
      

SKÅDEBANAN 
Södra regionen 

 
040 - 10 30 25 

MUSIKERBJUDANDE: 

Miss Saigon 

DANSERBJUDANDE: 

The feeling of going 
 

TEATERERBJUDANDE: 

Misantropen 
Hipp, Malmö Stadsteater 
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… 
Premiär på Hipp 28 sept.  

Intiman, Malmö Stadsteater 
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… 
Sverigepremiär på Intiman den 21 sept. 
 
Skådebanans medlemmar har 25% rabatt på 
Malmö Stadsteaters produktioner.  
För info & biljettbokning: 040-10 30 25. 

TEATERERBJUDANDE: 

Ett år av magiskt tänkande 
Lillan, Helsingborgs Stadsteater  
Livet förändras snabbt. Livet förändras på ett 
ögonblick. Man sätter sig ner för att äta middag 
och livet som man känner det tar slut. 
 
Premiär den 28 september på Lillan. 
Skådebanans pris: 120:- (ord.pris 200:-) 
Biljettbokning:  040 – 10 30 25. 

TEATERERBJUDANDE: 
Hamlet 
Storan, Helsingborgs Stadsteater  
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 september på Storan. 
Skådebanans pris: 140:- (ord.pris 220:-) 
Biljettbokning:  040 – 10 30 25. 

MUSIKERBJUDANDE: 

Jubileumskonsert 

 

Love and information 

Stora scenen, Malmö Opera 
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. Premiär den 6 september, se flyers 
eller säsongsprogram. Vi har platser till ett 
flertal speldagar. För info och bokning, ring 
040-10 30 25. 
 

Stora scenen, Malmö Opera 
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 okt. 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). 

Malmö Konserthus 
Skånska Operan fyller 20 år och ger en galakväll 
med nummer från världens mest kända operor: 
Figaros Bröllop, La Traviata, Carmen, Rigoletto, 
Trollflöjten m fl.  
Skådebanepris: 295 kr. (Ord.pris 345 kr.) 
22 nov. kl. 19.00. För bokning: 040-10 30 25. 
För info: www.skanskaoperan.se. 

TEATERERBJUDANDE: 

Malmö for the fittest 
Intiman, Malmö Stadsteater 
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. Premiär den 23 nov. För 
info & biljettbokning: 040-10 30 25. 


