
  Pssst… Vi finns på Facebook: facebook.com/sodra.skadebanan 

  Södra Regionen 

 

 

Hej alla alla ombud. 

 

Här kommer lite information kring vårens förställningar, datum och priser samt möjlighet 

till förbokning av musicalen Funny Girl med Sanna Nielsen i huvudrollen. Operans stora 

satsning i höst. 

 

 

 
 

Jag måste börja med Helsingborgs stadsteater Storan Hasse och Tages 

Äppelkriget en musical som från första publikgenomgång fått stående ovationer. Alla 

som giller Hasse och Tages humör gå och se den helt i klass med filmen. Sång och dans 

med mycket humor. Länge sedan jag har mådd så bra efter att ha skrattat i 2 timmar. En 

dundersuccé. Vi har biljetter till 4 april samt till sista föreställningen 5:e april pris 185 

kronor. 

 



 

Lillan har premiär på ett gripande relationsdrama  29 februari Mig Nära. Mycket 

engagerande och lätt att känna igen sig. Samma pris som ovan. 

 

 

Vill även flagga för Kristianstad teater som tar upp Phantom of the opera 
musicalen över alla musicals. Premiär 22 februari och spelar fram till 26 april. Hör av er 

om biljetter. 

 

 

 

Hipp har premiär på Tartuffe 27/3 och spelas fram till 9/5. 

 

Just nu spelas fröken Julie på Hipp fram till 21/4. 

 

 

 
 

På Intiman spelas Prekariatet fram till 28/3 dokumentära berättelser från dagen 

Malmö om dagens osäkra arbetsmarknad. Mycket sevärd. 

 

24/4 premiär Intiman på Halva månen en kärleksberättelse för vår tid. Spelas fram till 

7/5. 



 

Stadsteatern av slutar vårens program  på Hipp med Humans. Den 

australiensiska nycirkusensemblen Circa är på turné runt hela världen. Dom 

gästspelar här i 4 dagar onsdag 20 /5  till lördag 23/5. Vi har lyckats få biljetter till torsdag 

och lördag pris 260:-. 

 

 

Nu till Operan. 

Vi har fortfarande biljetter till sista föreställningen 30/4 på Skönheten och odjuret 

till ett pris 445:-. Det finns fortfarande ett fåtal biljetter till andra föreställningar det är som 

ni vet bara attt höra av sig. 

 

 
 

Vi har även biljetter kvar till Orfeus i Underjorden. Helt utsåld på operan men vi 

kan erbjuda biljetter till lördag 25/4 kl 18.00 510:-. samt fredag 8/5 pris 635:- samt 

söndag 10/5 pris 355:- och 510:-. 

 

Vårkonserten är 14/5 kl 20.30. Vi har förbokad bra platser till 220:- samt 305:-. 

 

Operan kommer med en färgsprakande musikalisk välgörenhetsgala för organisationen 

Star för life  27/5, 28/5 i regi av Ronny Danielson. 



Konferensierer Sara Lehman och Lindy Larsson med bl a Tommy Körberg 

Rickard Söderberg Irene Theorin samt många andra. Vi har bra biljetter till 

båda föreställningar till ett pris av 700:-. 

 

Vi avslutar med Funny Girl då vi redan har bokat många föreställningar. Ingen vidare 

presentation tror jag ni behöver. 

Vi har biljetter till 

 16/9 405:- samt 455:- 

4/10 520:- samt 595:- 

9/10 490:- samt 565:- 

18/10 520:- samt 595:- 

28/10 455:- samt 515:- 

8/11 520:- 

12/11 455:- 

19/11 445:- samt 515:- 

28/11 520:- samt 595:- 

3/12 455:- samt 515:- 

8/12 455:- samt 515:- 

11/12 490:- samt 565:- 

13/12 520:- samt 595:- 

 

Ni är hjärtligt välkomna att höra av er. 

 

Lone Lindholm 

Skådebanan 

 
För biljetter kontakta Lone på 0761 – 09 65 66, tisdagar & torsdagar 
Kontoret är öppet måndag – fredag kl 9 – 12, telefon: 0720 – 60 45 90 
 

 

  

 


