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SUPERDUPER-
SOMMAR

Gratis barnteater hela sommaren!

på den medryckande musiken ur ”Fem myror 
är fler än fyra elefanter”.

Medverkande: Elin Wrede (sång, piano, kazoo, 
slagverk), Josefin Knagg (sång, piano, trumpet)  
och Per Knagg (sång, gitarr, slagverk) 
I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

21 juni kl 13 Trumdans – Trumma 
och dansa på wolof och svenska
Det finns tusen andra sätt att språka på än 
tal. För slagverkaren och dansaren Pape 
Seck och hans skickliga medmusiker är det 
dansen, rytmen, trumman och wolof som 
gäller.

Medverkande: Pape Seck och Malick Diebate 
Föreställningen är framtagen i samarbete med För
skoleförvaltningen Malmö stad och projektet Musik
en Stärker – om ljud, rörelse och rytm i förskolan.  
I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

22 juni kl 13 Trallsång med 
Mamma Måd
Mamma Måds roliga men också tänkvärda 
låtar får barn att ryckas både av rytmerna 
och texterna. Snabbt kan barn i alla åldrar 
sjunga med i de trallvänliga sångerna, även 
vuxna med barnasinnet kvar!

Medverkande: Maud ”Mamma Måd” Cederlöw, 
Björn Claeson och Anders Juhlin 

I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

26 juni kl 13 Familjefilm:  
Krakel Spektakel
Lennart Hellsings barnböcker innehåller 
fantasifulla karaktärer och händelser. Filmen 
iscensätter Hellsings värld och tar publiken 
med på ett spännande äventyr fyllt av sång 
och överraskningar.

26 juni kl 18 Ungdomsfilm:  
Hunt for the Wilderpeople
Föräldralösa Ricky flyttar hem till sin moster 
mitt ute i vildmarken och blir för första gån-
gen uppskattad för den han är. När mostern 
hastigt går bort fejkar Ricky sin egen död 
och rymmer iväg.

27 juni kl 13 Vem tänder solen?
Två kompisar som bestämmer sig för att sät-
ta färg på sin omgivning. Här möts en palett 
av fantasi, former och figurer som ständigt 
skapar nya rörelser, miljöer och möjligheter. 

Medverkande: Två Dansare från Memory Wax 
I samarbete med ABF Malmö

28 juni kl 13 Filiokus Fredrik 
Svenska mästaren i barntrolleri bjuder på 
en svängig trollerishow med sin jonglerande 

6 juli kl 13 Det stora äventyret  
– med Eva Funck & Hönapöna
I det fjärran Honungslandet är alla blommor 
på väg att försvinna. Hönapöna har fått i 
uppdrag att rädda blommorna. Men när 
hennes stora äventyr precis ska ta sin början 
är hon försvunnen!

Medverkande: Eva Funck 
I samarbete med Folkets hus och Parker och  ABF 

Malmö

10 juli kl 13 Familjefilm: Gattu
Drömmar är inte omöjliga när viljan är 
stark! Nioårige Gattu tycker det är roligare 
att flyga drake än att jobba på farbroderns 
soptipp. Han är besatt av att besegra en 
mystisk drake kallad ”Kali”.

10 juli kl 18 Ungdomsfilm: Idol
Den sanna historien om talangen Moham-
med som drömmer om att bli artist. Med 
falskt visum tar han sig hela vägen till Kairo 
där han utan giltig anmälan nästlar sig in i 
uttagningen till Arab Idol.

11 juli kl 13 Jag vill ha min hatt 
med Obanteatern
En björn ger nästan upp jakten på sin 
försvunna hatt när han plötsligt kommer 
ihåg något viktigt. Detta är en kort berät-
telse om att inte ljuga även om man det är 
det man gör för att klara sig undan.

Medverkande: Tomas Fingal och Magnus Ödehn 
I samarbete med ABF Malmö

12 juli kl 13 Jag sa ju förlåt med 
Obanteatern
Varför är det så svårt att säga förlåt och är 
det ännu svårare att förlåta? Fredagsmys 
möter Vegas när Miguel och Santos presen-
terar en komisk varieté där allt går fel innan 
det ställs till rätta. 

Medverkande: Tomas Fingal och Magnus Ödéhn 
Scenografi: Annika Thore  
Musik: Henrik Andersson 
Regi: Ika Nord 
I samarbete med ABF Malmö

13 juni kl 13 Jojje Wadenius 
Jojje Wadenius framför sina barnvisor med 
i denna föreställning som bygger kring 
Jojjes klassiker som “Mitt lilla barn” och “Min 
Mask”. 

