26 MARS

En heldag med scenkonst i hela staden
– med fri entre!

Welcome to Malmö Scenfest – a whole day of theatre, dance and performance. We invite
you to a day of full shows, open rehearsals, exhibitions and workshops, for children and
adults of all ages. The whole program is free!
Please note that you cannot prebook any seats First come, first served! There might
be changes to the program, which will then be announced on our website www.
malmoscenfest.se.

Välkomna kära publik till Malmö Scenfest – en heldag med teater, dans och performance.
Det bjuds på föreställningar, öppna repetitioner, utställningar och workshops för barn och
vuxna i alla åldrar. Hela programmet är gratis!
Observera att det inte går att förboka platser denna dag. Det är principen ”först till kvarn”
som gäller för samtliga programpunkter. Programändringar kan komma att ske och antalet
platser på de olika programpunkterna kan komma att ändras i samband med förändrade
restriktioner. På vår hemsida www.malmoscenfest.se kommer alla ändringar att meddelas.

Follow us on Facebook www.facebook.com/malmoscenfest and on instagram www.
instagram.com/malmoscenfest
Malmö Scenfest is a yearly celebration of the performing arts and a unique cooperation between the city's
theaters and dance theatres, with the purpose of getting more people to discover the rich and varied performing
arts scene in Malmö.
Malmö Scenfest (previously known as Teaterns dag) is an non-profit organization, with funding from the city of
Malmö and in cooperation with ABF. The one-day festival with the same name has been arranged every year since
2001.

Följ oss också på Facebook www.facebook.com/malmoscenfest och på Instagram: www.
instagram.com/malmoscenfest
Malmö Scenfest är ett årligt firande av scenkonsten och ett i Sverige unikt samarbete mellan stadens teater- och
dansinstitutioner och fria grupper, med syfte att få fler att upptäcka Malmös rika och varierade scenkonstliv.
Bakom Malmö Scenfest finns en ideell förening som sedan 2001 har i syfte att varje år arrangera Malmö Scenfest
(tidigare Teaterns Dag), som genomförs med stöd av Malmö stad och i samarbete med ABF.

 أنتم مدعوون لحضور.  الرقص وعروض األداء,نرحب بكم جمهورنا العزيز يف احتفال ماملو املرسحي – يوم كامل مليئ باملرسح
 الربنامج بكامله مجانا.ًمرسحيات و العديد من الربوفات املفتوحة و معارض وورشات عمل لجميع الفئات العمرية صغاراً وكبارا
)(الدعوة عامة
 املبدأ هنا هو "مني يأيت أوالً يُخدَ م أوالً" وهذا ينطبق عىل جميع. نرجو األخذ بالعلم أنه ال يصلح الحجز مسبقاً يف هذا اليوم
.فعاليات الربنامج
من املمكن أن يحدث تغيريات يف الربنامج ومن املمكن أن يحدث تغيريات يف عدد األماكن املتاحة وهذا مرتبط مع تغيريات
www.malmoscenfest.se  سرتون كل التغيريات اذا حصلت عىل موقعنا االلكرتوين. القيود التي وضعتها مصلحة الصحة
www.facebook.com/malmoscenfest : تابعنا عىل الفايسبوك
www.instagram.com/malmoscenfest : وعىل االنستجرام
احتفال ماملو املرسحي هو احتفال سنوي لفنون املرسح وهو تعاون سويدي فريد بني مرسح الدولة و مؤسسات الرقص و الفرق املرسحية الحرة
بهدف جعل عدد أكرب من الناس يكتشفون الحياة الفنية الغنية واملتنوعة يف ماملو
 أن تنظم مهرجان ماملو املرسحي كل سنة (يف يوم2001 يوجد جمعية خريية داعمة الحتفال ماملو املرسحي وهذه الجمعية الخريية تهدف منذ عام
) (اإلتحاد الثقايف للعاملنيABF املرسح العاملي سابقاً) الذي يُ َنفّذ مبساعدة مدينة ماملو وبالتعاون مع

BANDITSAGOR

6

BASTIONEN & Tuva Hildebrand

Möllevångsskolans omklädningsrum (tillhörande
gymnastikssalen), Friisgatan 34
www.banditsagor.se, kontakt@banditsagor.se

Bastionen, Norra Vallgatan 28
www.bastionen.org, www.tuvahildebrand.com
lisa@bastionen.org

HELIGT

Dear Earthling/Kära Jordling

Heligt – fristående, avslutande del i en trilogi för
mellan- och högstadiet. En hörlursföreställning som
tar plats i ett omklädningsrum. Vissa saker bara måste
få sägas, innan det är för sent.

