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OMBUDSMEDDELANDE 
AUGUSTI 2011 

 
 

KULTUROMBUD och SKÅDEBANEVÄNNER 
 

Hej alla kulturvänner! 
 

Nu är vi tillbaka efter semesteruppehållet, hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar. Nu kommer 

hösten med en rivstart av alla premiärer. I läsande stund är det dessutom full fart på Malmö Festivalen med 

ett stort urval aktiviteter och evenemang samt en massa spännande mat.  
 

Våra olika arrangörer och samarbetspartners har bl.a. skickat med säsongens program och information 

om olika kulturaktiviteter, läs och ta del av deras erbjudanden! 
 

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. 

 

Varmt välkommen till ombudsträffen den 12 september kl. 18.00  på 
Teater Sagohuset, Revingeg. 8 i Lund. 
 

Representanter från några av våra samarbetande kulturarrangörer kommer att vara på plats, bl.a. från 

Månteatern, Lunds teaterförening, Teater Sagohuset, Malmö Stadsteater och Malmö Opera. Varje ombud är 

välkommen att ta med en valfri person. Ombudsträffen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. 

 

Anmälan görs på tel. 040-103027 senast den 5 september.  

 

 

Malmö Stadsteater 
  

Prins Charles känsla 
 

När Prins Charles precis förlovat sig med Diana, fick han på en presskonferens frågan: ”Are you in love?”. 

Han tvekade en stund och svarade sedan: ”Yes... whatever love means”.  

Vad är egentligen kärlek? Prins Charles känsla söker nya svar på denna uråldriga fråga, i en odyssé kantad 

av folkliga sexköpare, sociologisk teori, crackpundare, antiromantik, hjärtesorg, psykoanalys och 

personangrepp. Det ges även svar på en del andra frågor, till exempel: Var Ronald Reagans fru kommunist? 

Vilka är våra allra mest älskade torskar? Och varför älskar alla Raymond, när Raymond hatar alla kvinnor? 

 

Urpremiär på Intiman 17 september 
 
 

Kung Oidipus 
 
I Thebe härjar pesten. Det är gudarnas straff för att den gamle kungens mördare går fri. Mördaren finns i 

staden och för att rädda sitt folk måste Kung Oidipus hitta honom. Jakten på mördaren leder honom till 

oväntade insikter och dramatiska avslöjanden. 

Det här är berättelsen om att vi inte kan fly från oss själva hur långt bort vi än reser. Livslögnen och 

självförnekandet sätts under lupp i ett psykologiskt drama och dansteaterföreställning signerad Kajsa Giertz. 

 

Premiär på Hipp 24 september 
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Sova på marmorgolv 
 
En tragikomisk enaktare av Åke Cato om två döende män som delar rum på sjukhuset i Malmö. Den ene är 

en välbärgad advokat och den andre är en hemlös man som hittats i en park. 

”Under sina sista år låg min vän bokförläggare Bengt Forsberg en hel del på sjukhus. Vid ett tillfälle delade 

han sjukrum med en hemlös man. De båda herrarna började prata och kom efter ett tag fram till att de hade 

en gemensam vän. Den hemlöse och jag hade varit klasskamrater på Realskolan i Malmö. 

 

Urpremiär på Intiman 7 oktober 

 
Jag är drömmarnas labyrint 
 
Under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan blir studenten Farhad arresterad och torterad. Han räddas 

svårt skadad av en ung änka. Tillsammans och mot alla odds, släpar de sig igenom en labyrint av drömmar 

och mardrömmar. Till slut står Farhad inför det svåra beslutet om han ska våga livet och stanna, eller 

kapitulera och fly sitt hemland.  

Jag är drömmarnas labyrint är en berättelse om terror, rädsla och kulturell identitet. Genom återblickar 

berättas historien av en äldre man som lever i exil i Paris.  

 

Urpremiär på Hipp 15 oktober  

 

Skådebanepriset på ovanstående föreställningar inkl bokn. avg. är 165 kr (ord. pris 230 kr). Priset gäller 

alla dagar utom premiärdagen. 

 

Hela programmet med alla föreställningar och tider kan du se på www.malmostadsteater.se 
 

Malmö Opera 
 
Les Misérables 
 
Les Misérables, en av världens mest spelade musikaler och varmt älskad av publiken, har spelats i över 40 

länder och blivit översatt till över 20 olika språk. Den totala publiksiffran överstiger 55 miljoner! Den har 

vunnit mer än 70 större priser och den finns i 33 olika inspelningar. I år firar Les Misérables 25-årsjubileum 

och inget tyder på att succén mattas av. 

