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       OMBUDSMEDDELANDE 

                   MAJ 2012 

 
 

KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER 
 
Nu när sommaren är på väg med sol och värme vill vi gärna ge Er lite tips om vad som erbjuds på 
kulturfronten runt om i Skåne. Vi på Skådebanan är i full gång med att sprida spännande och varierade 
kulturupplevelser till alla grupper i samhället.  
 
Ombudsträff 
 

Glöm ej att anmäla er till ombudsträffen tisdagen den 12 juni på Ungdomens Hus i Malmö, N. Skolg. 
10B. Programmet börjar kl. 18.00. Vi får följa en repetition från Skånska Operans Rigoletto. Därefter blir 
det fika som följs av information av representanter från kulturarrangörerna.  
Anmälan sker till oss senast fredagen den 8 juni på tel. 040-103025. 
 
Ni som har tillgång till Internet, använd gärna de länkar som finns utplacerade i detta ombudsbrev 
samt besök även gärna kommunernas hemsidor och se vad de erbjuder.  
 
Malmö Stadsteater  
 

Bastard – en familjesaga  
I sommar sätter Malmö Stadsteater upp årets nordiska scenkonsthändelse – den spektakulära och visuellt 
starka familjeskröna Bastard-en familjesaga. Föreställningen spelas i Skandinaviens största teatertält på 
Mölleplatsen i Malmö.  
Berättelsen kretsar kring en dysfunktionell familj – en far, hans fyra söner och deras respektive. Ingen av 
sönerna har en nära relation till sin far, men efter många år utan kontakt får de plötsligt en inbjudan till hans 
bröllop… Föreställningen är från 15 år. Biljetter och info: 040-20 86 10. 28 juli - 19 aug.  
Mer info samt höstens program: www.malmostadsteater.se 
 

Malmö Opera  
 

Evita  
Den legendariska historien om Eva Duarte, som från sin fattiga barndom på landsbygden kommer till 
Buenos Aires för att försörja sig som dansare, radiostjärna och skådespelare. Hon klättrar på den sociala 
stegen genom en rad kärleksaffärer och träffar slutligen överste Juan Perón. Eva hjälper honom med hans 
politiska karriär och Perón blir Argentinas president och diktator. Det är vid Peróns installation som hans, 
numera lagvigda, hustru håller talet; den känsloladdade sången Don’t cry for me Argentina. Eva, som själv 
engagerar sig politiskt, blir folkets välgörare och de ger henne smeknamnet Evita…. Föreställningen 
framförs på svenska.  
Premiär 14 september 2012. Vi har platser kvar följande dagar:  5 jan-13 (465kr, ord. pris 540kr) & 11 jan-
13 (425kr, ord. pris 495kr). Priserna är inkl. bokn. avg.  
 

Skådebanans medlemmar har möjlighet till rabatter även övriga speldagar till olika föreställningar på Malmö 
Opera. För mer info ring 040-103025 eller 103028 . Hela programmet med alla föreställningar och tider kan 
du se på www.malmoopera.se/ 
 

Teatermuseet 
Teater Sagohuset fyller 25 år och bjuder in till minnesbilder och fragment från 25 års utbud av teater, musik, 
berättelse, dans, pedagogik och gästspel. 11 maj-19 augusti. Stängt 11 juni-6 augusti. 
Kalendergatan 5C, Malmö Tel: 040-124883.  www.teatermuseet.com 
Inträde 20 kr, studenter 10 kr. Se Flyers 

http://www.malmostadsteater.se/
http://www.malmoopera.se/
http://www.teatermuseet.com/
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Skånska Operan 
Rigoletto 
Hertigen av Mantua håller fest. Han är känd som en stor förförare, och kurtiserar alla kvinnor han ser. 
Hertigen berättar för hovmännen om en ung skönhet han nu åtrår. Han har endast sett henne några gånger i 
kyrkan om söndagarna. Hon bor med en underlig man i ett hus i en mörk gränd i närheten. Den underlige 
mannen är ingen annan än hertigens hovnarr, den puckelryggige Rigoletto. 
Greve Monterone gör entré, och anklagar hertigen för att ha förfört hans dotter. Rigoletto är känd för sin 
vassa tunga, och hånar Monterone, som då utslungar en förbannelse över både hertigen och Rigoletto… 
Handlingen kommer att förläggas till amerikanskt 1930-tal. Premiär den 7/7 på Bäckaskogs slott. 
För info om genrepsbiljetter var god ring 040-103025 el. 103028. Se flyers 
För närmare info och turnéplan ring 040-18 75 95 eller gå in på: www.skanskaoperan.se 
 