Dear Earthling är ett somatiskt och ritualistiskt en-till-en
verk som guidar dig genom en resa av liv, död, och
stillhet. Vad är din relation till det mer-än-mänskliga?

13.00–13.45
Spelplatsen öppnas: 12.45
För: 14+
Antal platser: 30

BARNENS SCEN
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Folkets Park, Falsterbogatan 17
www.barnensscen.se
info@barnensscen.se

Dont touch my hands

13.00–13.45 & 15.00–15.45
Spelplatsen öppnas/Doors open: 12.00 och 14.00
För/For: från 2 år
Antal platser/Number of seats: 180
Skuggspelsteater i världsklass. Valeria Guglieri
från Barcelona presenterar en föreställning full av
häpnadsväckande visuella effekter i många små korta
historier, både humoristiska och poetiska. Ordlöst till
mycket musik.
Valeria Guglieri from Barcelona presents a world class
shadow theater performance. A show with many short
stories of humor and poetry, told with stunning visual
effects. No words, just music.
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13.00–13.50, 14.05–14.55, 15.10–16.00, 17.00–17.50,
18.05–18.55, 19.10–20.00
Spelplatsen öppnar/Doors open: 12.30
För/For: Vuxna/Adult
Antal platser/Number of seats: 1

مرسح
: العنوان
: املوقع اإللكرتوين
: إمييل

 ال تلمس يداي: عنوان العرض املرسحي

 الساعة:  العرض الثاين. 13.45  حتى الساعة13.00 الساعة
15.45  حتى الساعة15.00
14.00  والساعة12.00 ت ُفتَح األبواب الساعة
 من عمر السنتني وما فوق: الفئة العمرية لحضور العرض
180 : عدد االماكن
Valeria Guglieri . "ال تلمس يداي" هو عرض خيال ظل عاملي
فنانة من برشلونة تقدّم عرض مرسحي ميلء بالتأثريات املرئية يف
العديد من القصص القصرية والصغرية الفكاهية والشاعرية يف آن
 العرض صامت يتخلله الكثري من املوسيقى. معا

Dear Earthling is a somatic ritualistic one-to-one performance guiding you through a journey of life, death and
stillness. How do you relate to the more-than-human?

BOMBINA BOMBAST
Lodgatan 3b
www.bombinabombast.com
info@bombinabombast.com

The Making of Local Hero 3: The Musical
12:00–16:00
Spelplatsen öppnas/Doors open: 12.00
För/For: 12+
Antal platser/Number of seats: 20

The Making of Local Hero 3: The Musical är dokumentären – filmad under en covid-drabbad repperiod på
Skånes Dansteater i januari 2022 – om en föreställning
som aldrig blir av.
The Making of Local Hero 3: The Musical is the documentary – filmed during a covid-stricken rehearsal period at
Skånes Dansteater during January 2022 – about a show
that never unfolds.
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DANSCENTRUM SYD OCH MEMORY WAX

3

EXPRESSTEATERN

مرسح

9

: العنوان
: املوقع اإلكرتوين
: إمييل

Rörsjögatan 26
www.expressteatern.nu
kontor@expressteatern.nu

Danscentrum Syd (Mazettihuset, ingång mellan Inkonst
och Soi) Bergsgatan 29
www.danscentrumsyd.se, www.memorywax.com
info@danscentrumsyd.se, info@memorywax.com

 يا للهول: اسم العرض

Kära nån!

