HELT FANTASTISKT BRA

Jazz, visa, folkmusik och country med Nordisk klang

Maria Eggeling är en Malmöbaserad pianist, gitarrist, sångerska
och låtskriverska. En stor och djup personlighet med stark
integritet. Hennes musik har en vidsynt, melodisk, nordisk klang.
Den är ombytlig, rytmisk och omfamnar flera genrer så som jazz,
visa, folkmusik och country. Maria Eggeling trio består utöver Maria
själv av kontrabasisten Katja Nielsen och percussionisten Linn Wik.

SOPPTEATER
Ystad Teaters café
Onsdag 17 februari kl 12.00
Soppan serveras från kl 11.30
160 kr inkl. kaffe och kaka

Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.
I SAMARBETE MED

BRITT-MARIE VAR HÄR

Varm komedi med Marianne Mörck i alla roller.

En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på att
hennes ska börja. Det är berättelsen om samhällen vid vägar där
fotboll och pizzerior är det sista som överger människorna. BrittMarie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig och
ska börja om på nytt. Det enda arbete hon kan få är i Borg, ett
samhälle om vilket det snällaste man kan säga är att det ligger vid
en väg. Borg har inget annat än fotbollen kvar. Britt-Marie hatar
fotboll. Detta är sannerligen inte starten på en underbar vänskap.

DEN FÖRBJUDNA KÄRLEKEN

Följ med Rickard Söderberg på den förbjudna kärlekens odyssé

När operasångaren Rickard Söderberg läser mellan raderna i
sina gamla dagböcker hittar han en person som kämpar med att
ta reda på vem han verkligen är. Han börjar gräva i historien och
ställer frågor om kärlekens väsen: 10 000 år av kärlekshistoria
– från grottmålningar i Zimbabwe av älskande män, från sin
egen första kille i en husvagn på Östra stranden i Halmstad, via
samkönade passioner i det svenska bondesamhället fram till sitt
eget liv med maken Anders. Tillsammans med Rickard och två
musiker får vi lära känna dem som älskat med livet som insats.
DEAD OR ALIVE - BALLADEN OM KATE WARNE

Lasse Walldov älskar att agera musikaldeckare

Musikaler om detektiver, poliser, mordgåtor, gangsters och
diverse kriminell verksamhet hör inte till det vanliga, men om
man gräver i musikteaterns enorma skattkistor i främst London
och New York hittar man många. Lasse lovar att presentera en
sångladdad historik med verk baserade på litteratur av bland
andra Charles Dickens, Sir Arthur Conan Doyle och Dashiell
Hammett. Räkna med att Sherlock Holmes & Co dyker upp i
Lasses rollista. Självfallet blir det också en hel del fakta om och
kring Kate Warne, den spännande huvudpersonen i Dead or Alive.
POJKEN OCH STJÄRNAN

Rörande, humoristiskt och musikaliskt
teateräventyr med Teater Sagohuset

Natthimlen är mörk, stilla och full av stjärnor. Cirkustältet är
tomt och tyst, men i eldslukarens vagn föds ett barn. Samma
natt föds också ett litet föl och två stjärnor tänds på natthimlen
ovanför cirkustältet. Pojken Pépé och hästen Stjärna blir bästa
vänner. Stjärna kan tala men förstås bara av barnen och de
som ännu är barn i sina hjärtan. Barbro Lindgrens berättelse
om Pojken och Stjärnan är ett älskat äventyr om vänskap.

DEAD OR ALIVE – BALLADEN OM KATE WARNE

Nyskriven musikal om världens första kvinnliga detektiv

Smartaste detektiven i Chicago år 1856 var Kate Warne, en 23årig änka på nystartade Pinkerton National Detective Agency.
I en tid då det var otänkbart att en kvinna kunde vara deckare
lyckades hon få ägaren Pinkerton att inse att hon kunde komma
åt information ingen man skulle lyckas med. Kate Warne blev
hans bästa agent. Hon lyckades stoppa det första mordförsöket
på Abraham Lincoln och fick fram avgörande information
som hjälpte Nordstaternas armé att vinna det amerikanska
inbördeskriget. Titelrollen Kate Warne görs av Sara Lehmann.
NÅGRA ENASTÅENDE NOVELLER + 3 TILL

Högläsning och svensk fluxus-happening

Staffan berättar om sitt författarskap, hur han tänker och arbetar,
allt från debuten 1959 till den senaste, den sjätte, romanen som
han skriver på nu. Han läser något från de tidiga böckerna och
några nyskrivna noveller. På 60-talet hyrde Staffan och Bengt
af Klintberg ett par teatrar i Stockholm där de presenterade
happening-föreställningar för första gången i Sverige. Han
berättar om detta och gör tre FLUXUS-nummer. Ordet fluxus
kommer från latinet och betyder “att flöda”. Artister med
anknytning till fluxus kan nämnas John Cage och Yoko Ono.
RYMDRYTMIK MED PAX OCH KARIN

Kom och hjälp dem att hitta rymdmanicken – X5260!

