!" Så börjar Yarden, den självbiografiska berättelsen av 

prisbelönade Malmöförfattaren Kristian Lundberg. Det är en skildring av hur han blev paria i 

Sveriges kulturvärld, gjorde en klassresa baklänges och plötsligt befann sig i ett skuggsverige 

befolkat av de fattiga och osynliggjorda. Yarden är en resa i tid och rum, genom ett Malmö 

som varit och som är idag. Det är en berättelse om ensamhet och sjukdom, om den som har 

och om den som ingenting får.  Spelas t.o.m. 7 dec. på studion. 
 

Ord. pris på Malmö Stadsteaters produktioner är 150-395 kr beroende på speldag och 

platser. Skådebanans medlemmar har 25% rabatt. Bokn.avg. tillkommer med 5kr.  

För info och bokning, ring 040-103025 eller 103028. Hela programmet kan du se på 

www.malmostadsteater.se 
 

Skånes Dansteater  
UNEARTH  

En av Sveriges starkaste dansklassiker möter en urpremiär på Malmö Operas scen i höst. 

Tillsammans gläntar Skånes Dansteater och Malmö Operaorkester på portarna till nya okända 

världar. Per Jonsson anses av många vara den svenska dansens stora geni. Med 

genombrottsverket Schakt avlossade han startskottet för en ny era inom svensk dans. Hans 

koreografiska lätthet i kombination med spänning och intensitet, kunde trollbinda den mest 

dansovana. Efter paus befolkar koreografen Susanna Leinonen stora scenen med sina 

väsenslika figurer… 

Skådebanans medlemmar ser UNEARTH för 195 kr (ord. pris 260 kr). Ange Skådebanan 

när du bokar på 040-20 85 00. 

Spelas: Okt: fre 19 kl 19, sön 21 kl 16, ons 24 kl 13 (endast Leinonen), tor 25 kl 19, sön 28 

kl 16, on 31 kl 19. Nov: lör 3 kl 18, sön 4 kl 16, tor 8 kl 19, lör 10 kl 18 samt sön 11 kl 16. 

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

http://www.malmostadsteater.se/pa_scen/aktuella_forestallningar/898/
http://www.malmostadsteater.se/
http://www.skanesdansteater.se/
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Malmö SymfoniOrkester / Malmö Konserthus  
 

LUSSIKAL 
En härlig uppesittarkväll med massor av julmys och sång. Lunds Studentsångare, Malmö 

SymfoniOrkester och Lunds Studentsångare .  

Torsdag 20 december 19.30 & Fredag 21 december 19.30 

Skådebanans medlemmar har möjlighet att se föreställningen den 21 dec för 170 kr inkl. 

bokn. avg. (ord pris.330 kr) 

För bokning till detta datum v.v. ring 040-103025 el. 103028, annars 040-6304501.  

Se flyers. 

 
A TRIBUTE TO KISS 
DRESSED TO THRILL, MSO 
Tillsammans med Malmögruppen Dressed to Thrill, som är ett riktigt KISS-tributeband, 

mixas symfoniorkesterns omätbara storhet, till en unik konsert där båda musikstilarna samsas 

på scenen.  

onsdag 24 oktober kl. 18.00. Pris 100 kr 

Biljettbokn: 040-630 45 01  

Se flyers 

 

Palladium  
KRIG 
75 minuter riktigt bra standup med Kristoffer Appelquist 

Utsedd till Årets manliga komiker 2012 vid Svenska Standupgalan. 

Lördag 20 oktober kl. 19.00. Kulturcentralen tel: 040 – 10 30 20, www.kulturcentralen.nu  

Se flyers  
 

Oi Va Voi  
Klubb, soul & r-b i läcker kombination med världsmusikaliska rytmer och harmonier! 

Torsdag den 8 november kl 19.30 

Biljettbokning: Kulturcentralen Tel: 040-103020 , mer info på  www.palladium.nu   

Se flyers 
 

Victoriateatern  
 

BLUES SISTERS 
Efter en bejublad premiär hos oss under hösten 2010 bjuder nu Malmös Blues Sisters på ännu 

en rå sensuell bluesshow med nytt material. Snygga arrangemang och en spännvidd från blues 

till soul ackompanjeras av ett svängigt band. 