14.00–14.45
Spelplatsen öppnas/Doors open: 13.00
För/For: 5+
Antal platser/Number of seats: 60

Workshop och öppen repetition med
Memory Wax
16.30–17.45
Spelplatsen öppnas/Doors open: 16.00
För/For: Vuxna och barn från 9 år, familj
Antal platser/Number of paticipants: 30

Möt Viola, en pigg ungdom på åttio år, och Marit från
Härlig Hem Hjälp, som vänder upp och ner på Violas
liv. En berättelse med komiska förvecklingar och fysiskt
spel!

Kom och se öppen repetition med danskompaniet
Memory Wax inför kommande utomhusinitiativ samt
delta i efterföljande workshop. Inga förkunskaper
behövs, endast ett nyfiket sinne!

Meet Viola, an alert, eighty-year-old youngster, and
Marit, from Happy Home Help, who turns Viola’s life
upside down. A story with comic intrigues and physical
antics.

Welcome to join an open rehearsal followed by an
interactive workshop with the dance company Memory
Wax. No previous experience needed, only curiosity!

Drömmarnas hus (Västra flygeln), Frölichs väg 4
www.drommarnashus.se, ann-marie@drommarnashus.se

Unga Cirkus- och Danselever intar scenen
11.00–11.30
Spelplatsen öppnar/Doors open: 10.45
För/For: Barn & unga, familj
Antal platser/Number of seats: 30

Drömmarnas hus unga dans och cirkuselever bjuder in
allmänheten till ett framträdande på deras scen. Här
delar de med sig av sina olika konstnärliga uttryck i form
av både Cirkus och Dans. Alla hälsas varmt välkomna!
The young dance and circus students of Drömmarnas
hus welcome the public to a performance on their stage.
They will share their many different artistic expressions
in both circus and dance.

يتس ّنى للجمهور يف هذا العرض املرسحي التع ّرف عىل مفهوم
 من خالل رصاعات كوميدية وأداء جسدي سيتس ّنى. الشيخوخة
للصغار املتفرجني أن يشعروا بأ ّن هناك الكثري من القواسم
املشرتكة بينهم وبني الكبار

مرسح
: العنوان
:  إمييل: املوقع اإللكرتوين

عىل خشبة املرسح سيتواجد راقيص سريك و تالميذ
رقص

11.30  وحتى الساعة11.00 يف متام الساعة
10.45 ت ُفتح األبواب يف متام الساعة

.  كل األعامر أطفال ويافعني: الفئة العمرية لحضور العرض
العرض عائيل
30 : عدد األماكن
طالب بيت الحاملني الصغار الراقصني وراقيص السريك يدعوكم
 برسور سيشاركوكم. لحضور عرض يف مرسح بيت الحاملني
رشفون بحضوركم
ّ  وهم يت.مهاراتهم الفنية يف الرقص والسريك
Drömmarnas hus
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 من عمر الخمس سنوات ومافوق: الفئة العمرية لحضور العرض
 العرض عائيل.
60 : عدد األماكن

Expressteatern

DRÖMMARNAS HUS

14.45  وحتى الساعة14.00 يف متام الساعة
13.00 تفتح األبواب يف متام الساعة

INKONST

5

15

Scen 3, MAF, Spångatan 20
https://www.facebook.com/malmoimpro
info@malmoimpro.se

Bergsgatan 29
www.inkonst.com, info@inkonst.com

Improvisationsteater

Scenfest med bla. Cluster II av Anna
Pehrsson

15.00–16.00
Spelplatsen öppnas: 14.45
För: Vuxna
Antal platser: 50

18.00–22.00
Se hemsidan för tider för enskild föreställning/verk
See the website for times for each performance
För/For: Vuxna /Adult
Antal platser/Number of seats: 50
En kväll i scenkonstens tecken! Cluster II av Anna
Pehrsson, konstutställningen A Year in Knots av Daisy
Tortuga, DJ´s, drinkar och mer kommer! Se Inkonst.com
för mer info.
An evening in the spirit of performing arts! Cluster II by
Anna Pehrsson, an art exhibition called A Year in Knots by
Daisy Tortuga, DJs, drinks and more to come! See Inkonst.
com for more info.

