Program våren 2022
Hur gick det sen?

Lördag 5 februari kl 14:00
Barnföreställning i bästa Tove Jansson-anda
Tove Janssons älskade bok i ny spännande dans- och musikteaterföreställning. På scen möter ni berättelsens huvudkaraktärer i form av tre dockor:
Mumintrollet, Mymlan och Lilla My som tillsammans med skådespelaren
tar sig hela vägen hem till Muminmamman. Dansarna ger landskapet liv och
tillsammans med musiken blir det en äventyrlig resa.
Föreställningen genomförs med stöd av Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta
samt Sparbanken Skåne, Tomelilla.

Tisdag 8 februari kl 19:00
Unika röster och flyhänt gitarrspel

Konsert med
Marie Bergman
och Lasse Englund

Ett radarpar i musiken och livet. Sångerskan Marie Bergman har en lång karriär bakom sig bland annat som soloartist och från Family Four. Invald i
Swedish Music Hall of Fame 2018. Lasse Englund är gitarrist och producent
och har jobbat med de flesta i Musiksverige.
Samarrangemang mellan Musik i Syd, Tomelilla kommun och Tomelilla
Riksteaterförening.

Onsdag 23 februari kl 19.00
Nytt dansverk av Kenneth Kvarnström på Ystad Teater

Pianotopografier

Kenneth Kvarnström är en av Nordens mest erfarna koreografer inom modern, samtida dans. Nu är han åter aktuell, denna gång med ett verk där han
korsbefruktar dans med bildkonst och pianomusik. Fyra briljanta dansare
från USA, Finland, Norge och Sverige; fyra olikheter som möts, skiljs åt och
sammanbinds i nya konstellationer. Tillsammans med Kenneth, som också
syns på scen, skapar de ett kollage i upplösning. Musiken är komponerad av den
framstående tyske musikern Nils Frahm.
Samarbete mellan Simrishamn, Ystad och Tomelillas riksteaterföreningar.

Fredag 25 februari kl 18:00
Futuristisk pop-punkig jonglering i världsklass!

Roller
Coaster

Nervkittlande jonglering och äkta glädje! Wes Peden, en av världens främsta
jonglörer, tar med dig på en hisnande färd fylld av unika trick. Det blir snurrande tallrikar och discojonglering till ljudet av beats och melodier skapade
av ljudsamplingar från berg- och dalbanor. Följ med Wes i fartfyllda kurvor,
en lång tub blir en bana där bollar flyger genom öglor, spiraler, och korkskruvar. Spänn fast dig för en berg- och-dalbane-spännande upplevelse som har
världspremiär i Sverige!

Fredag 25 februari kl 19.00
Efter boken med samma namn om finska krigsbarnen

Sörjen
som blev

Vi har sett bilderna. Barnen från Finland, med namnskyltar runt halsen.
Anna Takanens pappa var ett av dessa finska krigsbarn, och i Sörjen som
blev tar hon med oss på en omskakande resa i historien. I en intim och personlig
föreställning nystar hon ömsint, långsamt och smärtsamt upp pappans familjehistoria, och det komplicerade i att vara ett krigsbarns barn. En universell
berättelse om krig och flyktingskap som känns viktig att berätta och tala om.

Lördag 5 mars kl 14:00
Roligt och ömsint om att plötsligt känna sig dum och inte våga

Oj, nu blev
jag lite blyg

Efter en storstilad entré skall Missin och Lage sjunga en sång men det blir fel,
Lage gör bort sig och det låser sig helt. Finns hjälp att få? Jaaa, det gör det! För
att uppbåda mod, berättar de om andra som gjort fel.
En föreställning som leker med ljud, röst och sång. Om att våga ta plats och göra sin
röst hörd. Om hur blyg man kan bli och hur pinsamt det kan kännas när det blir fel.

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets Park
Teater Sagohuset
Medverkande: Åsa Hörling, Jonas
Svensson, Åsa Ahlander och Oscar
Hielm. Inspelad röst: Bertram
Heribertson.
Cirka 35 minuter
Pris: fri entré för barn från 4 år men
förboka på Kulturhuset! Vuxna 50:-,
Scenpass 30:- (max 80 personer)

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets Park
Musikriket Skåne
Marie Bergman och Lasse Englund
Drygt en timme utan paus
Pris: 100:-

Ystad Teater
Riksteatern
Medverkande: Matthew Branham,
Anton Borgström, Ida Holmlund,
Ole Kristian Tangen samt Kenneth
Kvarnström.
1 timme
Pris: 50-280:- Biljetter bokas på
riksteatern.se/ystad eller köps på
Ystad Visitor Center.