Premiär 16 september 2011 

Skådebanepris : 11 dec: 450 kr inkl bokn. avg. (ord. pris 525 kr), 25 okt, 24 nov och 25 nov 415 kr. 

inkl. bokn. avg. (ord. pris 485 kr) 

 

Se katalog eller gå in på www.malmoopera.se 
 

Skånes Dansteater  
 
Lidia & Ben 
 
I Lidia & Ben ges två starka koreografpersonligheter plats på scen. Tillsammans bjuder de på en kväll full 

av kontraster, lekfullhet, närhet och energi. 

Spelas den 31 augusti samt 1, 2 & 3 september. Längd 1 timme 20 minuter 

Skådebanans medlemmar får  25% rabatt på vårt biljettpris (ord.180 kr) vilket betyder 135 kr per biljett. 

Är du under 26 år kostar det 90 kr. Biljetter 040-20 85 00.  
 

Se programmet eller gå in på: www.skanesdansteater.se 

 
 

http://www.malmostadsteater.se/
http://www.malmoopera.se/
http://www.skanesdansteater.se/


 3 

Malmö SymfoniOrkester 
 

Vi har nu möjligheten att erbjuda er Efter Jobbet och Nalle konserter till rabatterade priser. 

Aktuellt: 
 

Efter Jobbet: 
Onsdag 21 september 18.00 

Dvorák Symfoni nr 7 
Malmö SymfoniOrkester 

Mario Venzago, dirigent 

 

Skådebanepriset är 130 kr (ord. 170 kr), för bokning, 040-103025 el. 103028. 
 

Nalle konsert: 
Lördag 8 oktober kl. 12.00 

PIRATER BESÖKER KONSERTHUSET 

Hela havet stormar och musikerna förvandlas till pirater under kapten Hilleruds kommando. Hej & Hå på 

böljan den blå. Kom gärna utklädd så fyller vi Konserthuset med pirattjejer, nallelbusar och sjörövarkillar.  

Malmö SymfoniOrkester 

Jan-Åke Hillerud, dirigent 

 
Skådebanepriset är 80 kr (ord. 130 kr)), för bokning, 040-103025 el. 103028. 
 

Livesändningar på biograf Spegeln 
 

Från Metropolitan Opera i New York, höstprogrammet 
 
På Spegeln visas under säsongen totalt 11 operor i  livesändningar från Metropolitan Opera i HD-kvalitet 

och surroundljud. Gå in på www.biografspegeln.se  
Se flyers! 

 

Teater 23 
 

ROY 
 

Roy är flickans hund. Inte bara hund faktiskt. Kompis också. Men en dag är Roy död. 

Vad händer någon försvinner? Vad händer inuti den som blir kvar? Och hur blir det när  

inget svar är det andra likt, fast man ställer samma fråga – var är Roy nu? Monica Wilderoth 

har för Teater 23 dramatiserat och regisserat Gro Dahles och Svein Nyhus fantastiska 

bilderbok Roy som handlar om det här märkliga – döden. 

Ålder : 6 – 10 år 

När: Pannkaksteater: 13/10, 21/10, kl. 16.00. Söndagsscen: 23/10, 30/10, kl.13.00 & 15.00. 

Var: Teater 23, Djäknegatan 7, Malmö. Tel: 040 – 30 32 23  www.teater23.se 

Boka biljett på www.kulturcentralen.se eller ring 040-10 30 20 

 

Musik i Syd 
 
China Today Arts Week 2011,  
26 September - 2 oktober 
 
China Today Arts Week arrangeras årligen i olika länder världen över och i år har turen kommit till Sverige 

och Malmö. Öppningsgalan bjuder på akrobatik i världsklass, färgsprakande dansnummer och en traditionell 

kinesisk orkester.  Det kommer att hållas föreläsningar och visas film och dockteater på Palladium och 

biograf Spegeln. Gå in på www.biografspegeln.se 

Se flyers 

 

http://www.biografspegeln.se/
http://www.teater23.se/
http://www.kulturcentralen.se/
www.biografspegeln.se
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World Mix 
19-23 oktober 
 

I höst är det dags för den sjätte upplagan av världsmusikfestivalen som bjuder på musik av hög kvalité med 

artister från olika delar av världen. 