MALMÖ AMATÖRTEATER FORUM
www.m-a-f.org, info@m-a-f.org

JULIS MAGISKA TEATER

MALMÖ IMPRO
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Scen 2, MAF, Norra Skolgatan 12

julismagiskateater@hotmail.com

Ken and Barbie in the street

17.00–17.30
Spelplatsen öppnar/Doors open: 16.45
För/For: 10+
Antal platser/Number of seats: 29
Ken and Barbie in the street är ett arbete som vuxit fram
under år av arbete med hemlösa människor. När vi inte
längre har något vad har vi då?
A play when you have nothing left to prove you are you.
The lights in the windows is not your home.

Improviserad teater där scenerna uppstår i stunden.
Publiken är med och bestämmer, men får sitta kvar på
sina platser. Häng med!

TEATER PEACOCK
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Scen 2, MAF, Norra Skolgatan 12
www.peacock.nu

Episod av Lars Norén – Öppen repetition
11.00–12.00
Spelplatsen öppnas: 10.45
För: 15+
Antal platser: 25

Ett hus står i centrum i detta existentiella drama av Lars
Norén. Under en husvisning får vi möta sex personer i
olika skeden av livet. Ägarna till huset som vill sälja för
att försöka lämna sorg och stagnation bakom sig, de
medelålders makarna som behöver ett nytt projekt för
att hitta gnistan i relationen igen och det yngre paret
som precis har påbörjat resan tillsammans.

TEATER PIX
Scen 1, MAF, Norra Skolgatan 10A
www.facebook.com/Teater-Pix

Det fortsätter… på Cabaré Pix
13.00–14.00
Spelplatsen öppnas: 12.40
För: Alla
Antal platser: 25

13

Teater Pix bjuder på rafflande scenshow – fortsättningen på Cabaré Pix! Under en timmes tid kanske lite mer
bjuder vi på en hjärtlig oroande underhållning. Varmt
välkomna!

MOOMSTEATERN

En dansteaterföreställning för alla som går och bär på
drömmar, unga som gamla. Med inspiration från punk,
krautrock och replokaler täckta med äggkartonger har
Magnus Börjeson skrivit musiken till föreställningen i
samarbete med S.O.J scenkonstproduktion.
12

Guidad rundvandring på Palladium
11.00–11.45 & 13.00–13.45
Spelplatsen öppnas: 10.30
För: Vuxna, familj
Antal platser: 25

Olof Palmes plats 1
www.moomsteatern.com
ticket@moomsteatern.com
040 21 85 00

Följ med på en rundtur på Palladium som berättar om
husets spännande historia från 1920. Det var t.ex. här
Carola slog igenom med Främling.

The Erased

15.00–16.20
Spelplatsen öppnas/Doors open: 14.30
För/For: 15+
Antal platser/Number of seats: 60

SKÅNES DANSTEATER

En visuell och berörande föreställning om en flicka som
växer upp med föräldrar som är trasiga och därför tar
sönder sitt barn. Om att våga skapa tillit och vägra bli
en av dem som suddas ut.

Östra Varvsgatan 13 A
www.skanesdansteater.se
dialog@skanesdansteater.se

The heartrending story of a young woman with a
broken family, told with visual magic and music,
independent of spoken language.

15.00–15.30
Spelplatsen öppnas/Doors open: 14.00
För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 80

PALLADIUM MALMÖ
Palladium Malmö, Södergatan 15
www.palladium.nu
www.dansstationen.nu
040 10 99 90

Öppet rep: Carpe Diem …eller när är det
försent att starta punkband?
Med S.O.J scenkonstproduktion
Studion, Palladium Malmö
12.00–12.55 & 14.00–14.55
Spelplatsen öppnas: 10.30
För: 12+
Antal platser: 40

Öppen repetition av Vinterresa

19

Skånes Dansteater bjuder in till en öppen repetition av
det nya dansverket Vinterresa; ett självbiografiskt verk
om minnen och hur det förflutna påverkar nuet och vår
framtid.
Skånes Dansteater invites you to an open rehearsal of
the new performance Vinterresa; an autobiographical
choreography about memories and how past events
effect our now and our future.
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: العنوان
: املوقع اإللكرتوين
: إمييل
: رقم الهاتف

! رن, رن: عنوان العرض املرسحي

Ring, ring!