Kulturhuset Valfisken
Simrishamn
Riksteatern
Regi & utförande: Wes Peden
Musik: Mika Forsling   
Scenografi: Félix Chameroy   
Ljusdesign: Vilhelm Montán Lindberg
1 timme
Pris: 160:-, Scenpass 110:-, Unga 60:-

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets Park
Riksteatern
Medverkande: Anna Takanen, musikern Niko Kumpuvaara.
Manus: Anna Takanen
Regi: Mikaela Hasán
2 tim 20 min inkl paus och eftersamtal.
Pris: 200:- Scenpass 150:- Unga: 100:-

Kulturhuset Valfisken
Simrishamn
Dotterbolaget
Medverkande: Virginia LibradoGallegi, Claes Åström
Från 6 år
C:a 35 minuter
Pris: 50:-, Scenpass/Unga 30:-

Tomelilla RTF har årsmöte söndag 5 mars kl 14:30, Tryde 1303, B&B och café.
Efter förhandlingar avslutar vi med riktigt god fika och underhållning.

Män i
bävernylon

Lördag 12 mars kl 15:00
En teatergrupps vittnesmål före mobiltelefonens tidsålder
Detta tilldrog sig på den tiden då teatersällskap, med dödsförakt, turnérade flitigt över hela Sveriges avlånga land. Detta var innan GPS och mobiltelefonernas tid. Det fanns något som hette karta och telefonkiosk. Oftast var telefonkiosken vandaliserad allrahelst om det bara fanns en i Södra Lapplands inland en
stjärnklar afton med -26 grader, knarrande snö och ylande vargar.
När nöden är som störst är hjälpen som närmst.

Kulturhuset Valfisken
Simrishamn
Thales Teater
Manus, medverkande: Boel Marie
Larsson
Teknik, foto: Mårten Hård
1 timme
Pris: 160:-, Scenpass 110:-, Unga 60:-

Simrishamns RTF har årsmöte kl 13:00 på Valfisken innan föreställningen.

Tisdag 15 mars kl 19.00
Om Kate Warne – världens första kvinnliga detektiv
Kate Warne fick 1856 anställning på nystartade Pinkerton National Detective
Agency i Chicago. I en tid då det var otänkbart att en kvinna kunde vara detektiv lyckades hon få ägaren Pinkerton att inse att hon kunde komma åt information ingen man skulle lyckas med.
Musikstilen är eklektisk, inspirerad av klassisk amerikansk populärmusik. Allt
från Stephen Foster, Aaron Copland till nutida Bacharach, Simon och Mitchell.

Sopor

Lördag 26 mars kl 14:00
En lustfylld och inspirerande clown och cirkusföreställning
I Frankrike bor det mest fransmän. I havet bor det mest havsdjur men vem kan
bo på en sop-ö? Träffa de tre clownerna som lever på ön. De städar och sorterar,
leker och jonglerar, testar och balanserar. Med sopor kan en ju göra så mycket.
Varför skulle någon vilja slänga dem? Och vem är det som fortsätter skräpa ner
när clownerna städat upp?

Tisdag 5 april kl 19.00

Ensemble
Mare Balticum
och Martin Bagge

Sånger kring matbordet
Färgsprakande, finstämt och fulstämt. Tänk dig att du har råkat hamna på
ett gästabud på ett 1400-talsslott i Burgund eller i en engelsk pub under
Shakespeares tid! Vad åt och drack man och vilka visor sjöngs?
Ett samarrangemang mellan Musik i Syd, Tomelilla kommun och Tomelilla
Riksteaterförening.

Lördag 9 april kl 14:00

Visor i
vattnet med
Bubbelorkestern

En lekfull nummerrevy i lugnt tempo
Dockor över och under vattnet. Det droppar, plaskar och kluckar i en fantasifull föreställning med sång och musik. Med lite prat och mycket vatten är det
en föreställning som alla kan ta till sig, små som stora och de som ännu inte
hunnit lära sig så mycket svenska.

Fredag 13 maj kl 18:00
Ett dansande universum där den inre rösten gungas av grooves

Head Peace

Head Peace är hiphopstjärnan Niki ”Awandee” Tsappos första renodlade scenverk. Genom dansande konversationer välkomnas publiken in till den delen
av oss själva som alltid vet och låter den leda vår väg. I en drömsk och intim
tillvaro där lugnet simmar, grooves gungar och rytmer rullar får vi utrymme
att landa och vila våra tankar för en stund.

