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Sponsorer

Programmet 
producerat
av:

13 september
KickOff med
Sara Lehman

24 september
Femtio, Frånskild och Förvånad

22 oktober
Predikaren 
å jag

8 oktober
Sinatra and 
friends

25 november
Madame Butterfly

EN DEL AV RIKSTEATERN

Staffanstorps
Teaterförening
Staffanstorps
Teaterförening

OBS! Har du inte möjlighet 
att boka via Tickster 
ring biljettombuden.
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Kickoff 
med Sara Lehman

Kickoff – en presentation av 
Malmö Operas repertoar säsongen 2017/18
När repertoaren för Malmö Opera för säsongen 2017 –2018 presenteras i Skåne, 
görs det med besked. Sara Lehman är årets Opera-ambassadör och presenterar 
såväl spelprogrammet i det stora operahuset i Malmö som turnéuppsättningarna, 
på sitt alldeles egna sätt. Vi vågar utlova 45 minuter fyllda av information, kuriosa, 
komik och massor med musik.

ONSDAG 13 SEPTEMBER kl.19.30 I KONSTHALLEN
Arrangör: Staffanstorps Teaterförening i samarbete med Kultur och Fritid. 
Fri entré. Från och med den 21 augusti kan biljetter hämtas på Staffanstorps bibliotek.
Först till kvarn...

Sara debuterade 
10 år gammal som 
Lill-Märta i Kristina 
från Duvemåla på 
Göteborgsoperan. 
Efter utbildning vid 
Balettakademien i 
Göteborg har hon 
medverkat i föreställ-
ningar som Crazy 
For you, Shrek, Me 
and my girl, Grease, 
Vita hästen, Hag-
mans konditori, The 
producers med flera 
och turnerat med sin 
egen föreställning 
Visor till morfar 
samt medverkat i film 
och tv-produktioner. 
På Malmö Opera har 
vi tidigare kunnat se 
henne i Evita, Ame-
rican Idiot, Top Hat, 
Billy Elliot och senast 
Kinky Boots. I Tänk 
om spelar hon rollen 
som Anne

Foto: Katja Tauberman

Enklare  pausservering 
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SÖNDAG 24 SEPTEMBER kl.16.00 
Lokal: S:t Staffans Församlingsgård
Arrangör: Staffanstorps Teaterförening  
Biljettpris: 160:-. Ej medlem 220:- 
Ungdomar 50:-  (Priserna är inkl. 
serviceavgift och bokas via Tickster.)

Femtio, 
Frånskild & Förvånad
En humoristisk föreställning 
om livet i medelåldern.

Femtio, frånskild och förvånad 
är Martin Svenssons helaftonsföreställ-
ning om livet i medelåldern, om hur man 
hanterar det faktum att livet tog en helt 
oväntad vändning och vad man gör när 
man inser att ”den där femtioåringen… 
det är JAG!” Det är en intelligent, inkän-
nande, varm, mänsklig och vansinnigt rolig 
humorföreställning som består av standup-
texter, funderingar och sånger om livet. En 
föreställning fylld av igenkänning och skratt 
men med en allvarlig botten.

Enklare  pausservering 

Sinatra and 
friends

SÖNDAG 8 OKTOBER kl. 16.00 
Lokal: Konsthallen. 
Arr: Staffanstorps Teaterförening 
i samarbete med  Kultur o Fritid
Pris: Medlem 160:- , Ungdom 50:- 
Ej medlem 220:-(Priserna är inkl. 
serviceavgift och bokas via Tickster.)

Enklare  pausservering 

Tenore Amore underhåller med mycket
nostalgi och musik från Frankie Blue Eyes, 
The Rat Packs sånger från en tid av 
mintfärgade cabrioleter.

Nils Olsson och Johan Palmqvist.

Malmö Opera och 
Det Kongelige Teater i Köpen-
hamn är deras dagliga arbetsplats 
där de är tenorer.

Turnén 2016 har 

dragit fu
lla hus!
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Det blir en hisnande sprallallvarlig  med 
tusenåriga oändliga frågor och i bästa 
fall meningsfull musikalisk svängom. 
Får vi lov?