Rytmikprofessor KARIN sjunger, spelar och rymdrytmikar. Hon
hittar plötsligt en märklig manick – X5260! Då kommer en tokig,
klantig och muffinsälskande rymdvarelse PAX från Ypsagon
instörtande. Hon letar efter en viktig del till sitt rymdskepp. Hon
pratar på ett underligt språk som man inte begriper. Hur ska Pax
och Karin kunna förstå varandra? Vad är en bokstav? Hur smakar
klarinett? Kan musik vara ett språk? Hur dansas det på Ypsagon?

DEN OSYNLIGA VÄGGEN

En gräns mitt i gatan, och som aldrig överskrids.

Musik och berättarglädje med skådespelaren Ingemar Carlehed
och musikern Dan Hellström som levandegör delar av boken Den
osynliga väggen av Harry Bernstein. Han debuterade vid 96års ålder med denna roman. En barndomsskildring av en judisk
familj i England kring första världskriget. Den handlar om svår
fattigdom, inskränkt religiositet och kärlek, skriven med värme
och humor, utan sentimentalitet. Vi får vara med en målande
uppläsning varvad med berättande om såväl boken som ett
personligt möte med författaren. Allt till Kletzmer-inspirerad musik.
VIRVEL OCH VINDA

Snurrigt musikäventyr med Ensemble Yria där alla får vara med!

Virvel och Vinda kommer inkånkandes med all sin tvätt och sina
instrument. De slår upp sin torkvinda mitt i rummet, inomhus!
Men här finns väl ingen vind? Med hjälp av barnen, musiken
och lite blåst får vi snurr på tillvaron och virvlar fram mellan olika
platser, känslor och tokiga upptåg. Vännerna Virvel och Vinda
bjuder på nyskrivna sånger och sinnrika upplevelser. Virvla med!

TEATER
Ystads teater
Söndag 21 februari kl 19.00

120 min
50 - 350 kr
Scenpass- och Lustkortsrabatt
Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.

MUSIKTEATER
Ystads Teater
Fredag 5 mars kl 19.00

75 min
50 - 320 kr
Scenpass- och Lustkortsrabatt
Biljetter på www.ystad.riksteatern.se
eller Ystad Visitor Center.

INSPIRATIONSFÖREDRAG
Ystad Teaters café
Tisdag 9 mars kl 19.00
40 kr

Biljetter på www.ystad.
riksteatern.se eller Ystad
Visitor Center.

I SAMA RBETE
MED

BARNTEATER
Ystads teaters scen
Söndag 14 mars kl 13.00
från 5-10 år
barn 50 kr, vuxna 100 kr

Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Turistbyrå.
I SAMARBETE MED

MUSIKAL
Ystads Teater
Lördag 20 mars kl 18.00

50 - 320 kr
Scenpass- och Lustkortsrabatt
Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.
I SAMARBETE MED

SOPPTEATER
Ystads Teaters scen
Onsdag 31 mars kl 12.00

Soppan serveras från kl 11.30
160 kr inkl. kaffe och kaka
Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.
I SAMARBETE MED

BARNTEATER
Ystad Teaters scen
Söndag 11 april kl 13.00
3-6 år, 35 min
barn 50 kr, vuxna 100 kr

Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.
I SAMARBETE MED

MUSIKALISK BERÄTTARTEATER
Biografteatern Scala
Fredag 23 april kl 19.00
2 tim 15 min inkl paus
Ungdom 90 kr, vuxna 180 kr,
Scenpass- och Lustkortsrabatt
Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.

BARNTEATER
Ystad Teaters scen
Söndag 25 april kl 13.00
1-5 år, 45 min
barn 50 kr, vuxna 100 kr

Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.
I SAMARBETE MED

ÅTERKOMLINGEN

Elena Alexandrova tur/retur Ystad–Norrland.

Hon ville ingenting – fick en knäpp på näsan – nu vill hon allt.
Ridån går upp för en liten, liten (rysk) musikal om att vi har allt vi
behöver, så det räcker och blir över. Några ser bara vad de inte
har, några ser bara allt vad de har. Den lilla musikalen är baserad
på en rysk folksaga, Fiskaren och en fisk, av Alexandr Pusjkin i
en nyöversättning av Kjell Johansson. Återkomlingen är tillbaka.

