
      

SKÅDEBANAN 
Södra regionen 

 
040 - 10 30 25 

MUSIKERBJUDANDE: 

Bohéme 

MUSIKERBJUDANDE: 

Dr Zjivago 
 

TEATERERBJUDANDE: 

Sitcom-en TV-fri kväll 
Intiman, Malmö Stadsteater 
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… Urpremiär 22 mars. 
 

 
 
 
 

TEATERERBJUDANDE: 

Min fru går igen 
Storan, Helsingborgs Stadsteater  
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.  
Skådebanans pris: 140:- (ord.pris 220:-) 
Biljettbokning:  040 – 10 30 25 el.10 30 26 

TEATERERBJUDANDE: 
Caligula 
Lillan, Helsingborgs Stadsteater  
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 är inte lyckliga… 
Premiär på Lillan 4 april. Skådebanans pris: 
120:- (ord.pris 200:-). Biljettbokning:  040 – 
10 30 25 el 10 30 26. 

Stora scenen, Malmö Opera 
En ständig aktuell operaklassiker av Puccini 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 
dem, 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. ..Premiär 
22 mars. För info & bokning, ring 040-103025 
el 103026. Skådebanans medlemmar har 15 % 
rabatt. 

Stora scenen, Malmö Opera 
Musikalen Doktor Zjivago 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 som slåss för humanism och kärlek i 
en konfliktdrabbad tid. Med bl.a. Sanna Nielsen, 
Christopher Wollter och Philip Jalmelid. Premiär 
29 augusti. Vi har förbokade platser från 7 
sept. till 31 jan. Skådebanans medlemmar har 
15 % rabatt. För info & bokning, ring 040-10 
30 25 el 10 30 26. DANSERBJUDANDE: 

M&M&M 

 
MAF-scen 1, Regnbågsteatern 
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. Spelas 22/3 
kl. 19.00 & 3-5/4 kl.19.00. Bokning telefon: 
040 - 10 30 40 Uppge Skådebanan vid bokning. 
Pris 80 kr (ord.pris 100 kr) 

TEATERERBJUDANDE: 

Säg inget till mamma 

En midsommarnattsdröm 
Hipp, Malmö Stadsteater 
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… 
Premiär 11 april. Skådebanans medlemmar 
har 25 % rabatt på ord. pris. För info & 
bokning, ring 040-10 30 25 el 10 30 26. 
 
 
 

Båghallarna, Skånes Dansteater 
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. 
Ange Skådebanan när du bokar och få 25 % 
rabatt på ordinarie pris: 135 kr/biljett. För 
info & bokning, tel. 040-20 85 00. 
 
 
 


