Hej alla ombud.
Här kommer lite priser och föreställningar som Operan bjuder på i höst.
Aller först en recension av en föreställning vi var på förre veckan och som var helt unik o

Hipp Guds olydiga revben. Synd om man missar den.
Föreställningen är ett samarbete med Dramaten

i Stockholm, Malmö

Stadsteater samt Cirkus Cirkör gör pjäsen till en helt otrolig uppvisning baserat på
Gunilla Thorgrens bok av samma namn. Jag kan lova att föreställningen lämnade
ingen oberörd. En unik föreställning som inte kommer igen. Den spelas på Hipp enbart
fram till 29/5 få platser kvar men vi har lyckats ordna biljetter till tisdag 28/5 bästa
platserna till ett pris av 285 kronor.

Operan har 75 års jubileum till hösten och under hösten har vi biljetter till följande
föreställningar:

Jubileumskoncert 22/9
Hö och vä sidobalkong a 355:-

Musicalen Skönheten och odjuret.
Vi har biljetter till följande föreställningar:
Torsdag 24/10 a 445:Söndag 27/10 a 335:Tisdag 29/10 a 275:-, 495:-, 500:Söndag 3/11 a 585:Söndag 10/11 a 355:Torsdag 28/11 a 445:Söndag 1/12 a 510:- och 585:Torsdag 11/12 a 275 och 500:Fredag 27/12 a 345:- och 480:Lördag 28/12 a 510:- och 580:och sedan har vi biljetter till sista föreställningen
Söndag 26/1 a 355:-510:-585:Sedan kommer Rickard Söderberg tillbaka med Allsång.
Denna gången är det numrerade platser då det visst blev lite kaos när det var onumrerade.
Vi har lyckats få tag på biljetter långt framme till
Lördag 9/11 a 205:Lördag 7/12 a 205:-

Rickard Söderberg återkommer till våren
Lördag 29/2 a 205:Lördag14/3 a 205:Som skrivit mycket bra platser som brukar gå som smör i solen.

Mozarts Requiem
Ett samarbete med Skånes Dansteater, Malmö operakör samt Malmö
operaorkester
Torsdag 21/11 biljetter a 145:- mittparkett

Inget får hejda premiären
Operaverkstans 75 års present till teaterhuset.
En hyllningskabaré till människans lust att spela teater.
Man sitter vid mysiga cafébord och i priset ingår vällagad korv vegetarisk eller kött som
man anger vid beställningen.
Lördag 23/11 samt söndag 24/11 till ett pris av 200 kronor. Få biljetter. Först till kvarn.
Slutligen kan vi berätta att Manhattan Transfer
Tisdag 16/12 och vi har biljetter till ett pris av 695:-

kommer till Malmö Live

Mycket mer kommer att hända under hösten och sedan på våren. Har ni önskemål om
biljetter till övriga föreställningar hör av er.

Malmö Stadsteater har ännu inte släppt programmet för hösten och våren men så
snart vi vet återkommer vi.
Vid pennan
Lone Skådebanan

Hej alla i sommarvärmen!
Det här får ni inte missa! En upplevelse utöver det vanliga! Spelas inomhus.
Skånska Operan ger sommaren 2019 Mozarts Don Giovanni på Bäckaskog Slott.
Få klassiker, om ens någon är mer aktuell idag än den om förföraren, svinpälsen och den
obotlige narcissisten Don Giovanni. Utan att göra våld på detta mästerverk förläggs
berättelsen i nutid. Tragedi ställs mot komik, förälskelse mot begär och glädje mot sorg. Den
odödliga musiken lyfter oss till njutningens höjder medan den beklagligt verkliga handlingen
håller oss kvar på marken.
Rollerna kommer att göras av:
Don Giovanni - Tor Lind
Leporello - Albin Ahl
Donna Elvira - Lona Mohr Villadsen
Donna Anna - Jennie Lomm
Don Ottavio - Martin Hultkvist
Zerlina - Emma Johansson
Masetto - Joris Grouwels
Kommendören - Roodney Nilsson
Kör: Molly Selander och Matilde Norberg
Orkester: Violin 1: Saana Kähkönen, Violin 2: Clara Bjerhag, Viola: Sebastian Flögel, Cello:
Henning Fredriksson, Piano: Rebecka Elsgard
Regi: Ola Hörling, Musikaliskt ansvarig och kapellmästare: Rebecka Elsgard, Producent Åsa
Jensen, Kostymör: Fredrika Lilius, Scenograf: Leif Johansson, Ljusdesign: Ludvig Uppman,
Turnéledare: Johanna Axerup
Årets sommarturné:
6 juli kl 19.00, 7 juli kl 16.00, 9 juli kl 19.00 Bäckaskog Slott
12 juli kl 19.00, 13 juli kl 18.00 Hovdala Slott
16 & 17 juli kl 19.00, 20 & 21 juli kl 18.00 Krapperups Slott
23 & 24 juli kl 19.00 Kalmar Slott
27 juli kl 19.00, 28 juli kl 16.00 Ystad Teater
31 juli & 1 aug kl 19.00 Borgeby Slott
3 aug kl 19.00, 4 aug kl 16.00, 6 aug kl 19.00 Palladium
9 aug kl 19.00, 10 aug kl1 6.00 Jordberga Gods
13 aug kl 19.00 Wollsjö säteri
15 & 16 aug kl 19.00 Torups Slott

För er som vill se genrepet den 4 juli kl 19.00. Anmäl er till Alf tel: 0768-083025. Ring eller
sms:a senast den 1 juli. Missa inte denna chansen!
Varma hälsningar
Skådebanan Södra Regionen

