
      

SKÅDEBANAN 
Södra regionen 

HELSINGBORG 
042 – 21 38 08 

MALMÖ 
040 - 10 30 25 

MUSIKERBJUDANDE: 

Barberaren i Sevilla 
Turné med Skånska Operan 
Skånska Operan ger G. Rossinis klassiska opera i 
ny tappning! Vi kommer att förlägga handlingen till 
40-tal och Figaro är stylist på den teater där Rosina 
just ska etableras som det nya stjärnfyndet. 
Hennes manager Bartolo ser en möjlighet att säkra 
pensionen och samtidigt ordna det bekvämt för sig 
genom att gifta sig med henne. Till sin hjälp har 
han den slemmige musikansvarige Basilio.… Turné 
premiär 6/7 på Bäckaskogs slott. Pris 295 kr - 
vuxen, t.o.m 18 år - 150 kr, t.o.m. 12 år -  125 
kr. Info & biljettbokning: 040 – 18 75 95 el. 
www.skanskaoperan.se 

TEATERERBJUDANDE: 

Evigt Ung 
Marsvinsholmsteatern, Marsvinholms slott 
Några decennier in i framtiden. Den gamla 
sommarteatern är nedlagd och ombyggd till 
ålderdomshem för några av de aktörer som en 
gång stod där på tiljorna. En stund varje dag 
släpps dom ut på den forna scenen. Gamla och 
skröpliga, men med pulserande hjärtan minns dom 
sin tid i rampljuset…en musikkomedi av Erik 
Gedeon. Premiär 26/6. Pris 340 kr, vuxen, 250 
kr t.o.m. 20 år. 

Biljettbokning: 0411-600 15, www.mhst.se 

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: 040-103025 eller 
103028. 

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. 
Speldagar:  
2-3, 5, 9-12, 16-20, 23-27 & 30-31 okt 
Skådebanans pris: 120:- (ord.pris 200:-) 
Biljettbokning:  042 – 21 38 08 

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. 
Speldagar: 14, 18-19, 21-22, 25-26 & 28 sep 
2-6, 9-12, 16-19, 22-26 & 29-31 okt 
1-2 nov 
Skådebanans pris: 140:- (ord.pris 220:-) 
Biljettbokning:  042 – 21 38 08 

TEATERERBJUDANDE: 

Kuta och Kör 
Folkets Park, Billesholm 
Ett "enkelt" missförstånd, men som får ödesdigra 
konsekvenser för taxichauffören John Smith. Han är 
i allra största hemlighet gift med två fruar, som är 
helt ovetande om varandras existens.  
Speldagar:  
28 & 29 juni 
3, 5-7, 10, 12-13, 17, 19 & 21 juli 
Pris: 120:-, Grupp om 10 st 100:-/st 
Biljettbokning:  042 – 785 97 
Testpublik behövs till den 26/6 och 27/6 kl. 19 

TEATERERBJUDANDE: 
Teater Adesso spelar sommarteater … 
Ifrån det magiska & mystiska landet Indien 
härstammar årets historia. Ni kommer att möta 
Guru, någon storvisir och många andra. Ta en filt, 
packa picknickkorgen och ta dig till närmsta  
gräsmatta. Speldagar: 17-19, 24-25 juni 
Info samt spelplatser:  
http://www.abf.se/Distrikt-och-

avdelningar/ABF-Skane/ABF-Helsingborg/ 

Love and information 