Picknickföreställning.  Insläpp 19.00,  på scen 19.30 

2 nov Pris: 180 kr. 

Biljetter kan köpas via Tickster, 0771-47 70 70, eller över disk på Folk och Rock, Malmö. 

Mer info på: www.victoria.se 

 

Teatermuseet 
I höst – fram  till den 9 december, visas utställningarna 

VICTORIA 100 ÅR och Musikteatern OKTOBER 40 ÅR. 

Tel: 040-124883. Kalendergatan 5c, Malmö.Välkommen !  

Se flyers  

http://www.kulturcentralen.nu/
http://www.palladium.nu/
http://www.victoria.se/
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Moderna Museet Malmö 
 

SUPERSURREALISMEN 
Utställningen visar över hundra verk ur framför allt Moderna Museets surrealister som 

Salvador Dali, Louise Bourgeois, Meret Oppenheim och Max Ernst såväl som surrealistiska 

tendenser inom samtidskonsten. Utställningen blir en resa från 1500-talet fram till 2012. Från 

Arcimboldo till Carsten Höller. Tel: 040-685 7937 

Visas t.o.m. 13 januari. 
http://www.modernamuseet.se/sv/Malmo/Utstallningar/2012 

 

LUNDS KOMMUN  
Lilla Teatern 
Farbrorn som inte vill va stor  
En dramatisering av Olof Landströms och Peter Cohens älskade TV-serie från 1979 om 

Ragnar 33 år som hittar en peng på marken på väg till jobbet och börjar drömma om att vara 

tio år, eller kanske sju... 

Vi får följa Ragnar och hans kollegor Kajsa Romdahl i kassan och Karlsson på kansliet en dag 

på kontoret. Men det här är inte vilken dag som helst. Det är den första oktober, Ragnardagen 

och den slutar inte som någon annan dag. Vad gör vuxna på jobbet hela dagarna? Kan man 

vara barnslig, fast man är vuxen? Familjeföreställning från 4 år med  

Teater Jaguar (ca 45 min). 

17 november kl. 12.00 och 14.00 

Plats: Lilla Teatern, Stortorget 1 i Lund 

Biljetter: 80 kr barn/vuxen. Tel. 046-13 14 15 (Biljettbyrån) eller ticnet.se.  

 

Teater Sagohuset 
 

Den sovande prinsen 
Prinsessan älskar sin prins, men han är fattig och kungen har andra planer för 

sin dotter. Hon skall gifta sig med den mäktige kungen i grannlandet.  

Prinsessan vägrar. För att få henne på andra tankar ser kungen till att prinsen 

försvinner spårlöst. Spelas t.o.m. den 28 oktober. 

Biljettbokn. Tel: 046-122141, Se flyers  

För mer info gå in på:  www.sagohuset.nu  

 
Lunds konsthall 
 

Spela med, stöpa om 
Spela med, stöpa om sammanför fyra isländska konstnärer som förenas i sin medvetenhet om 

tonens betydelse. Det handlar inte bara om subtilitet. ”Ton” och ”tänja” är besläktade ord, 

som har att göra med anspänning, ansträngning. Konstnärerna använder sig av skillnaden 

mellan våra sinnesintryck och vår förståelse av omvärlden, men också av överensstämmelsen 

mellan det som har form och det som inte har form. Utställningens titel försöker fånga denna 

sammansatta rörelse: att skildra verkligheten utan synbara invändningar, men samtidigt 

utmana den genom att översätta det oöversättliga. 

Magnús Pálsson, Örn Alexander Ámundason, Haraldur Jónsson och Ívar Brynjólfsson. 

15 september – 18 november  

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

 

http://www.modernamuseet.se/sv/Malmo/Utstallningar/2012/
http://www.ticnet.se/
http://www.sagohuset.nu/?pid=189&sub=27
http://www.sagohuset.nu/
http://www.lundskonsthall.se/
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TRELLEBORGS KOMMUN  
SALT 

21 september -10 mars 2013 

Trelleborgs museum, Stortorget. tid: tis-sön kl.12-16 

SALT- livsnödvändigt och livsfarligt. Utan salt – inget liv. Salt blev en av världens viktigaste 

handelsvaror och en förutsättning för att städer som Trelleborg, Ystad och Simrishamn blev 

till. Kontroll över handeln med salt gav makt och rikedom. Utställningen SALT har fyra 

delar: Kristallen, Skeppet, Labbet och Kroppen. 