Lördag 14 maj kl 14:00
Fantasy för de små om glödande ilska

Drakungar

En fantasyberättelse om den till synes eviga kampen två smådrakar mellan.
Om den glödande ilskan man känner i sin lilla kropp, när man inte vill behöva
dela sin tillvaro, sitt hem och framför allt sin mammas kärlek med ett irriterande syskon.

Söndag 5 juni kl 15.00
Malmö Opera på torget i Tomelilla – opera för alla!
Malmö Opera åker ut på lastbil och spelar på gator och torg. Den här gången
med en svart komedi om 1600-talets häxhysteri – dåtidens cancelkultur.
Till tonerna av Vivaldi, Händel, Rameau med flera bjuds publiken på en resa i
tiden. Snart viner häxanklagelserna kors och tvärs över torget och alla sitter i
klistret.
Ett samarrangemang mellan Malmö Opera, Tomelilla kommun och Tomelilla
Riksteaterförening.

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets Park
Malmö Opera
Medverkande: Sara Lehmann, Jonas
Schlyter, Oscar Pierrou Lindén,
Miriam Aida, Fredrik Sjöstedt samt
musiker.
2 timmar inkl paus.
Pris: 200:-, Scenpass 150:-, Unga 100:-

Kulturhuset Valfisken
Simrishamn
Trupp Trunck
På scen, idé, regi: Camilla Rud, Petter
Wadsten och Karin Svensson.
Kompositör: Johannes Bjerlin
4-10 år
35 minuter
Pris: 50:-, Scenpass/Unga 30:-

Teaterhallen,
Tomelilla Folkets Park
Musik i Syd
Ensemble Mare Balticum & Martin
Bagge.
Drygt en timme utan paus
Pris: 100:-

Kulturhuset Valfisken
Simrishamn
Campingteatern
Medverkande: Annika Elmqvist och
Karin Daun
25 minuter
Pris: 50:-, Scenpass/Unga 30:-

Kulturhuset Valfisken
Simrishamn
Riksteatern
Medverkande: Kelly Bigirindavyi,
Claudio ”Comics” Fernandes.
Koreografi Niki Awandee” Tsappos
Kompositör: Ayesha Quraishi
1 timme utan paus
Pris: 160:-, Scenpass 110:-, Unga 60:-

Kulturhuset Valfisken,
Simrishamn
Teater 23
Medverkande: Josefin Larsson, Elin
Rusk samt drakförare/tekniker Anna
Nässlander.
Berättelse & regi: Iben West
3 – 5 år
35 minuter
Pris: 50:-, Scenpass/Unga 30:-

På torget i Tomelilla
Malmö Opera
C:a en timme utan paus
Pris: fri entré.

Medlemstidning och annan information

Bli medlem
Som medlem ser du till att ditt lokala kulturliv kan frodas.
Vi behöver ditt stöd - bli medlem i Riksteatern.
• Bli en del av den större gemenskap för alla som gillar
scenkonst.
• Stöd året-runt-kulturen på Österlen!
• Biljettrabatter till våra föreställningar.
Medlemskortet Scenpass Sverige ger rabatt på
många teatrar och teaterföreningar i hela landet.
• Kickoff och kringarrangemang.
• Var med och bestäm kulturutbudet där du bor.
• Medlemstidningen Scenen och annan information direkt hem i mejl- /brevlådan.

Medlemstidningen
Scenen
2 ggr/år. Speglar dagens
teater, dans och annan scenkonst, både hos Riksteatern
och andra aktörer.

Hemsidor

Facebook & Instagram

Här hittar du den viktigaste infon.
riksteatern.se/tomelilla
www.simteater.se

Dagsaktuella tips och nyheter
där du själv kan kommentera.
Sök efter våra respektive sidor
på Instagram & Facebook.