Malmö SymfoniOrkester  
 

SOMMARKÄNSLA 
Onsdag 6 juni 16.00 
På nationaldagen bjuder Malmö SymfoniOrkester på ett pärlband av svenska sommarklassiker. Känn doften 
av gräslök och nypotatis. Fyll dig med jazz på svenska, Evert Taube, Drottningholmsmusik och Wilhelm 
Peterson-Berger. Dirigent: Mats Rondin, Sång: Viktoria Tolstoy. Hans Delander kvartett & MSO:s Spelmän 
Nationaldagen är en högtidsdag med lite begränsade traditioner. Därför tror vi att MSO:s nya konsertidé 
med svenska sommarklassiker kan fylla tomrummet och bli en riktig hit. Vi ser fram emot att spela denna 
svenska musik som ligger många varmt om hjärtat. För info och bokning, tel: 040-343500 eller gå in på 
www.mso.se. Biljettpris 280:-  
 
Sommarscen Malmö 
 

Sommarscen arrangerar varje sommar ett program utomhus för barn, unga och vuxna på närmare 40 
spelplatser och scener över hela Malmö. Sammanlagt presenteras uppåt 200 föreställningar och konserter 
med allt från dans, film, musik och teater till olika genreröverskridande scenkonstformer som utmanar. 
Alltid med fri entré.  http://www.malmo.se/sommarscen 
 

LUNDS KOMMUN:  
 

Utställning - 80-tal 
 

Utställning 80-tal - en nostalgitripp genom kris, kitsch och kassler med ananas. 
2012-05-04 - 2012-09-27 
Måndag - Fredag 9:00 - 19:00, Lördag, Söndag10:00 - 15:00  
Lunds Universitetsbibliotek, Helgonabacken, mer info på www.lund.se/Uppleva--gora 
 
YSTADS KOMMUN  
”Den Inbillade Sjuke” av Moliére 
Välkommen till Marsvinsholm och Ystads Stående Teatersällskap. 
 

Den inbillade sjuke Argan är övertygad om att han lider av varenda sjukdom från dysenteri till 
danssjuka.  Det finns knappt en medicin från Anafranil till Viagra som han inte knaprar i sig. Det 
är egentligen ett mirakel att han fortfarande är vid liv.  Men den dan han bestämmer sig för att 
gifta bort sin dotter med en läkare, då börjar hans bekymmer på allvar och hela farskarusellen drar 
igång. 
Premiär den 30 juni, spelperiod 4 juli – 12 augusti. 
Biljetter & info på tel: 0411 – 600 15, 0411-57 76 81 el. 0771-707070. www.yst.nu  Se flyers 
 

Vi har begränsad tillgång till genrepsbiljetter. För närmare information v.v. kontakta oss omgående 
på  040-10 30 25 el. 103028.  
För mer info om aktiviteter i Ystad, gå in på www.ystad.se  och klicka på kulturlänken. 
 
 

http://www.skanskaoperan.se/
http://www.mso.se/
http://www.malmo.se/sommarscen
http://www.lund.se/Uppleva--gora
http://www.yst.nu/
http://www.ystad.se/
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HÖÖRS KOMMUN 
Höörs sommaropera 2012 
Kung Mattias I 
Den polske pedagogen, läkaren och författaren Janusz Korzcak skrev på 20-talet böckerna om pojken, som 
blev kung och ville bli en bra och klok regent. Han märkte nämligen att rådgivare, ministrarna, inte skötte 
sig så bra, och landet anfölls av illasinnade fiender… 
musik & text: Viggo Edén 
Urpremiär 9 aug. kl. 19.00 i kulturhuset Anders, Höör. Mer info på www.kulturhoor.nu 
Se flyers 
 
SKURUPS KOMMUN  
Svaneholms slott  
”Grävskopan” av Henning Mankell 
Upprinnelsen till Grävskopan är ett samtal med författaren om en enmansföreställning med ensamhet som 
tema. I rollen som Rune F Lindgren ser vi Bror Tommy Borgström. 
Lördagen den 18 augusti kl. 19.00 
För mer info: 0411-400 12 eller www.svaneholms-slott.se  
Se program 
 
LANDSKRONA KOMMUN  
Landskrona Museum 
Reklam, ja tack! 
I Rum för Reklams sommarutställning görs ett nedslag i svensk reklamhistoria med fokus på Postens 
kampanjer från 1930-talet fram till idag. 
Frossa i mängder av annonser och affischer som riktats till privatpersoner under årens lopp. Några av 
affischerna ses numera som klassiska och många kommer säkert ihåg reklamkampanjen ”Ett brev betyder så 
mycket” från 1960-talet, eller gratistidningen OSA från 1990-talet. Utställningen är producerad av 
Postmuseum.  
13 maj - 16 september. För mer info om Landskrona: www.landskrona.se/fritidochkultur 

TRELLEBORGS KOMMUN  
Jubileumsnyheter 
Här samlas några nyheter om Trelleborg till 1000.  
Följ med och se hur evenemanget växer fram vartefter..  
 

