
 
 

 

Hej alla ombud och kulturvänner 

 

 

Just nu i dessa coronatider suktar vi efter lite kultur, muséer, teater och film. 

Om ni går in på vår facebooksida får ni många tips och idéer vad man kan förgylla sin 

tillvaro med digitalt. 

Just nu händer det av naturliga skäl inte mycket här på Skådebanan. Några jobbar 

hemifrån andra är på plats men vi går alltid att nå via mail och även via telefon. 

 

Har varit i kontakt med Malmö opera då vi får många förfrågningar hur ser det ut 

efter sommaren och vi har fått svaret att man hoppas på att allt skall bli som vanligt till 

hösten men tiden får visa då vi som alla vet aldrig för har haft en liknande situation. 

 

 Vi har följande inbokat på operan under 20/21: 

 

Starlight med bl a Lill Lindfors, Charlotte Perrelli, Ann-Louise 

Hansson, Rickard Söderberg etc etc... söndag16/8 och måndag 17/8 har vi 

biljetter på rad 5-13 pris 600:- 

 

Allsang med Rickard Söderberg planeras fortsätta som tur är och vi har ett 

 



fåtal billjetter till samtliga föreställningar som är på lördagar kl 13. 10/10, 14/11, 27/3, 24/4 

pris 225:- 

 

Vi har även billjetter till Funny Girl med bl a Sanna Nielsen som har premiär 

4/9. Vi har biljetter till följande datum: 16/9, 18/9, 4/10,9/10, 18/10, 28/10, 8/11, 12/11, 19/11, 

28/11, 3/12, 8/12, 11/12, 13/12 

så det finns lite att välja på. Det går bra att höra av er om priser som jag meddeler i slutet 

av mailet. 

 

Skånes dansteater intar åter Malmö Operas scen med föreställningen Transit som 

är skapat av en av Finlands mest framgångsrika och spännande konstnärer Tero 

Saarinen. Vi har biljetter till 14/10 rad 8-11 pris 175:- och 200:- 

 

Sedan blir det opera av Giuseppe Verdi förväxlingskomedin Falstaff som i operans 

berömda slutfuga konstaterar att allt i världen är ett enda stort skämt där djuren tar över 

gården med grisen Fallstaff som regent. Vi har biljetter till torsdag 14/1 pris 455:- rad 10-13 

vä sida och söndag 17/1 pris 520 rad 10-13 vä sida . 

 

På Verkstan spela  Mozarts Così fan tutti som kommer att bli höstens 

turnerande kammaropera som handlar om unga människors ombytlighet, kärlekens 

osäkerhet och hur lättpåverkade vi människor är. Vi har billjetter  till torsdag 12/11 rad 4 

pris 275 :-.   

 

Rickard Söderberg bjuder in till Jul på Operan med bl a Marianne 

Mörck och Anne Sofie von Otter Malmös operakör och Barnkör. Vi 

har biljetter till 17/12, 18/12 ,19/12 samt 20/12. 

 

Sedan blir det premiär självaste nyårsafton på Tjajkovskijs underbara klassiska 

baletteäventyr Nötknäpparen. Scenografin och kostymerna är 

skapade av Danmarks drottning Margrete. En härlig föreställning för hela 

familjen. Vi har biljetter till 5/1 rad 6-9 samt 8/1 rad 14-16 pris 455:- och 515:-. 

 

I det nya året blir det premiär på musicalen Såsom i himmelen baserad på Kay 

Pollacks älskade film med musik av Fredrik Kempe. En fantastisk 

ensemble och Malmö Operakör intar scenen. Vi har biljetter till onsdag 10/2 

rad 7-13 vä sida pris 455:-,  söndag14/2 rad 9-11 hö sida pris 595:- samt fredag 19/2 rad 8-13 

vä sida pris 490:- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under våren kommer Väntarna opera för barn och som spelas på Verkstan. 

Operan Fallet Makropoluspå Storan. 

En nyskriven musikal Dead or Alive som spelas på Verkstan. 

Slutligen avslutas 20/21 med världspremiär Circus Days and Nights en 

cirkusopera med fantastiska Cirkus Cirkör. Vi återkommer med ytterligare 

information kring ovanstående föreställningar. 

   

Hör av er.  Har ni önskemål om andra datum kring ovanstående föreställningar går det 

bra att höra av er. Vi kan nås på telefon tisdagar och torsdagar kring biljetter 

0761096566 men även vardagar mellan 9-12 på 0720604590. Vi så klart även nås på vår 

mejladress. 

 

Vi har som en nyhet fått Swish som de som har 

önskemål om det kan använda sig av den. 

Vårt Swishnummer är: 123 431 71 94. 

 
Vi hoppas på snart återseende, att krisen snart är över 

och att vi återigen kan träffas i kulturlivet. Följ oss på 

Facebook  Skådebanan Södra Regionen 

där det senast idag stod om Malmös minsta museum Ebbas hus. 

 
Lone Lindholm 

Skådebanan Södra regionen 

 

 
Med stöd från: 

 

 

 
 

 

 

 

  
 