1 april-25 november 

Öppet på Sjöfartsmuseet 

Gråbrödersgatan 12 

Tid: lör-sön kl 13-16 helgfria helger 
 

YSTADS KOMMUN  
 

Ystads teater 
 

The World Famous Glenn Miller Orchestra 
Glenn Millers egen komposition ”Moonlight Serenade” är troligtvis världens mest kända 

signaturmelodi. Glenn Millers musikarrangemang av ”In The Mood” resulterade förmodligen 

i den mest kända inspelningen från hela swingepoken. Efter nästan 70 år spelas fortfarande 

Glenn Millers musik världen över. Glenn Miller Orchestra är världens populäraste och mest 

eftertraktade storband för både konserter och swingdansengagemang. Med sitt unika sound 

anses Glenn Miller Orchestra vara ett av de mest framgångsrika banden genom tiderna. På 

bara fyra år spelade Glenn Miller in 23 stora hits – fler än både Elvis och Beatles!  

Lördag 27 oktober. Tel: 0411-577681  
 

Besök gärna deras hemsida på: www.glennmillerorchestra.se 

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

 

LANDSKRONA KOMMUN  
Landskrona museum 
 

Längtans landskap och Minnets trädgård 
Författaren Tonie Lewenhaupt visar upp Skåne utifrån ett personligt perspektiv på temat natur 

och trädgård. Fotografen Ralf Turanders stämningsfulla bilder kompletterar bilden av det 

skånska landskapet på gränsen mellan det vilda och det tuktade. 

Utställningen visas t.o.m. den 11 nov. 

www.landskrona.se/Laengtans-landskap-och-Minnets-traedgaard.aspx 
 
KRISTIANSTADS KOMMUN  
Kristianstads Teater  
 

Den förste turisten i Europa 

Mattias Enn är tillbaka efter 50 succéföreställningar med Ett sekel av revyer – nu med 

blickfånget mot Europa. Sånger, kupletter och ett stycke nutidshistoria varvas med anekdoter 

och artistporträtt.  

Spelas den 22 oktober kl 19.00.  

Tel: 044- 12 58 20 
http://www2.kristianstad.se/sv/evenemang 

http://www.glennmillerorchestra.se/
http://www.ystad.se/
http://www.landskrona.se/Laengtans-landskap-och-Minnets-traedgaard.aspx
http://www2.kristianstad.se/sv/evenemang/lista?search=s%3D20121012%3Bc%3D14106
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HELSINGBORGS KOMMUN  
Helsingborgs Stadsteater  
 

Den enfaldige mördaren 
Helsingborgssonen Hasse Alfredsons hyllade och prisbelönta skånska epos görs för 

första gången någonsin på en teaterscen! 

Sven växer upp i ett fattigt hem tillsammans med sin mor och sin syster Vera. När modern dör 

försvinner Vera in till staden och Sven ackorderas ut till Fabrikör Höglund. Systern inser att 

om hon ska lämna fattigdomen bakom sig så måste hon spela livets rävspel. Hon överger 

Sven och ger sig i lag med Fabrikören. För Sven är Höglund förtryckaren. Men för Vera är 

Fabrikören trampolinen ut ur fattigdom till ett liv i välgång. 

Skådebanepriset är 140 kr. (ord.pris 220kr) 

Spelas t.o.m. den 3/11. För info & bokn. ring Skådebanan NV Skåne,  

Tel: 042-176400 
 

______________________________________________________________________________ 

 

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  

 

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  

http://www.sodra.skadebanan.se/
mailto:alf@skadebanan.org
mailto:gudrun@skadebanan.se
mailto:magnus@skadebanan.se
mailto:kristof@skadebanan.se
mailto:skadebanan.helsingborg@telia.com
mailto:jeanette.mathisen@abf.se