SOPPTEATER
Ystad Teaters café
Onsdag 28 april kl 12.00

Soppan serveras från kl 11.30
160 kr inkl. kaffe och kaka
Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.
I SAMARBETE MED

JUL I JUNI

Konsert med Hannes och Frida

Frida Green och Hannes Nilsson har samlat ihop ett band och
tillsammans slår de på stort och ger en konsert. Repertoaren
består av riktiga klassiker, både i form av covers och egna
favoritlåtar. Under två timmar kommer dessa två röster och
fyra musiker att bjuda på fantastisk musik, mycket känslor
och mycket skratt. För visst är det just precis det vi behöver.
Så samla familjen, stressa ner och njut av två lokala artister
och deras musiker som ger en fantastisk konsert.

KONSERT
Ystads Teater
Lördag 5 juni kl 19.00

Ungdom 150 kr, vuxna 295 kr
Scenpass- och Lustkortsrabatt
Biljetter på www.ystad.riksteatern.
se eller Ystad Visitor Center.
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Ystads Riksteaterförening är en ideell förening vars mål är att
stärka och utveckla Ystads kulturliv. 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.

YSTADS RIKSTEATERFÖRENING

Du når oss enklast via epost:
ystad@riksteatern.se

Sekreterare:
Christina Sandqvist 070-772 86 31
Org. nr: 848000-4053 / Bankgiro 560-2396
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”Jag vill skapa utrymme för fantasin att flöda fritt både på scen och
hos publiken. Jag vill skapa menigsfulla möten mellan konsten och
publiken. Min dröm är att vår repertoar bidrar till att människor som
annars inte skulle ha träffats kan mötas och dela gemensamma
kulturupplevelser.” – Dritëro Kasapi, teaterchef.

Med reservation för eventuella fel och ändringar i programmet.

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 Scenpass som berättigar till rabatt
● du får medlemstidningen Scenen

BLI MEDLEM VIA RIKSTEATERNS WEBBSIDA: riksteatern.se/bli-medlem

e

Bli medlem – få förmåner:

ig
er

Medlemsavgiften är 160 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. E-posta då
ditt namn tillsammans med den ordinarie medlemmens medlemsnummer till medlem@riksteatern.se

sv

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

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

VAD HÄNDER OM EN
FÖRESTÄLLNING STÄLLS IN?

SIMRISHAMN
www.simteater.se

tor 13 feb
kl 19.00

Konsert med Kolonien

Teaterhallen

tor 6 feb
kl 19.00

Som ett jävla solsken

Allaktivitets
huset i Gärsnäs

sön 1 mar
kl 14.30

Boel Marie Larsson

Tryde 1303

sön 9 feb
kl 14.00

Bulan och Fisen

Valfisken

fre 13 mar
kl 19.00

Hedwig and the angry
Inch

Teaterhallen

fre 28 mar
kl 17.00

ur Svens skåp

Folkhemmet
Ö Hoby

ons 1 april
kl 19.00

Mattias Ståhl och Georg
Riedel

Konsthallen

lör 4 apr
kl 14.00

Gosegrisen

Valfisken

tor 23 april
kl 19.00

Som ett jävla solsken

Teaterhallen

tis 14 apr
kl 14.00

Måntornet

St Olofs
Medborgarhus

tor 18 apr
kl 19.00

Närheten

Kiviks kapell

SJÖBO
fars.riksteatern.se
fre 29 jan
kl 19.00

Friska TAGE med HASSE
eller Hashtag Hasstag

Flora
Biografteater

ons 17 feb
kl 19.00

Små Fantasmer, Sara lind
& Krister Jonsson

Sjöbo Gästis

tis 2 mar
kl 19.00

Sådan far, Claes
Månsson & Ola Hedén

Flora
Biografteater

fre 19 mar
kl 19.00

Dead or alive, musikal
med Malmö Opera

Flora
Biografteater

fre 16 apr
kl 19.00

Romeo och Juliet, Teater
Hyvens

Flora
Biografteater

Våra regler för vad som händer med
köpta biljetter i de fall vi tvingas ställa in
är följande:
Vi försöker träffa avtal med de medverkande om att skjuta föreställningen framåt tills
det åter är möjligt att genomföra den. Den
eller de lösta biljetterna gäller då till denna
föreställningen.
Biljetter köpta via vår hemsida,
Tickster, eller på Turistbyrån gäller –
i mån av plats – till en annan föreställning
i samma kategori; barn, soppa, föreställningar på Scala eller annan scen. Mejla till
Thomas Nyh på ystad@riksteatern.se, han
svarar på alla frågor kring biljetter gällande
inställda föreställningar.
Biljetter köpta via Ystads Teaters biljettförsäljning, Eventim, återbetalas automatiskt. Ni får meddelanden per email.
Under våren och hösten 2020 har vi tvingats ställa in ett antal föreställningar med
anledning av den pågående pandemin.
Vi kommer att genomföra de
föreställningar i detta program i enlighet
med Folkhälsomyndighetens råd och
rekommendationer.