Se flyers 

 

Palladium 
 

Palladium bifogar program för september 2011 

Se flyers 

 

Moomsteatern  
 

Lilla Asmodeus 
En magisk och musikalisk berättelse, visuell och händelserik – för hela 

familjen! Följ med Moomsteaterns ensemble ned till underjorden och möt den 

lilla djävulspojken Asmodeus. En skam för sin familj – på tok för 

godhjärtad och vänlig och hittar aldrig på några bus, han kletar inte ens 

snor i soffan! Det går inte för sig när man är ett av djävulens barn och 

för att bevisa att han är en riktig satunge skickas han upp till ovanjorden 

och har fram till midnatt på sig att lura med sig en oskyldig själ.. 

Rek, från 6 år 

Biljetterna kan bokas på www.kulturcentralen.nu – pris: 70 kr. 

Det går även bra att göra gruppbokningar (minst 10 pers) via Moomsteatern genom  

att maila  ticket.@moomsteatern.com eller ringa oss på 040 – 21 85 17. 

Gör ni en gruppbokning hos oss innan 30 september och uppger att ni fått erbjudandet via Skådebanan får ni 

biljetterna för 65 kr/st! Se flyers 

 

 

KULTURINFORMATION FRÅN LUND 
 
Lunds Teaterförening presenterar: 
 
Povels Naturbarn  
Två av de mest självklara Povel-kännarna, dottern Lotta Ramel (skådespelare och regissör) och sonen 

Mikael Ramel (musiker och musikterapeut) visar med råge att det artistiska äpplet inte fallit långt 

från trädet. Mästarens underfundiga ordmakeri och härliga melodier utgör grunden men de sätter också sin 

egen prägel på föreställningen när de knäpper upp Rameltexter och melodier. Allt väl uppbackat av basisten 

Backa Hans Eriksson. Alla tre har arbetat tillsammans med Povel Ramel i ett flertal 

produktioner. 

Lunds Stadsteater 28/9 kl.19 
Medverkande: Lotta och Mikael Ramel, Backa Hans Eriksson 

ord. 195 kr 

Medlem/Scenpass 170 kr 

Gruppbilj. (minst 10 bilj) 170 kr 

Barn och Unga upp till 26 år 90 kr 

Gruppris ungdom/student 75 kr 
 

Circa! 
För första gången kommer Circa till Sverige! Akrobatens mod blandas med dansarens skönhet, när den 

australiensiska gruppen utforskar och tänjer gränserna för vad cirkus kan vara. Under 80 intensiva minuter 

bjuder Circa på cirkuskonst från akrobatik- och tumblingsekvenser på hög nivå till snabba, intrikata 

cirkusnummer och vackra poetiska dansnummer. 

Lunds Stadsteater 12/10 kl. 19.00 

http://www.kulturcentralen.nu/
mailto:ticket.@moomsteatern.com
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Vuxen 295 kr 

Medlem/Scenpass 270 kr 

Gruppbiljett(minst 10 bilj) 270 kr 

Barn och unga upp till 26 år 200 kr 
 

Lärare för livet 
Nio kollegor i ett lärarrum. Ett läsår av skolstartsångest, verksamhetsplanering, kaffekoppskrig, kärlek och 

död. 

Lärare för livet har gjort succé på Stockholms Stadsteater. Nu tar Regionteatern Blekinge Kronoberg den till 

Växjö och på turné i södra Sverige. 

Lunds Stadsteater 14/10 kl. 19.00 

Ord. 195 kr 

Medlem/Scenpass 170 kr 

Gruppbilj. (minst 10 bilj) 170 kr 

Barn och Unga upp till 26 år 90 kr 

Gruppris ungdom/student 75 kr 

För mer info se: 

www.lundsteaterforening.se 
 
Här är länken till Lunds Stadsteaters höstprogram: 

http://www.lund.se/Fritid--kultur/Kultur/Scenkonst/Lunds-Stadsteater/ 

KULTURNYHETER FRÅN YSTAD 
 

Don Giovanni av W A Mozart 
Don Giovanni är besatt av kvinnor och för att få de kroppsliga njutningar han vill ha är han beredd att gå 

över lik. En blandning av makt, intriger, komedi och kärlek har gjort den här legendariska skildringen till en 

av kultoperorna i historien.  

Vi framför Don Giovanni av WA Mozart på svenska. Don Giovanni är en av Mozarts mest älskade operor 

och fascinerar alla med historien om Don Giovanni, den grymme vällustingen. En blandning av makt, 

intriger och kärlek har gjort den här legendariska skildringen till en av kultoperorna i historien!  

 

27 och 28 augusti 2011 på Ystads Teater, för pris och biljetter: www.ticnet.se 

 

För mer info om händelser i Ystad , gå in på kommunens hemsida och klicka på kulturlänken. www.ystad.se 
samt klicka på ”kulturkalender 2011” så kommer du direkt till höstens kulturevenemang! 
 