Bli din egen Picasso! 
Finns det en oförlöst konstnär inom dig? Då ska du ta chansen under Trelleborg till 1000 lördagen den 2 
juni! Under fyra timmar kommer Öppna sinnen att stå beredda med material, kunskaper och glada tillrop. 
 

Föreningsmänniska – Glöm inte Paraden! 
På Nationaldagen den 6 juni ska Trelleborg visa hela Sverige vilket rikt föreningsliv kommunen har. Då går 
föreningar man ur huse för att delta i den stora Paraden som går från Trelleborgen till Stadsparken. 
För övriga evenemang m.m. gå in på:  http://www.trelleborg.se/aktuellt/trelleborg-till-
1000/jubileumsnyheter/ 
 
Sommar i Smyge! 
Dörrarna till Köpmansmagasinet slås upp för säsongen! Sommaren bjuder som vanligt på en delikat 
blandning 
av sång, musik, loppis, konst, hantverk, mat och mycket mer, t.ex…  
7-8 juli - Skånsk Mat, provsmakning och försäljning av lokala delikatesser.  
 

27-28 juli - Sveriges sydligaste Blues- och Jazzfestival 
Öppet 2 juni - 2 september 
 
För mer info kontakta Smygehuk Turistbyrå tel 0410-240 53 eller gå in på  www.smygehuk.com  

http://www.kulturhoor.nu/
http://www.svaneholms-slott.se/
http://www.landskrona.se/fritidochkultur
http://www.trelleborg.se/aktuellt/trelleborg-till-1000/jubileumsnyheter/
http://www.trelleborg.se/aktuellt/trelleborg-till-1000/jubileumsnyheter/
http://www.smygehuk.com/
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KRISTIANSTADS KOMMUN 
RUM-festival 14-17 juni 
 

Internationell Musikfestival 2012 erbjuder ett späckat program med konserter och underhållning över hela 
Kristianstad. Riksförbundet Unga Musikanter. 
 
För mer info: http://www.kristianstad.se/evenemang 
 
HELSINGBORGS KOMMUN 
Passage 12, Internationell gatuteaterfestival 31 juli-4 augusti. 
 
För nionde året i rad presenterar Helsingborg och Helsingör nordeuropas största internationella och 
transnationella gatuteaterfestival. Fem fullmatade dagar med gatuteater i Helsingborg och Helsingör. En 
unik händelse i två länder och två städer för alla åldrar. Ingen föranmälan behövs och evenemanget är gratis. 
Mer information kan du få av Poul Witting på e-post poul.witting@helsingborg.se eller på 
www.dunkerskulturhus.se. Tel: 042-107400. 
 
Helsingborg Pianofestival 2012 
17–21 augusti 
Årets festival, den tionde i ordningen, bjuder på fyra konserter av mycket hög internationell kvalitet. 
Duon Per Tengstrand/ Shan-shan Sun, ett hett efterlängtat par, inleder fredagen 17 augusti med bl a Brahms 
Haydnvariationer och  Tjajkovskijs Nötknäpparsvit… 
Mer info och priser på http://www.dunkerskulturhus.se/musik/platshallare-musik/helsingborg-pianofestival/ 
Tel: 042-107400. 
 
 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Viktig info angående medlemsregister!  
För att kunna ge Er bästa möjliga service är det viktigt för oss att alltid ha ett uppdaterat 
medlemsregister och korrekta kontaktuppgifter. (gäller även e-postadresser) Var vänliga och meddela 
oss om det sker några förändringar eller om ni vill ha ombudsbrevet med e-post. 
 
Välkommen att besöka oss på vår hemsida, adressen är: www.sodra.skadebanan.se. Ni skådebaneombud har 
en speciell sida som är bara för Er: www.sodra.skadebanan.se/ombud 
 
Missa inte våra erbjudanden på affischen!  
Vi har semesterstängt från den 2 juli och öppnar igen den 30 juli. 

Skådebanan Södra Regionen Rådmansgatan 23 c 211 46 Malmö,  
Telefon: 040-10 30 25  
E- post: alf@skadebanan.org 
 
Expeditionstider och biljetter: må-tors 9-17, fredag 9-14.  
 
Skådebanan i Lund är för tillfället obemannat. Under tiden hänvisar vi till tel. 040-103025. 
 
Skådebanan NV - Skåne, Södergatan 65, 252 25 Helsingborg, 042-17 64 00 
skadebanan.helsingborg@telia.com eller jeanette.mathisen@abf.se 

http://www.kristianstad.se/evenemang
mailto:poul.witting@helsingborg.se
http://www.dunkerskulturhus.se/
http://www.dunkerskulturhus.se/musik/platshallare-musik/helsingborg-pianofestival/
http://www.sodra.skadebanan.se/
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