SÖNDAG 22 OKTOBER kl. 16.00 
Lokal: S:t Staffans Församlingsgård
Arr: Staffanstorps Teaterförening i samarbete med
S:t Staffans församling. Pris: Medlem 130:- , 
Ungdom 50:- Ej medlem 190:- (Priserna är 
inkl. serviceavgift och bokas via Tickster.)Foto: Friteatern 

Caroline Romare

Föreläsning med Lars Walldov

Höstens teaterresa
Spelman på taket

Den klassiska musikalen 
med klezmerinspirerad 
musik, Spelman på taket 
med Philip Zandén som den 
fattige mjölkutköraren Tevje.

Vad får människan ut av all sin möda under solen? 
Carina Molander har skrivit pjäsen och spelar 
både Predikaren och föreställningens jag. Det 
blir sång och musik, underfundigheter och humor 
på fullt allvar för ungdomar och vuxna - gärna 
tillsammans, om hur vi tillbringar vi vår blixtvisit 
på jorden.

Buss avgår från Järnvägskrogen 
onsdagen den 8 november kl. 17.45.
Biljettpris: 625:- inklusive buss.
Lista finns på Folkets Hus och hos 
biljettombuden.

Enklare  pausservering 
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Föreläsning med Lars Walldov
Madame Butterfly av Giacomo Puccini är 
ett av operalitteraturens mest populära och 
spelade verk. Passa på och ta del av Lars 
Walldovs berättelse om verkets litterära bak-
grund, tillkomst, fiasko och slutgiltiga seger.

Madame 
Butterfly

LÖRDAG 25 NOVEMBER kl.18.00 I HAGALIDSKOLAN
Arrangör: Staffanstorps Teaterförening i samarbete 
med Kultur och Fritid. 
Biljettpris: 190:-. Ej medlem 250:- Ungdomar 50:-
 (Priserna är inkl. serviceavgift och bokas via Tickster.)

Madame Butterfly av 
Giacomo Puccini är ett 
av operalitteraturens mest 
populära och spelade 
verk. När den amerikan-
ske löjtnanten Pinkerton är 
på permission i Nagasaki 
blir han förtjust i den unga 
geishan Cio-Cio-San 
kallad Butterfly. Han vill 
bara roa sig, men för att 
inte förstöra hennes rykte 
gifter han sig med henne 
på japanska. Butterfly tar 
äktenskapet på största 
allvar. Hon konverterar till 
kristendomen och förskjuts 
av sin familj. Pinkerton 
återvänder till USA och 
Butterfly väntar troget på 
honom i tre år, tillsammans 
med deras lille son. När 
Pinkerton äntligen åter-
vänder, är det i sällskap 
med sin amerikanska fru 
Kate. När sanningen går 
upp för Butterfly överläm-
nar hon barnet till Kate och 
tar sitt liv.

MÅNDAGEN 13 NOVEMBER kl.19.00
Lokal: Hörsalen 
Arr: Staffanstorps teaterförening 
och Kultur o Fritid   Fri entré.
Ingen förhandsbokning.

Enklare  pausservering 
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Barnprogram Hösten 2017
på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup

Kom och se en fartfylld tolkning av 1800-talssagan om den trollgalna häxan Pomperi-
possa. Prinsessan Fifi och Prins Pipi vandrar i skogen och möter Pomperipossa som 
förvandlar barnen till gäss för att äta upp dem på kvällens gåsamiddag. Hur ska det 
gå? Med lite hjälp av publiken kan nog det hela få ett lyckligt slut!
Arr. Staffanstorps teaterförening i samarbete med biblioteken i Staffanstorps kommun 

Fredag 22/9 kl. 10.00 i Staffanstorp
Entré 25:- | Biljettsläpp 8/9 på Staffanstorps bibliotek |Telefonbokning 046-251265 | 
Ålder: 3-8 år | Speltid: ca. 35 min

Pomperipossa - Teater Trassel

Petras Prick - Teater Tittut 
När Petra vaknar en morgon är det något som inte alls känns bra. Snart 
upptäcker hon en tom fläck på pälsen. En av Petras tusen prickar är BORTA! Vill 
man få en envis prick att stanna måste den bestämma lite själv. Och kommer 
den tillbaka – ja, då har man en riktig vän. En fantastisk dockteaterföreställn-
ing som bygger på den roliga bilderboken av Maria Nilsson Thore. Arr. Staffan-
storps teaterförening i samarbete med biblioteken i Staffanstorps kommun. 

