
 

      

SKÅDEBANAN 
Södra regionen 

HELSINGBORG 
042 – 21 38 08 

MALMÖ 
040 - 10 30 25 

TEATERERBJUDANDE: 
Den Gyllene Draken 
Lillan, Helsingborgs Stadsteater 
På Den Gyllene Draken är det inte bara ett hårstrå i 
soppan – utan en stor tand, som har suttit i munnen 
på det kinesiska köksbiträdet. Som papperslös 
invandrare vågar han inte gå till tandläkaren, så 
hans kollegor beslutar sig för att dra ut tanden med 
en rostig rörtång. Via en gryta med kokande 
nudelsoppa hamnar tanden till slut i den mycket 
förvånande flygvärdinnans skål. Genom dess 
slumpmässiga nedslag flätas personernas öden 
ihop. 
Speldagar: 
17-18, 20-21, 24-27, 31 okt 
1-3 nov 
Skådebanans pris: 120:- (ord.pris 200:-) 
Biljettbokning:  042 – 21 38 08 

MUSIKERBJUDANDE: 

Luisa Miller – Opera av Verdi 
Storan, Malmö Opera 
Soldatdottern Luisa är förälskad i en man som 
kallar sig Carlo. Han heter i själva verket Rodolfo 
och är son till den mäktige greve Walter. Luisa och 
Carlo svär varandra evig kärlek. Luisas far Miller 
anser att hans dotter ska välja sin egen man.  

Premiär den 17 nov. Vi har platser den 28 
dec: 450 kr inkl.bokn avg. (ord.pris 525kr). 
Biljettbokn: 040-103025  el 103028. 

MUSIKERBJUDANDE: 

Lussikalen 
Konserthuset Malmö, MSO  
 

MUSIKERBJUDANDE: 

Sommarnattens leende 
 Storan, Malmö Opera 
Det sägs att passioner blossar upp när tiden är 
inne. Men när är tiden inne? Advokat Egerman och 
hans familj dras in i en kedja händelser som 
kärlekens kraft ställer till med. Musikalen är 

baserad på Ingmar Bergmans bittert humoristiska 
filmkomedi från 1955.  
Premiär 2 feb.  Vi har platser 22 feb, 385kr 

(ord. pris: 445kr), 1 mar, 450kr 
(ord.pris:525kr) och 8 mars 450kr 
(ord.pris:525kr) Priserna är inkl. bokn avg. 
Biljettbokning: 040-103025 eller 103028 
 

TEATERERBJUDANDE: 
Den enfaldige mördaren 
Storan, Helsingborgs Stadsteater 
Sven växer upp i ett fattigt hem tillsammans med 
sin mor och sin syster Vera. När modern dör 
försvinner Vera in till staden och Sven ackorderas 
ut till Fabrikör Höglund. Systern inser att om hon 
ska lämna fattigdomen bakom sig så måste hon 
spela livets rävspel. Hon överger Sven och ger sig 
i lag med Fabrikören. För Sven är Höglund 
förtryckaren. Men för Vera är Fabrikören 

trampolinen ut ur fattigdom till ett liv i välgång. 
Speldagar: 
17-20, 26-28 oktober 
2-3 november 
Skådebanans pris: 140:- (ord.pris 220:-) 
Biljettbokning:  042 – 21 38 08 

TEATERERBJUDANDE: 

Nils Holgerssons underbara resa 
Storan, Helsingborgs Stadsteater  
Nils är på kant med tillvaron & har ingen 
medkänsla för varken människor eller djur, men en 
tomtes förbannelse förändrar hans liv. Han 
förvandlas till en pyssling & i sin nya gestalt kastas 
han ut i en främmande värld. Nils möter Akka och 
hennes vildgåsflock, han blir en del av flocken & på 
tamgåsen Mårtens rygg får han uppleva en 
strapatsrik & farofylld resa som förändrar honom 
för alltid. 
Speldagar: 28-30 nov 
1, 5-8, 11-15, 27-30 dec 
2-5, 9-13, 18-20 jan 2013 
Skådebanans pris: 140:- (ord.pris 220:-) 
Biljettbokning:  042 – 21 38 08 

TEATERERBJUDANDE: 

Fanny & Alexander 
Intiman, Malmö Stadsteater 
 Familjen Ekdahl firar som vanligt en praktfull jul 
hemma hos farmor Helena. Året är 1907 och den 
färgsprakande och teatertokiga familjen planerar att 
sätta upp Hamlet på stadens teater. Under en 
repetition faller sonen Oscar ihop. Hans liv går inte 
att rädda och tillvaron slås i spillror för hustrun 
Emilie och barnen Fanny och Alexander. 
Premiär 30 nov.  
Skådebanans medlemmar har 25 % rabatt. 
Biljettbokning: 040-103025 eller 103028  

En härlig uppesittarkväll med massor av julmys och 
sång. Lunds Studentsångare, Malmö 
SymfoniOrkester och Lunds Studentsångare. 
     

Spelas 20 & 21 dec. Kl.19.30 
Skådebanans pris den 21 dec: 170 kr inkl. bokn. 
avg. (ord pris.330 kr) För bokn. 21/12: 040-
103025 el 103028, annars 040-6304501.  

 


