Var är mitt hem?
I en stark monolog berättar Danjin Malinovic om hur hans lyckliga uppväxt i
det forna Jugoslavien fick ett brutalt slut när inbördeskriget bröt ut. Ta del av
hans historia som inte lämnar någon oberörd.

Godspell - föreläsning om musikalen
Estradören Lasse Walldov berättar med stor kunskap och humor
om musikalen Godspell och illustrerar med musikaliska godbitar.
Ystads riksteaterförening i samarbete med ABF.

Vem?
En liten föreställning om de stora känslorna
med Månteatern. Möt Nalle, Fågel, Katten, Kanin och
Nallegrisen i deras knasigt underbara men fullt normala tillvaro. Ett
rörande och humoristiskt relationsdrama för de ganska små men
också någorlunda stora. Baserad på Stina Wirséns VEM? böcker.
Ystads riksteaterförening i samarbete med Ystads Allehanda.

Han har varit Halvvägs till himlen.
Michael Petersson, känd som vaktmästaren Hugo i
komediserien Halvvägs till himlen, tar oss med dit.

SCENKONST
På Biografteatern Scala
Måndag 15 januari kl 19.00
1 tim och 30 min
150 kr, Scenpass 120 kr, ungdom 75 kr
Biljetter: på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

YSTADS TEATER
I caféet på Ystads teater
Torsdag 8 februari kl 19.00
Ca 1 tim
40 kr, Scenpass 20 kr
Biljetter: på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

BARNTEATER
På Ystad Teaters scen
Söndag 18 februari kl 13.00

SOPPTEATER
I caféet på Ystad Teaters
Onsdag 28 februari kl 12.00
Soppan serveras från kl 11.30.
160 kr
Biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

Ankomsten

FAMILJEFÖRESTÄLLNING
Ystads Teater
Söndag 4 mars kl 16.00

Ystads riksteaterförening i samarbete med Ystads Allehanda.

Sång till välfärden
Välkommen till ett nyskrivet körverk där heliga rum möter folkhemmets
melodiska ABBA-pop i sökandet efter den svenska välfärdens innersta kärna.
Njut av såväl vemodssvänget som den moderna kampsången samt damkören
Via Musika och Harmonikören.

Ge mig en ledtråd
Teater Theatron ger en kabaré om hjältar och mod där det lättsamma och
komiska varvas med det tyngre och tragiska. Musik och sånger, djuplodande
resonemang, humor och fräckhet.
Ystads riksteaterförening i samarbete med ABF.

Michael Segerström
Vad handlar det egentligen om? Livet, teatern och litteraturen.
Ystads riksteaterförening i samarbete med ABF.

BARCO Dance Collection
Möt dansaren och koreografen Dinis Machado. Han kombinerar korta
dansstycken på olika sätt så att varje plats får en unik dansföreställning. Här
får vi se dansen i relation till Konstmuseets samling – tavlorna som hänger på
väggarna och skulpturerna som står på golvet.
Samarbete med Ystads Riksteaterförening, Ystads Konstmuseum och
Milvus Artistic Research Center (MARC).

De redan frälsta – show med systrarna Kronlöf
Med musik, humor och brutal ärlighet riktar Familjen Kaos sina knivskarpa
blickar mot valåret. Tiffany och Bianca Kronlöf tillsammans med
Thom Gisslén låter ingen komma undan – ingen fråga är för stor och ingen
människa för liten.

Samtal på väg - mellan Scylla och Charybdis
I en tid när många söker sig till källor som bara bekräftar den egna världsbilden
ger sig meningsmotståndarna Stina Oscarson och Lars Anders Johansson
ut på Riksteaterturné med sin pod för att prata om kultur och politik. Under
kvällen kommer de även att bjuda på musik och kanske även poesi.

Boel Marie Larsson – “Ett stående liv”
Boel berättar och tar ton ibland, man vet aldrig...
Ystads riksteaterförening i samarbete med ABF.

i samarbete med

3-6 år, 35 min
barn 50 kr, vuxna 100 kr
Biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

Ystads riksteaterförening i samarbete med ABF.

