Produktioner på turné i Skåne 2015
En sammanställning av produktioner som turnerar i Skåne 2015 – dels tillresta men även
skånska. www.scenkonstportalen.se har mer info om föreställningarna i de flesta fall annars
gå in på producenternas hemsida. Kontakta producenten för bokning och frågor!
Teater Fryshuset ”Välkommen hem” - fragment från kriminalvården
Från åk 8 - gymnasiet.
”Helsingborg den 27 jan och har en lucka den 28 jan för Skåne!
Ängelholm den 12 februari (kvällsföreställning) - 13 februari skulle vi gärna spela dagtid.”
Kontakt: Johanna Gidlund, Producent TEATER FRYSHUSET
Mobil: 0739-50 24 88, E-post: johanna.gidlund@fryshuset.se
www.teaterfryshuset.fryshuset.se
Dansstationens Turnékompani ” Tetris”
Dansföreställning utifrån det klassiska dataspelet Tetris. Ålder 6-10 år.
”Vi kan spela vecka 12 och vecka 13, 2015, om någon skulle vilja ha produktionen!”
Kontakt: Christel Molin, Producent Dansstationens Turnékompani
Mob + 46 709 199 156, cm@dansstationen.nu
www.dansstationen.se
Öresundsteatern med ny föreställning ” #Inhatewetrust” (Från 12 år)
Premiär 12 februari 2015, Landskrona Teater. En pjäs om näthatKan spela från mitten av
mars till slutet av april.
Kontakt: Christel Molin, Producent, Öresundsteatern, +46 (0)709199156
www.oresundsteatern.se

TeaterDeVille med ”Den okända resan” ( 6 – 10 år) och ” Ankarbarnet” ( Högstadiet,
gymnasiet)
” Den okända resan” är i Helsingborg i februari och har ledigt för fler Skånebokningar den 1113 februari 2015.
”Ankarbarnet” spelar 8-9 april och kan spela hela veckan ut i Skåne samt nästkommande
vecka. Alltså vecka 16 som är magert bokad för tillfället.”
Kontakt: info@teaterdevill.com, Robert Jelinek, jelinek.robert@gmail.com, 070-685 99 46
www.teaterdevill.se
4:e Teatern med ” Den stora smällen” ( Från 5 år)
” Vi har just nu två hela veckor, som kan fungera för en sväng ner till Skåne och det är v. 7
och v. 16. Sen har vi några strödatum här och där, som man skulle kunna kika på. ”
Kontakt: Anders Bergslund, anders@4e.se, www.4e.se, 021-14 27 77 tel nr.

Dockteatern Tittut med BEATRIX VÄRLD (2– 6 år)
” Skulle behöva 2 stopp till…. onsd 15 & torsd 17 april.
Vi är i Skåne på turné dessa datum i övrigt: 17 april Hässleholms teaterförening, 18 april
Simrishamns teaterförening, 19 april Ystads teaterförening. ”
Trailer: www.youtube.com/watch?v=sZ9mJGKgQV8
Kontakt: Agneta Attling, Producent/turné & gästspel, Dockteatern Tittut, 08 669 21 74
agneta@dockteaterntittut.se, www.dockteaterntittut.se
Teateri med föreställningarna "Sohie Scholl”," Lana 24-7" och "Vi som blev kvar”.
”Sophie Scholl” Den sanna historien om Sophie Scholl och den vita rosen.
Ledigt vecka 12 ( vi spelar i Hässleholm för teaterföreningen där den 18/3), v. 15, v. 17, 18
Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet samt vuxen
” Lana 24-7” ( 10-12 år) Klassrumsföreställning för mellanstadiet om sociala medier utan
pekpinnar. Eleverna interagerar med skådespelarna. Ledigt vecka 8, vecka 10, 11, 15 och 17
” Vi som blev kvar” Baserad på Elin Mårtenssons blogg, vars mamma försvann en vårdag för
att sedan hittas död i Vättern ett halvår senare. Ledigt vecka 6, 7, 11, 13, 15, 17
( Från 14 år och uppåt)
www.teateri.se, Catarina Jansson (Catta), Teateri Jönköping, 070-967 1119
Boulevardteatern med ”Mamma Borta ” ( 2- 5 år)
Ledigt i vecka 7 ! 10-11-12/2 Skåne.
” - Åh, nej! Lilla Ugglan har ramlat ner från sitt bo och kommit bort från mamma.
Väl nere på marken är ingenting sig riktigt likt. Men....Som tur är finns vänner i skogen, redo
att hjälpa till. ” Kolla trailer på: http://www.boulevardteatern.se/boulevardteaternsf%C3%B6rest%C3%A4llningar/barn/mamma-trailer-19178594
Kontakt: Jörgen Aggeklint / Producent. Boulevardteatern , +46-8-702 09 27
jorgen@boulevardteatern.se, www.boulevardteatern.se