Årsavgiften
Nyhetsbrev
Fylliga brev i mejlen
om de kommande
arrangemangen.
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Friska Tage med Hasse. Kalle Lind med orkester. Flora Biografteater
Räkna de lyckliga stunderna blott! Krogshow. Sjöbo Gästis
Stolthet och fördom, Teater Halland. Ystads Teater
Humorduon Bodil & Lena, Lokalförmågor. Ystad Teaters café
Pianotopografier, Riksteatern. Ystads Teater
Föredrag om Dead or Alive, Lasse Walldov. Ystads Teaters café
Dead or Alive – Balladen om Kate Warne, Malmö Opera. Ystads Teater
En stackars liten haj, Obanteatern. Ystad Teaters scen
Inför Dead or Alice. Lasse Walldov föreläser. Flora Biografteater
Från Wallander till Bjärnums stadsteater, Fredrik Gunnarson. Biografteatern Scala
Dead or Alice. Musikal med Malmö Opera. Flora Biografteater
Maria Eggeling Trio, Maria Eggeling. Ystads Teaters café
Anna Blomberg sjunger ut, Riksteatern. Ystads Teater
Seven Singing Ladies plus One, Ulf Forsberg. Ystads Teaters café
Världen är en scen. 123 Schrunk. Flora Biografteater
Hunden rund planterar, Rytmikarin. Ystads Teaters scen
Drakungar, Teater23. Ystads Teaters scen
Aldrig glömd, Fia Adler Sandblad. Biografteatern Scala
Det stora oväsendet, Malmö Opera. Ystads Teaters parkering

Läs mer:
www.riksteatern.se/ystad

www.riksteatern.se/fars

www.riksteatern.se/skane

Tomelilla Riksteaterförening
Simrishamns Riksteaterförening
me d

lems

kor t

scen
pass
sver
ige

• 160 kr för vuxna,
• 80 kr familjemedlem,
• 50 kr barn och unga t.o.m. 25 år.
Anmäl dig i samband med en föreställning eller via www.riksteatern.se/bli-medlem
Avgiften gäller från anmälningstillfället och ett år framåt!

Årsmöten
Tomelilla RTF har årsmöte söndag 5 mars kl 14:30, Tryde 1303, B&B och café.
Simrishamns RTF har årsmöte lördag 12 mars kl 13:00 på Valfisken.
Efter förhandlingarna blir det underhållning/föreställning. Se programmet.

Biljetter
Köp dina biljetter till båda riksteaterföreningarna via Tickster: www.tickster.com
Vi är helt kontantlösa. Om ni har några frågor om biljetter så ring eller mejla oss!

Välkomna kära publik!
Simrishamns och Tomelillas riksteaterföreningar fortsätter satsa
på en gemensam folder och ser att idén är win-win för båda parter
och inte minst för publiken.
Vi vill uppmuntra alla att ta sig till grannkommunerna och njuta
av det de har att erbjuda i scenkonst- och musikväg. Det är ju lika
nära att åka från Tomelilla till Simrishamn som att åka från Kivik
till Östra Hoby. Ja, i foldern står även Ystads och Sjöbos program.

Håll avstånd till varandra. Men håll kulturen nära.
Vi följer förstås myndigheternas regler och rekommendationer.
Till alla föreställningar kan ni nu förköpa biljetter via Tickster för att minimera kö vid
biljettkassan – gör gärna det!
Vi utgår från att alla tar sitt ansvar, håller avstånd, tvättar händer och stannar hemma
om man känner sig krasslig!
Varmt välkomna till en spännande och trygg scenkonstvår!

Kort om Riksteatern
De båda Riksteaterföreningarna på Österlen är ideella och bildades redan på
1930-40-talet. Föreningarna är två av drygt 220 teaterföreningar i landet, vilka har
Riksteatern som huvudorganisation. Vår vision är att erbjuda teater, dans , musik, nycirkus, ja, kort sagt scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla, överallt!

Tomelilla:

Vi kommer inte att ha någon direktförsäljning av biljetter!
Du kan förboka dina biljetter på Tomelilla Kulturhus 0417-181 90 och betala din biljett
med Swish, nr 123 -4613576, i god tid innan föreställningen.
OBS! Ange vilken föreställning betalningen avser.

Simrishamn:

Ingen förbokning, bara förköp på Tickster.
Eventuellt överblivna biljetter säljes i biljettkassan innan föreställning. Inga kontanter,
bara Swish, nr 123 -203864 4 .

Simrishamns Riksteaterförening Tomelilla Riksteaterförening
c/o Hagerman, Österrikevägen 45
277 35 Kivik
info@simteater.se, www.simteater.se
Kontaktpersoner: Lisbeth Hagerman,
ordförande, 070-33 11 0 33
Ninni Borg, kassör, 073-042 27 49

c/o Widlundh, Äppelgatan 11
273 97 Tomelilla
info@tomelillateaterforening.se
www.riksteatern.se/tomelilla
Kontaktperson: Susanna Widlundh,
ordförande, 0708-66 52 44

Vårprogram 2022
Scenkonst som sätter tankar och
känslor i rörelse