En lekfull, ömsint och gripande berättelse om att tvingas lämna allt och
börja om på nytt. Tillsammans med Teateri och ett internationellt team har
regissören Thaddeus Phillips skapat en gränsöverskridande föreställning av
ALMA-belönade Shaun Tans bildroman.

i samarbete med

i samarbete med

i samarbete med

Från 10 år. 1 tim och 15 min.
35 kr - 175 kr
Biljetter på www.ystadsteater.se
eller Ystads turistbyrå.

YSTADS TEATER
Torsdag 15 mars kl 19.00
Unga vuxna och vuxna
1 tim 30 min + 20 min paus.
75 kr - 225 kr
Biljetter på www.ystadsteater.se
eller Ystads turistbyrå.

SCENKONST
På Biografteatern Scala
Lördag 17 mars kl 19.00

i samarbete med

1 tim 10 min + paus + eftersamtal.
150 kr, Scenpass 120 kr, ungdom 75 kr
Biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

SOPPTEATER
I caféet på Ystads teater
Onsdag 21 mars kl 12.00

i samarbete med

Soppan serveras från kl 11.30.
160 kr
Köp biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

SCENKONST
På Ystad Konstmuseum
Torsdag 22 mars kl 18.00

i samarbete med

Ca 1 tim.
Gratis
Föranmälan till Ystad Konstmuseum,
begränsat antal platser.

YSTADS TEATER
Onsdag 11 april kl 19.00
1 tim 30 min.
75 kr – 225 kr
Biljetter på www.ystadsteater.se
eller Ystads turistbyrå.

SCENKONST
På Biografteatern Scala
Lördag 14 april kl 19.00
150 kr, Scenpass 120 kr, ungdom 75 kr
Biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

SOPPTEATER
I caféet på Ystads teater
Onsdag 25 april kl 12.00

i samarbete med

Soppan serveras från kl 11.30.
160 kr
Biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

Äventyret
med Lilla vilda teatern. Matilda och Magnus tycker allt låter
gräsligt, luktar apa, smakar pyton, ser stökigt ut, känns vasst och
vill resa bort från allt. Ett litet äventyr tar fart och tillsammans upptäcker de
små vanliga saker på ett nytt sätt. Allt tar en överraskande vändning…
Ystads riksteaterförening i samarbete med Ystads Allehanda.

Room X – tryggt eller otryggt, verklighet eller illusion?
Flytande Galleriet har här lyckats samlat lejonparten av Skånes fria
danskonstnärer till en oväntad och tankeväckande afton. Inte mindre än
ett tiotal dansinstallationer undersöker begreppet trygghet och som publik
rör du dig fritt till tonsättaren Kent Olofssons suggestiva ljudlandskap.
Medverkar gör bl.a. Memory Wax, Maria Naidu, Khamlane Halsackda
och många, många fler! Innan föreställningen hålls en presentation av
dansvetaren Cecilia Malmström Olsson. För idé och konstnärlig ledning står
Miguel Cortés och Claudine Ulrich.
Ystads riksteaterförening i samarbete med Ystad Teater.

BARNTEATER
På Biografteatern Scala
Lördag 5 maj kl 13.00

i samarbete med

3-8 år. 40 min.
50 kr för barn, 100 kr för vuxna
Biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystads turistbyrå.

DANSINSTALLATION
På Ystads teater
Tisdag 8 maj kl 18.00-21.30
18.00-19.00 presentation
18.30-21.30 verket visas
(insläpp fram till 20.00)
Pris meddelas senare
Köp biljetter på www.ystadsteater.se
eller Ystads turistbyrå.

i samarbete med

Soppteater
i caféet på
Ystads Teater

Våren
2018

Teater i
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på Ystads
Teaters scen

Föreställningar
på Ystads Teater

B

Ystads Riksteaterförening är en ideell förening vars mål är att
stärka och utveckla Ystads kulturliv. Vi är övertygade om att kultur
har ett egenvärde, samtidigt som den också har en avgörande
betydelse för samhällsutvecklingen. Vi bidrar också till att öka
scenkonstutbudet för alla åldrar genom våra samarbeten både
lokalt och regionalt. Föreningen är en av ca 240 teaterföreningar
runt om i landet, vilka har Riksteatern som huvudorganisation.
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Ystads Riksteaterförening

sverige

c/o ABF
Södra Dragongatan 22
271 39 Ystad

Du når oss enklast via epost:
ystad@riksteatern.se
Tel. 0411-100 88
Org. nr: 848000-4053 / Bankgiro 560-2396

Biljetter till alla våra föreställningar och arrangemang säljs genom vår hemsida ystad.riksteatern.se
och Ystads turistbyrå, som har öppet mån-fre kl 9-17, lör kl 10-14, tel 0411-57 76 81.