Teater 23 med föreställningarna nedan:
GULDMEDALJÖREN (7-9 år) har lediga spelveckor: v. 17-18, 20 och 22.
95 PROCENT ÄR ETT TOTALT J***A MÖRKER (11-13 år) har lediga spelveckor: v. 18-22.
MONSTER (från 12 år) har en ledig spelvecka: v. 14.
Kontakt: Mario Castro Sepulveda, Marknadsförare/Turnéläggare, mario@teater23.se
040-30 32 23, www.teater23.se, info@teater23.se

Tage Granit med föreställningen ”Kameleonten” ( Högstadiet)
Luckor i Skåne! Tors 26/3 -möjlighet att spela 2 fst.
Fre 27/3 1-möjlighet att spela 1 fst på fm
Mån 30/3- möjlighet att spela 1 fst på em, Tis 31/3 –möjlighet att spela 2 fst

Kontakt: Janine Seldenthuis , producent, tel. 08-783 77 28, info@tagegranit.nu
www.tagegranit.se
Jag turnélägger ju våra klassrumsföreställningar och både Kompiskompassen och Å andra
sidan… har turné i Skåne i vår med plats kvar för ytterligare spelningar.
Teater Pero” Kompiskompassen” (9-12 år) & ” Å andra sidan” ( 12 – 16 år)
Kompiskompassen: Skåne v. 4 – datum kvar 22, 23 januari plus ev maj!
Å andra sidan: Skåne v. 7 – datum kvar 13 februari, v. 9 - datum kvar 25, 26, 27 februari
Finns även andra datum. Kontakt: Karin Westholm, turnéproducent, 08-458 94 10,
karin.westholm@pero.se, www.pero.se

MolièreEnsemblen med ”Tim Tiger” ( 8-11 år)
” Är i Skåne med Tim Tiger vecka 17, i april. Än så länge är det bara Eslöv och Åstorp som är
spikade, 24 och 25 april – men boka på Skåne. Vi spelar den gärna både som offentlig
föreställning och för skolorna. Så vardagarna vecka 17 före 24e och söndagen 26 april vore
kanon om några nappade på.”
Kontakt: Brita Cronvall, producent, 070 3232 843, www.moliereensemblen.com,
www.moliereensemblen.blog.se
Teater Barbara ” Lilla Odysséen” ( Åk 4- 8 )
” Vi har lediga spelveckor vecka 9 och 12 för klassrumsföreställningen Lilla Odysséen. Vi
spelar för åk 4-8 (obs! utökat åldersspann, på grund av att vi har märkt att den fungerar
utmärkt även för lite äldre barn). Vid köp av flera föreställningar kan vi erbjuda förmånliga
paketpris. ”Kontakt: Erika Häll, producent på Teater Barbara, 08-668 64 70.
www.teaterbarbara.nu
Pantomimteatern med ” Kapten Smajling och Silla vågar” (5 – 8 år)
Vi har en tom vecka under våren med vår föreställning Kapten Smajling och Silla vågar.
Det är vecka 11 det rör sig om.
Kontakt: Ida Nordfeldt, Turnéläggare, Pantomimteatern, info@pantomimteatern.se,
www.pantomimteatern.se, 08 31 54 64, matilda@pantomimteatern.se
Teater Fredag med föreställningarna:
”Är Du Levande?” Från 4 år v 12- v 16 och ” Min Mamma Medea” för högstadiet v 18-v 20.
Kontakt: Maria Hjalmunge/Teater Fredag. info@fredag.info. www.fredag.info
Obanteatern med ” Jag vill ha min hatt” ( 5 – 10 år)
Lediga datum: Den 22 tom 26 februari. Den 8 och 12 mars. Den 5 tom 9 april.Den 19 och 23
april. Samt i maj om det skulle vara något där.
Kontakt: Christer Jonsson, Producent, OBANTEATERN, tfn: 040-30 65 70 | e-post:
info@obanteatern.se | www.obanteatern.se