14.00–14.50
Spelplatsen öppnas/Doors open: 13.30
För/For: 6–9 + familj
Antal platser/Number of seats: 50

14.45  وحتى الساعة14.00 يف التامم الساعة
13.30 ت ُفتَح األبواب يف متام الساعة

Ring, ring! är en varm berättelse om att inte bli sedd av
någon vuxen. Och om vad man gör när man blir bjuden
på kalas men inte har pengar till en present.
Ring, ring! is a heartwarming tale about what it's like to
not be seen by adults. And about what to do when you
get invited to a party but can't afford to bring a gift.

1

Lagret, Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15B
www.lillavildateatern.se
hej@lillavildateatern.se

Svampen

10.30–11.00
Spelplatsen öppnar/Doors open: 10.00
För/For: 1–4 år
Antal platser/Number of seats: 35
En rolig musikteaterföreställning för små barn. Om
upptäckarglädje, om vad som är mitt, ditt och att det
kan bli kul om vi delar på det som finns.
A fun theatrical and musical play for small children.
About the joy of discovering new things, about what is
mine, yours and how fun it can be to share.

 من عمر الست سنوت حتى عمر: الفئة العمرية لحضور العرض
 العرض عائيل. التسع سنوات والعائالت
50 : عد األماكن
 رن ! هي حكاية دافئة تدور حول مفهوم أن تكون مريئ من,رن
 وماذا يفعل املرء إذا دُعي إىل حفلة منزلية وال.قبل أحد راشد
ميلك نقود لرشاء هدية

مرسح

TEATERCENTRUM SÖDRA &
MÅNTEATERN

مرسح

1

: العنوان
: املوقع اإللكرتوين
: إمييل

Mazettisalen, Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15B
www.manteatern.se
henrik@manteatern.se

 حان وقت الليل: عنوان العرض املرسحي

Här kommer natten

11.00–11.55
Spelplatsen öppnar/Doors open: 10.30
För/For: 8+
Antal platser/Number of seats: 60

11.55  حتى الساعة11.00 : الساعة
10.30 ت ُفتَح األبواب يف متام الساعة

 سنوات8  من عمر: الفئة العمرية لحضور العرض
60 : عدد األماكن

Kit kan inte sova, inte Amina heller. Kits pappa sitter
uppe, mitt i natten, Aminas mamma också
En teaterföreställning om framtidsoro, men också
om att gå ut i den spännande natten, en natt som är
någonstans mellan dröm och verklighet.

 والد.  ال تستطيع النوم كذلكAmina  و,  ال يستطيع النومKit
. ووالدة أمينة كذلك,  يجلس مستيقظاً يف منتصف الليلKit
 ولكنه يدور أيضا, عرض مرسحي يدور حول القلق من املستقبل
.ليل يتامهى بني الواقع والحلم
ٌ ,حول أن تخرج يف الليل املش ّوق

Kit can´t sleep, neither can Amina. Kits father is up, in
the middle of the night, so is Aminas mother.
A play about worrying for the future, but also about
heading out in the exciting night, a night in which
dream and reality merges together.

: العنوان
: املوقع اإللكرتوين
: إمييل

 الفطر: عنوان العرض املرسحي
11.00  حتى الساعة10.30 الساعة
10.00 ت ُفتح األبواب يف متام الساعة

 من عمر السنة حتى عمر األربع: الفئة العمرية لحضور العرض
سنوات
50 : عدد األماكن
 هو عرض. عريض مرسحي موسيقي فكاهي لألطفال الصغار
 وأنّه من, وما هو لك, حول ما هو يل,يدور حول متعة االكتشاف
.املمتع إذا قمنا بتشارك ما هو موجود
Lilla Vilda Teatern

Djäknegatan 7
www.teater23.se
info@teater23.se
040–30 32 23

TEATERCENTRUM SÖDRA &
LILLA VILDA TEATERN

مرسح

Månteatern

7

Teater 23

TEATER 23

TEATERCENTRUM SÖDRA &
STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

1

Lagret, Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15B
www.staffansteater.se
staffan@sbteater.se

Münchhausen – den drömmande
människan
14.00–14.50
Spelplatsen öppnar/Doors open: 13.30
För/For: 7+
Antal platser/Number of seats: 35

Följ med Münchhausen till ett Gym där träningsredskap besjälas och får drömroller i en riktig skröna!
I gymmet tänjs det och sträcks det på det mesta!
Men inte på sanningen!
Join Münchhausen to a Gym where training equipment
comes to life and gets dream roles in a real tall tale!
In the gym most things are streched and strained.
But not the truth!