Som medlem stödjer du din orts kulturliv och blir
samtidigt förmånsgäst på en mängd teatrar i hela Sverige.
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Därför sk a du bli medlem i Riksteatern:

en

sc

Gillar du kultur? Bli medlem!

●● du stödjer kulturen i Ystad och i hela landet.

ss

●● du får medlemskortet Scenpasset som berättigar till rabatt
●● du får medlemstidningen Scenen

sv

●● du får vara med och bestämma kulturutbudet där du bor.

ig
er

Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Ungdomar under 26 år betalar 50 kronor. Är du
samboende med någon som har ett ordinarie medlemskap betalar du bara 80 kronor. Eposta då
ditt namn tillsammans med den ordinarie medlemmens medlemsnummer till medlem@riksteatern.se

Bli medlem via Riksteaterns webbsida: riksteatern.se/bli-medlem

e

Bli medlem – få förmåner:
Rabatt – på de flesta av YRF:s föreställningar samt på de flesta teatrar i Sverige
Kickoff – informationstillfällen om YRF:s repertoar
Kringarrangemang – såsom samtal med skådespelare, regissörer eller författare, paneldebatter och inspirationstillfällen
Information – Nyhetsbrev om arrangemang och specialerbjudanden från YRF och andra arrangörer
Årsmöte – möjlighet att påverka, mingel med tilltugg
Medlemsbrev – från Riksteatern med information och erbjudanden från flertalet scener i Sverige

Även föreningar och organisationer kan bli medlemmar. Du kan också ge bort ett Scenpass i gåva.
VAR MED OCH STÖD KULTUREN DÄR DU BOR!

Andra teaterföreningar i trakten
Tomelilla
www.tomelilla.riksteatern.se

Simrishamn
www.simteater.se

Tis 30 jan
kl 19.00

Föreläsning
Lars Walldov
Malmö Opera

Kulturhuset,
Tomelilla

Lör 10 feb
kl 19.00

Musikriket Skåne
Konsert med Miriam Aida
Quatro Jalenas

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets
Park

Ons 7 mars Drottningsylt
kl 19.00
Josefin Johansson/
Robert Noack

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets
Park

Sön 25 mars En hyllning till Hasse och
kl 16.00
Tage
FiveLive, Jan Allan

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets
Park

Lör 7 april
kl 18.00

Tomelilla

Bussresa till
musikalen Pippin
med avgång 16.00

Sön 29 april Musikriket Skåne
kl 19.00
konsert med
folkmusikkvartetten
Phönix

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets
Park

Sjöbo
fars.riksteatern.se

Ons 31 jan
kl 19.00

Danstapas
med 3 Malmökoreografer

Valfisken

Lör 10 feb
kl 14.00

Visor i vattnet med
Bubbelorkestern
Campingteatern

Valfisken

Lör 3 mars
kl 14.00

Vem?
med Månteatern

Valfisken

Fre 16 mars Sång till välfärden
kl 19.00
Riksteatern

Grand

Lör 21 april Burger princess
kl 14.00
Banditsagor

Valfisken

Lör 26 maj
kl 19.00

Garaget i
Hammenhög

40 år efter döden
Tidningsteatern

Tis 30 jan kl Zarah Leander
19.00
Olivia Stevens, Bjarne
Löwdin

Flora
Biografteater

Tis 27 feb kl Skånska skrönor
19.00
Ingvar Andersson, Maria
Ingvarsdotter

Flora
Biografteater

Lör 24 mars Romeo & Julia
kl 16.00
123 Schtunk

Flora
Biografteater

Ons 18 april Antika människor
kl 19.00
Elena Alexandrova, Bodil
Mårtensson

Sjöbo Gästis

Lör 12 maj
kl 16.00

Flora
Biografteater

1957 - En Svensk
Rockhistoria
Åke Eriksson med
orkester

