
      

SKÅDEBANAN 
Södra regionen 

HELSINGBORG 
042 – 21 38 08 

MALMÖ 
040 - 10 30 25 

TEATERERBJUDANDE: 

En midsommarnattsdröm 

TEATERERBJUDANDE: 
Private Lives 

Foajéscenen, Helsingborgs Stadsteater 
Kretsar kring två nygifta par, Eylot & Sibyl, Victor 
& Amanda, som råkar välja samma mål med 
bröllopsresan. Kruxet är att de bor vägg i vägg på 
samma hotell och att Elyot & Amanda tidigare 
varit gifta – med varandra. 
Speldagar: 
10-11, 17-18 februari 
Skådebanans pris:  
120:- (ord. Pris 160:-) 
Biljettbokning:  
042 – 21 38 08 
 

TEATERERBJUDANDE: 
Under hallonbusken 

Lillan, Helsingborgs Stadsteater 

Vi är i familjens smärtcentrum, där varje kom-
mentar, varje rörelse, garanterat sargar någon. 
Medvetet eller ej. Men vi är också i en saga, en 
dröm, där det mest fantastiska kommer att hända. 
Ibland är livet så skruvat att det bara inte går att 
låta bli att skratta. 
Speldagar: 
1—3, 7-9, 16-18, 23-24, 30-31 mars 
14, 19-21, 25, 27-28 april 
Skådebanans pris:  
120:- (ord. Pris 200:-)  
Biljettbokning:  
042 – 21 38 08 
 

TEATERERBJUDANDE: 

Ingvar  

Hipp, Malmö Stadsteater 
Med en stor portion svart humor och till tonerna av 
svensk folkmusik berättar vi historien om mannen 
som möblerade det svenska folkhemmet. 
Nypremiär:22/2 
 

Here comes the sun 
 

Intiman, Malmö Stadsteater 
Teamet bakom succén All we need is love är 
tillbaka!  

Här handlar det bara om döden. Inför döden, efter 
döden, och inte minst det som är den oundvikliga 
förutsättningen för döden – livet! Föreställningen 
som baseras på bland annat intervjuer utlovar 
feelgood-teater med skådespel, humor, musik och 
dans – allt kretsande kring det mest ultimata och 
slutgiltiga ämnet av dem alla. 

Premiär: 10/2 Skådebanans pris:  
165:- inkl.bokn avg.(ord. Pris 215-230:-) 
Biljettbokning:  
040 – 10 30 25 el. 040 – 10 30 28 

 

 

 

 

 

 

DANSERBJUDANDE: 

On the road 

Skånes Dansteater, Malmö  
En resa genom 4 verk, 3 hyllade koreografer samt 
tango nuevo, fransk musik, 60-talspop & 
världsmusik.  

Speldagar: 16 mars, 20-22, 26-29 april 
4, 6 maj 
Skådebane pris:  
Ange RESA när du bokar så får du 25% rabatt 
på ord. Pris, vilket betyder 135:-/biljett 
Biljettbokning: 040 – 20 85 00 

MUSIKERBJUDANDE: 

Carmen 
 Malmö Opera, Storan 
Carmen är kvinnan som alla män vill ha. Ung, 
vacker, kaxig & självsäker svassar hon förbi & 
njuter av deras lystna blickar. Hon går sin egen väg 
& väljer själv sina älskare.. 
Premiär 11/2 
Förbokade platser den 4/5  
Skådebanans pris:  
415:- inkl. bokn. avg. (ord. Pris 485:-) 
Biljettbokn. 040–10 30 25 el. 10 30 28 

Storan, Helsingborgs Stadsteater 

I uppsättningen av denna populära klassiker har vi 

en fot kvar i Shakespeares tid men ser på 
handlingen med en modern blick. Hantverkare 
anno 2112 möter blottad hud & pipkragar från förr 
i denna visuellt spektakulära & fartfyllda vår 
komedi. 
Speldagar: 
14, 16-17, 22-24, 27-28 mars 
4-5, 11-14, 19-22, 25 april 
3-4 maj 
Skådebanans pris:  
140:- (ord. Pris 220:-) 
Biljettbokning:  
042 – 21 38 08 


