
      

SKÅDEBANAN 
Södra regionen 

 
040 - 10 30 25 

MUSIKERBJUDANDE: 

Rebecca 

UPPLEVELSEERBJUDANDE: 

Joe Labero-Inferno 
 

TEATERERBJUDANDE: 

Cabaret 
Hipp, Malmö Stadsteater 
I det pulserande nattlivet på undergroundstället Kit 
Kat Klub står den unga stjärnan 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… Premiär på Hipp den 6 feb. Vi har 
förbokade platser. För info och bokning, ring 
040-10 30 26 Skådebanans medlemmar har 
25 % rabatt. 

Intiman, Malmö Stadsteater 
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…Sverigepremiär på Intiman 
den 14 feb. Skådebanans medlemmar har 
25% rabatt på Malmö Stadsteaters 
produktioner. För info & biljettbokning: 040-
10 30 25 el 103026 

TEATERERBJUDANDE: 

Alice i underlandet 
Lillan, Helsingborgs Stadsteater  
Den omtyckta och fantasifulla historien blir på 
Stadsteatern en rafflande teaterupplevelse med 
mycket dans och musik. Alice i underlandet är 
berättelsen om barnet som drömmer sig bort från 
verkligheten och hamnar i ett underland där allt är 
möjligt – en magisk värld! I underlandet finns den 
vita kaninen som alltid har bråttom, den galne 
hattmakaren och många andra spännande 
figurer. Alice i underlandet är en resa in i 
vuxenvärlden som berättar om det härliga, farliga 
och absurda med att bli vuxen.  
Spelas till den 18 jan. Från 7 år 
Skådebanans pris: 120:- (ord.pris 200:-) 
Biljettbokning:  040 – 10 30 25 el.10 30 26 

TEATERERBJUDANDE: 
I sista minuten 
Storan, Helsingborgs Stadsteater  
– Jag älskar begravningar. Det är ju det enda 
mingel man blir bjuden på nuförtiden. 
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? 
Nypremiär på Storan den 24 jan.. 
Skådebanans pris: 140:- (ord.pris 220:-) 
Biljettbokning:  040 – 10 30 25 el 10 30 26. 

Mitt unga idiotiska hjärta 

Stora scenen, Malmö Opera 
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… Premiär den 7 feb. 
För info & bokn ring 040-103025 el 103026. 
Skådebanans medlemmar har 15 % rabatt. 

Stora scenen, Malmö Opera 
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 favoriter 
med illusioner som aldrig tidigare skådats av 
mänskligheten. Det är hett, hisnande och helt, helt 
magiskt. Möt Joe Labero i turnépremiären av 
Inferno. Vi har förbokade platser. Bokas innan 
15 dec. För info och bokn. ring 040-10 30 26 
Skådebanans medlemmar har 15 % rabatt. 

TEATERERBJUDANDE: 

Gamla elefanters dans 
MAF, Pyramidteatern 
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.  
 
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  Speldagar: 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. 
 
 