مرسح
: العنوان
: املوقع اإللكرتوين
: إمييل

 اإلنسان الحاملMünchhausen
14.50  حتى الساعة14.00 : الساعة
13.30 ت ُفتَح األبوب الساعة

 من عمر السبع سنوات وما فوق: الفئة العمرية لحضور العرض
60 : عدد األماكن
 حيث هناك أدوات التمرين, إىل ناديMünchhausen انضم مع
تُستَوحى و تَجعل أدوار األحالم يف قصة خيالية! يف النادي اغلب
!التامرين هي متارين ليونة ! ولكن ليس بالواقع

TEATERCENTRUM SÖDRA &
THALES TEATER
Mazettisalen, Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15B
www.teatercentrum.se www.thalesteater.nu
emily.wilson@teatercentrum.se

Män i bävernylon

15.30–16.30
Spelplatsen öppnar/Doors open: 15.00
För/For: 15+ vuxna/adult
Antal platser/Number of seats: 90
En berättar-stand up som handlar om teaterstrapatser
under turné på den tiden då varken mobiltelefon eller
GPS fanns.
A storytelling-stand up about a theatre tour at a time
when neither mobile phone nor GPS existed.

TEATER INSITE
Skriv till kontakt@teaterinsite.se samma dag för att få
spelplatsens koordinater
www.teaterinsite.se

Arkiv backstage

17.30–18.00
Spelplatsen öppnar: 17.15
För: Vuxna
Antal platser: 50
Kom backstage och upplev arkivet från insidan.
Under Malmö Scenfest har ni möjlighet att utforska
lokalerna som utgör spelplatsen till Arkiv. Här bjuds ni
på en rundtur genom medvetandet i form av en aktiv
installation.
Come backstage and experience the archive from
within. During Malmö Scenfest you have the opportunity to explore the spaces that make up Arkiv in an
active installation that takes you on a tour through
consciousness.

1

TEATERMUSEET
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Kalendergatan 5 c
www.teatermuseet.se
040–124883

TEATERKOSTYMER

Teaterkostymer – en utställning i
samarbete med Malmö Opera
13.00–18.00
Spelplatsen öppnar: 13.00
För: Alla
Antal platser: Enligt rådande restriktioner

Utställningen
pågår
29 januari - 12 juni
11 augusti - 28 augusti
2022
�a���t� ������a �st�e��

Utställningen omfattar teaterkostymer och affischer
från 1944 till nutid, och har tagits fram i samarbete
med Malmö Opera.

En utställning i
samarbete med

MALMÖ OPERA

Med stöd av

teatermuséet
Inträde: 30:Studenter: 10:-

TEATER ONT

I Gallerian hänger
35 gamla och nya
teateraffischer ur
vårt arkiv.

Kalendegatan 5 C, Malmö

Öppettider

040-124883

torsdag — söndag kl. 13 – 16

www.teatermuseet.com
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Galleri Frank, Ahlmansgatan 3
www.facebook.com/teateront
niklas.akesson@skurupsfolkhogskola.se

Amor & Lethe

20.00–21.00
Spelplatsen öppnar/Doors open: 19.30
För/For: Vuxna /Adult
Antal platser/ Number of seats: 50
Amor & Lethe, en performance om obesvarad kärlek,
melankoli och bakverk. Den förälskade uppvaktar, men
den uppvaktade är inte hungrig. Hur ska det gå? Teater
ONT vrider några extra varv på begärsanalysen.
Amor & Lethe, a performance about unrequited love,
melancholy and pastries. The lover woos, but the
wooed is not hungry. How will it end? Theatre ONT
turns a few extra twists on the analysis of desire.