KULTURTIPS FRÅN LANDSKRONA 

Malmö Opera på Landsdskrona teater 
 

Sopraner 
 

Med komik och dramatik utforskar vi kvinnorollerna i operan. Prinsessor, pigor, sångerskor, hålldamer, 

prostituerade, hemmafruar, lärarinnor och en och annan cirkusartist. I Sopraner skärskådar vi operans olika 

kvinnoroller: Vilka liv lever de? Vad står på spel? Vem är kär i vem? Varför offras så många sopraner, är 

mezzosopranerna verkligen lika beskedliga som de verkar och drabbas alla koloratursopraner av hysteri och 

galenskap? För att inte tala om döden!  

På operascenen går sopranerna ofta en våldsam död till mötes – några blir kokta i olja, andra kastas till 

lejonen. Manon Lescaut dör i öknen av vätskebrist, Tosca hoppar ut från Castel Sant Angelo och Aida blir 

levande begravd i en krypta tillsammans med sin älskare. För info och bokning: Tel. 040-20 85 00 

 

Gå in på www.landskronakultur.se  för närmare information om vad som händer i Landskrona.  

 

http://www.lundsteaterforening.se/
http://www.lund.se/Fritid--kultur/Kultur/Scenkonst/Lunds-Stadsteater/
http://www.ticnet.se/
http://www.ystad.se/
http://www.landskronakultur.se/
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KULTURTIPS FRÅN TRELLEBORG 
 
Palmfestivalen 26-27 augusti 
 

Under två dagar i augusti, fredag och lördag, upplever Trelleborg en folkfest av imponerande mått.  

Kända artister från när och fjärran underhåller i Stadsparken och framför Rådhuset. Och på flera scener i 

staden uppträder lokala förmågor. 

 
Du kan även söka information med hjälp av Trelleborgskalendern. Gå in på : 

www.trelleborg.se/turism/evenemang 

 
 

KULTURINFORMATION FRÅN KRISTIANSTAD 
 
Bokfestival 1-3 september 
 
Kristianstad bokfestival 2011 fokuserar på Norden och dess litteratur. Den lilla festivalen i det stora 

sammanhanget, är en mötesplats för hela världens litteratur. Etablerade författare samsas med mindre 

etablerade - regionalt, nationellt och internationellt. Här står alltid litteraturen, poesin, berättelsen, det 

skrivna och talade ordet i centrum. En oemotståndlig mix av högt men inget lågt. 

 
Gå in på:  http://www.kristianstad.se/bokfestivalen 

 
Med evenemangskalendern kan du söka och finna aktuella och kommande kulturhändelser i Kristianstad. 

 

Gå in på:  http://www.kristianstad.se/evenemang 

 

Medlemsregister 
 
För att kunna ge Er bästa möjliga service är det viktigt för oss att alltid ha ett uppdaterat 

medlemsregister och korrekta kontaktuppgifter. Var vänlig och meddela oss om det sker några 

förändringar. 

 

Vi vill också rikta en särskild uppmaning till Er som ännu inte utnyttjat möjligheten att sätta upp er på våra 

genrepslistor. Välkommen att höra av er på 040-103025 eller 103028. 

 
______________________________________________________________________________________ 

Välkommen att besöka oss på vår hemsida, adressen är: www.sodra.skadebanan.se .  Ni skådebaneombud 

har en speciell sida som är bara för Er, d.v.s. ni har en egen inloggning som är endast för ombuden. 

Er inloggning är följande: www.sodra.skadebanan.se/ombud  
 

Missa inte våra erbjudanden på affischen! 
 

Skådebanan Södra Regionen Rådmansgatan 23 c 211 46 Malmö, 

Telefon: 040-10 30 25 

E- post: alf@skadebanan.org  Hemsida:  www.sodra.skadebanan.se 

 

Expeditionstider och biljetter: må-tors 9-17, fredag 9-14.   

 

Skådebanan NV - Skåne, Södergatan 65, 252 25 Helsingborg, 042-17 64 00 

skadebanan.helsingborg@telia.com eller jeanette.mathisen@abf.se 

http://www.trelleborg.se/turism/evenemang
http://www.kristianstad.se/bokfestivalen
http://www.kristianstad.se/evenemang
http://www.sodra.skadebanan.se/
http://www.sodra.skadebanan.se/ombud
mailto:alf@skadebanan.org
http://www.sodra.skadebanan.se/
mailto:skadebanan.helsingborg@telia.com
mailto:jeanette.mathisen@abf.se

