Malmö opera gör e gästspel både i Ystad och Sjöbo med La Bohème.

Späckad kulturhöst på scenerna i sydöst
Ålderskris med humor, magiska musikmöten och bortglömda dro ningar. Och så Nasses möte med en mys sk stol. Kulturhösten med
riksteaterföreningarna i sydöst bjuder på e smörgåsbord av kultur för alla åldrar och smaker.
KULTUR Dagarna blir kortare och det börjar bli dags a planera för höstens och vinterns kulturupplevelser llsammans med Riksteatern. I
teatercaféet på Ystads Teater presenterade de tre lokalföreningarna digra program med bred repertoar.
Lokalföreningarna i Tomelilla och Simrishamn samarbetar med si program sedan några år llbaka. I september intar barnfavoriten Nasse kulturhuset
Valﬁsken i Simrishamn i föreställningen baserad på Sven Nordquists saga ”Nasse hi ar en stol”. För den vuxna publik som vill skra a åt åldrandets
eventuella vedermödor, kommer Fråga Lund-läkaren Henrik Widegren ll Tomelilla Folkets park i oktober.
Dessutom blir det streamad musikal från Kuopio stadsteater i Finland, bluegrassväng med Happy Heartaches och gripande monolog om e liv på ﬂykt
undan krig. Dockteatern Ti ut kommer ll Simrishamn med en prisad föreställning som rosats av såväl publik som kri ker.
De tre riksteaterföreningarna presenterar också e samarbete med Skånes Dansteater genom föreställningen ”Once a Whisper/Zero-Zero” som gästar
Ystads Teater i november. Två nordiska koreografer kommer med helt nya verk.
Förra säsongen inledde de tre riksteaterföreningarna samarbetet med Skånes dansteater, som då började turnera i Skåne.
– Det är kul a de kommer och dansar hos oss igen, och a gästspelet är e samarbete mellan de tre föreningarna. Vi vet ju a det ﬁnns e stort
dansintresse i Simrishamn men föreställningen förra säsongen i Ystad var välbesökt och nu försöker vi skapa en danspla orm för sydöstra Skåne,
säger Thomas Nyh i Ystads riksteaterförening.
I Ystad fortsä er onsdagarnas soppteater i Ystads Teaters café med berä elser på vi skilda teman. Lär känna den okända dro ning Filippa som styrde
unionen när maken Erik av Pommern var på pilgrimsresa och lär dig vad som gör en skåning ll just en skåning. Ystadskådespelaren Lars Schilken
uppträder i kaféet med föreställningen ”Skånska karaktärer”.
En av de mest spelade operorna, ”La Bohème” av Puccini, kommer i Malmö Operas tappning ll Ystads Teater i oktober och Flora i november.
Gästspelen föregås inspira onsföredrag av Lasse Walldov.
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Scenkonst i sydöst
Ystad: 7/9: Presenta on av Malmö operas
kommande säsong, Ystads teater. 25/9:
”Spökfarfar”, gästspel med Obanteatern, Ystads
teater. 27/9: Lasse Walldow föresläser om ”La
Bohème”, teaterkaféet. 28/9: Mi liv som mig
själv, soppteater med Anders Holmberg,
teaterkaféet. 1/10: Samara, musikaliskt möte
mellan nordiskt och orientaliskt, konsert på Scala.
5/10: La Bohème...
Läs d: 2 minuter