Kulturfesten fredag 29/9 kl. 17.00 i Staffanstorp
Entré: Gratis | Biljettsläpp gratisbiljetter 15/9 på Staffanstorps bibliotek | Tele-
fonbokning  046-251265 | Ålder: 2-6 år | Speltid: ca.40 min.

Foto Love Lannér

Pomperipossa – en riktig gammal tossa
Musikalisk och interaktiv berättarteater för barn från 3 år och vuxna barn i alla åldrar.
Med ramsor och rim, och glimten i ögat kastar Teater Trassel sig över, och trasslar in sig i den 
klassiska sagan om Pomperipossa med den långa näsan och med lite hjälp av publiken och 
småfåglarna i skogen lyckas vi för det mesta att lura häxan och nysta oss fram till ett lyckligt 
slut. Arr. Staffanstorps teaterförening i samarbete med biblioteken i Staffanstorps kommun. 

Torsdag 5 oktober  kl. 9.30 i Hjärup
Entré: 25:- både vuxna och barn behöver biljett |  Biljettsläpp: 21 september på 
Hjärups bibliotek  |  Telefonbokning: 046-251594 | Ålder: Från 3- 8 år.

Teater Trassel

Det var en gång en gammal ko, som gick på fest i Hulabo...

I Teater Sagohusets succéföreställning bjuder vi in alla barn till ett riktigt tårtka-
las! Festen i Hulabo det var en fest som hette duga!
En skådespelare, en dansare och en musiker använder sina särskilda talanger 
för att på ett lekfullt och spännande sätt framföra Festen i Hulabo, ett diktverk 
fyllt av fantasi och ordglädje av Britt G Hallqvist för de allra minsta. Arr. Staffan-
storps teaterförening i samarbete med biblioteken i Staffanstorps kommun. 

Lördag 14 oktober kl. 14.00 i Hjärup
Entré: 25:- både vuxna och barn behöver biljett |  Biljettsläpp: 30 september på 
Hjärups bibliotek  |  Telefonbokning: 046-251594 | Ålder: Från 3- 8 år.

Teater Sagohuset Foto: Jesper Berg
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Dunderpojken - Teater Trassel

I den här musikteaterföreställningen möter vi en liten trollpojk som 
med sin godhet och vishet räddar trollriket från de naturkatastrofer 
som följer i de maktgalna stortrollens fotspår. Vi möter också de två 
kompisarna Lina och Jerry som är oroade över det de sett på TV om 
klimathot. Lina börjar sjunga och berätta sagan om Lille Vill Vallare-
man och tillsammans med Jerry gestaltar de berättelsen med sång, 
musik och improvisation.

Arr. Staffanstorps teaterförening i samarbete med biblioteken i 
Staffanstorps kommun.

Godnattstunden -  Teater Allena 

Tisdag 17/10 kl. 11.00 i Hjärup
Entré 25:- | Biljettsläpp 3/10 på Hjärups bibliotek | 
Telefonbokning  046-251594 | Ålder: Från 5 år | Speltid: ca. 30 min

Lördag 21/10 kl. 11.00 i Staffanstorp
Entré 25:- | Biljettsläpp 7/10 på Staffanstorps bibliotek | 
Telefonbokning  046-251265 | Ålder: Från 5 år | Speltid: ca. 30 min

Isadoras bästis heter Isa. De tycker om varandra och leker varje dag. En dag har 
Isa blivit förvandlad till en istapp! Isadora får bråttom att reda ut varför och ta 
reda på hur hon ska rädda Isa. Kommer Isadora kunna hjälpa Isa? 
I föreställningen får vi möta Isa som blir retad och hennes vän Isadora. Att vara 
kompis till någon som blir retad kan vara svårt och väcka blandade känslor. Vad 
kan man göra om man är kompis till någon som blir retad? Vad kan man göra 
om man vill hjälpa men inte vågar? Hur kan man få hjälp att våga?
Arr. Staffanstorps teaterförening i samarbete med biblioteken i Staffanstorps 
kommun. 

Sagofén Isadora med Min bästis Isa

Tisdag 9/11 kl.09.30 i Hjärup
Entré 25:-  både vuxna och barn behöver biljett | Biljettsläpp 26/10 på Hjärups 
bibliotek | Telefonbokning  046-251594 | Ålder: Från 5 år.