Översättning: Adel Darwish

Grafisk form: Caroline Andersson / SVÄRTA
Foto:

Expressteatern: Martin Lindeborg
Inkonst: Thomas Zambolo

Moomsteatern: Lars Dareberg

Skånes Dansteater: Karolina Henke
Teater Insite: Ilkka Häikiö

Julis Magiska Teater: Helena Sjölander
Malmö Impro: Cecilia Damström

Teater Peacock: Marina Vilhelmsson
Teater Pix: Helena Sjölander

Banditsagor: Emelie Maxdotter
Månteatern: Henrik Hulander
Teater 23: Mikaela Nordlund

Bombina Bombast: Karl Johansson
Drömmarnas Hus: Peter Hartman

Dansstationen, Carpe Diem: S.O.J Scenkonstproduktion
Staffan Björklunds Teater: Freddy Billqvist
Thales Teater: Mårten Hård
Teater ONT: Lisen Åkesson
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Mazettisalen, Teatercentrum Södra, Friisgatan 15
Lagret, Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15B
Danscentrum Syd, Bergsgatan 29
Bastionen, Norra Vallgatan 28
Inkonst, Bergsgatan 29
Möllevångsskolan, Friisgatan 34
Teater 23, Djäknegatan 7
Drömmarnas hus, Västra flygeln, Frölichs väg 4
Expressteatern, Rörsjögatan 26
Bombina Bombast, Lodgatan 3
Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A
Moomsteatern, Olof Palmes plats 1
MAF, Scen 1 & Café Barbro/Tea, Norra Skolgatan 10A
MAF, Scen 2, Norra Skolgatan 12
MAF, Scen 3, Spångatan 20
Barnens scen, Folkets park, Falsterbogatan 17
Galleri Frank, Ahlmansgatan 3
Teatermuseet, Kalendergatan 5c
Palladium Malmö, Södergatan 15
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20/3 kl 13.00+15.00

Nytt verk av koreografen Carl Knif
för dansaren Madeleine Månsson

K TION

19/4 kl 19.30 + 20/4 kl 18.00

AV
MEMORY WAX

VINTERRESA

MED
TEATER SAGOHUSET

AV
S.O.J SCENKONSTPRODU

7/6 kl 19.30 + 8/6 kl 18.00

28/4 kl 19.30 + 29/4 kl 18.00

AV
OFELIA JARL ORTEGA

AV
HUMANS & SOIL

2/4 kl 11+13 + 3/4 kl 11+13

31/3 kl 19.30 + 1/4 kl 18.00

AV
WANJIRU KAMUYU

16/3 kl 19.30

28/2 kl 19.00

AV
KENNETH KVARNSTRÖM

?

AV
LINDA BLOMQVIST
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BILJETTER:

VÄRLDSPREMIÄR:

skanesdansteater.se

2 april på Skånes Dansteater

H E L I G T

HÄR
KOMMER
NATTEN
AV KRISTIAN HALLBERG
REGI ELIN SKÄRSTRAND
Från 8 år och upp.
Spelas på Malmö Scenfest,
Mazetti, kl 11.
Turné: Hösten 2022, våren 2023.
Mer info: www.manteatern.se

MED STÖD AV

memory wax danskompani presenterar

MITT LILLA STORA RUM
Ett magiskt solo om nyfikenhet och fantasi från 2-5 år

dansstationen: 2-3 april, kl.11 och 13
Biljetter: kulturcentralen.nu

BANDITSAGOR

MEDVERKANDE

MALMÖ SCENFEST GENOMFÖRS MED STÖD AV

I SAMARBETE MED

BANDITSAGOR
BARNENS SCEN
BASTIONEN
BOMBINA BOMBAST
DANSCENTRUM SYD
DANSSTATIONEN
DRÖMMARNAS HUS
EXPRESSTEATERN
GALLERI FRANK
INKONST
LILLA VILDA TEATERN
MALMÖ AMATÖRTEATERFORUM
MEMORY WAX
MOOMSTEATERN
MUSIK I SYD
MÅNTEATERN
PALLADIUM MALMÖ
SKÅNES DANSTEATER
STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER
TEATER 23
TEATERCENTRUM SÖDRA
TEATER INSITE
TEATER ONT
TEATERMUSEET
THALES TEATER

malmoscenfest.se