Illustratör : Jenny Funestad

Godnattstunden är en föreställning fylld med teater-
magi, ömsint berättande och varm publikkontakt. Det 
är kväll och varje sak som ska nattas har en egen liten 
historia att berätta för oss.

Arr. Staffanstorps teaterförening i samarbete med 
biblioteken i Staffanstorps kommun. 

Lördag 18/11 kl. 11.00 i Staffanstorp
Entré 25:- | Biljettsläpp 3/11 på Staffanstorps bibliotek | 
Telefonbokning 046-251265 | Ålder: 3-5 år | Speltid: ca. 
30 min



Staffanstorps teaterförening bildades 1979 och har sedan dess arbetat för att ge kommunens invånare kvalitativt 
god teater och musikunderhållning. Vår förening arbetar ideellt för att erbjuda ett varierat och innehållsrikt program.

Medlemskap för enskilda medlemmar innebär: 
* program hem i brevlådan med presentation av kommande arrangemang 
* rätt att delta på teaterföreningens årsmöte 
* lägre biljettpriser på alla föreställningar samt fri entré vid årsmötet 
* att du med det unika Scenpass Sverige som är anslutit till Riksteatern får billigare biljetter och andra  
förmåner till tusentals evenemang i hela Sverige

Medlemskap för företag, organisationer och föreningar innebär: 
* förhandsinformation om alla kommande arrangemang  
* rätt att utse en representant till teaterföreningens årsmöte 
* scenpassrabatt vid köp av minst 10 biljetter som anmäls via organisationen. 
* diplom och goodwill

Medlemsavgifter:     
150:- Ordinarie, 80:- Familjemedlem, 50:- Barn o ungdom t.o.m. 25 år 100:- Företag, organisationer o föreningar

Kontaktperson: Walter Johansson Parkgatan 1C  245 32 Staffanstorp  telefon: 073 - 072 65 29

Biljettombud: Bokning av biljetter och eventuellt dryck                                                                                       
Gerti Nilsson: 046 – 25 32 08, 0704 - 71 65 65, Gerty Lindén: 046 – 25 47 66, 0708 – 40 78 11 
eller via tea.staf@hotmail.se

Stöd din lokala teaterförening. Hjälp oss värva nya medlemmar.                                                                        
Hemsida: www.teateristaffanstorp.se   Facebook: Staffanstorps Teaterförening                                          

Som medlem kan Du boka biljetter så snart programmet kommit ut och Du får scenpassrabatt.                   
Resterande biljetter säljs 30 minuter före föreställningen på spelplatsen.

Bli medlem – stöd din lokala teaterförening!

Teaterförening har gått över till Riksteaterns biljettbokningssystem 
“TICKSTER” från och med hösten 2017

Blljetter bokas direkt på Tickster.se. Där väljer man vilken föreställning som man önskar boka 
biljett till. Lite instruktioner förhoppningsvis till er hjälp.

1. http://www.tickster.com/
2. Leta upp vilken föreställning och tryck på köp.
3. Välj hur många biljetter och vilken typ.av biljett, utan eller med pausservering, med 
         kaffe, the, cider eller vin. (Rött eller vitt väljer ni på föreställning.)
4. Tryck på nästa.
5. Skriv in dina personuppgifter.
6. Tryck på betala och slutför biljettköp.
7. Skriv ut biljett och ta med till föreställning.

Både medlemmar och icke medlemmar bokar via Tickster.             
Som medlem måste man visa  medlemskortet på begäran vid föreställning.                                                                                                                           
För personer som inte har dator finns möjlighet att ringa Ticksters kundsupport 0771-477070 för att få hjälp. 
Senast 12 dagar före föreställning måste den som ringer till kundservice göra sin bokning. Biljettfakturan kom-
mer hem och den måste betalas i tid för att biljetten ska hinna hem före föreställning. 
OBS! Biljetten ska medtagas tillföreställningen. Ej sålda biljetter kan köpas 1 timme innan föreställning. 
   
Biljettombuden; Bokning hos våra biljettombud görs på de föreställningar som det inte står “bokas via Tickster”. 
OBS! Våra ungdomar bokar också via våra biljettombud. För den som har frågor, ring våra biljettombud. 
För medlemmar som inte har tillgång till dator, ring våra biljettombud.                                                                                       