Medverkande: Jojje Wadenius 
I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

14 juni kl 13 Flytta med Teater 
AochO
Människor har alltid flyttat. Vad tar man 
med sig? Kan man ta med sitt hus? I vilken 
låda ligger gosedjuret? Lite roligt, lite rörigt, 
lite rörande, lite tokigt, och ett lyckligt slut.

Medverkande: AnnaKarin Sersam och Olivia Longo 
I samarbete med ABF Malmö

15 juni kl 13 Båtjazz
Ibland känner man sig så väldigt liten. 
Ibland måste man vara modig! Glad och 
stark eller liten och rädd – till havs finns 
musik som rymmer allt. 

Medverkande: Emma Denward (sång, text, låt
skrivare), Magnus Hjor th (piano, låtsskrivare), 
David Andersson, kontrabas) och Anders 
Vestergård (trummor) 
I samarbete med Unga Musik i Syd och med ABF 

Malmö

19 juni kl 13 Familjefilm: Siv sover 
vilse
Siv ska sova över hos sin nya bästa vän 
Cerisia. Allt känns annorlunda hemma hos 
kompisen som nu även börjar visa sidor av 
sig själv som Siv aldrig sett innan. 

19 juni kl 18 Ungdomsfilm: Den 
unge Zlatan
Berättelsen om Zlatan Ibrahimovic innan han 
blev “Ibra” med en hel värld. En kaxig super-
talang från Rosengård: lika karismatisk som 
briljant men med en vrede inom sig ständigt 
på gränsen att explodera ute på planen.

20 juni kl 13 Alfabetsmysteriet - 
en konsert från A till Ö
Här bjuds det in till att leka med ord, musik 
och rörelse. Bokstäver försvinner och bok-
staven ”O” ser ju ut som en trumma! Bygger 

haj Håkan. Det bjuds på musik, en väska 
full med trolleritrick och massor av publik-
medverkan.

Medverkande: Fredrik Eklöv Cattani 
I samarbete med ABF Malmö

29 juni kl 13 Skomorokhi
I det gamla Ryssland fanns skomorokhi som 
uppträde för både folket och tsaren. Här 
möter vi skomorokh’en Alexandra som lär 
folket att sjunga och tsaren Ivan som vill 
tysta folkets röst. 

Medverkande: Andy Sundström (primbalalajka, 
primdomra), Nina Pavlovski (sång, sekundbala
lajka!) och Jesper Lund Jakobsen (berättare, sång, 
gitarr, basbalalajka) 
I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

3 juli kl 13 Familjefilm: LIVET 
ENLIGT NINO
När åttaårige Ninos mamma plötsligt dör 
rasar vardagen samman för hans familj. 
Pappan är oförmögen att ta hand om sina 
barn och Nino och hans storebror får klara 
sig själva.

3 juli kl 18 Ungdomsfilm: 
GIRLHOOD
Tonåringen Marieme bor i en parisisk förort. 
Tyngd av ansvaret för sina syskon, sin mam-
ma och sin storebror gör hon uppror genom 
att söka sig till ett tjejgäng som frigör henne 
från de gamla bojorna. 

4 juli kl 13 Sjörövarmange och 
Katta Pirat
Kom an pirater! Ta på dina finaste pirat-
kläder och häng med på ett musikaliskt 
sjörövaräventyr tillsammans med Sjörövar-
Mange & Katta Pirat.

Medverkande: Magnus Ekwall och Catrin 
 HanssonFlink 
I samarbete med ABF Malmö

5 juli kl 13 Tre på ett strå med 
Staffan Björklunds teater
Tre små historier som tre smultron på ett 
strå, det får bli den röda tråden, det är ju 
sommar! Föreställningens historier spelas 
med trädockor som inspirerar till dockslöjd. 

Medverkande: Staf fan Björklund 
Scenografi och dockor: Enid Björklund 
I samarbete med ABF Malmö

Fullständigt 
program finns på 

folketspark.se



20 juli kl 13 Sjung med Pettson  
och Findus
I föreställningen tar Pettsson och Findus 
publiken genom många av de populära fig-
urernas roligaste påhitt; när de tältar, sätter 
köttbullar, skrämmer räv och försöker baka 
pannkakstårta. 

Medverkande: Sven Hedman och Fanny Wistrand 
I samarbete med: Unga Musik i Syd och ABF Malmö

24 juli kl 13 Familjefilm: 
Flyttfåglar
Cathy får ett fågelägg i födelsedagspresent. 
När ägget kläcks är det Cathys vän Mar-
gaux som ankan ser först och tror att hon är 
dennas mamma. 

24 juli kl 18 Ungdomsfilm:  
Gola inte + samtal
En lärare får reda på att några elever mis-
shandlat en kille på en fest. Han är själv från 
orten och vill inte ange sina elever, istället 
väljer han att försöka lösa situationen på 
egen hand. 

25 juli kl 13 Vad farfar gör är 
alltid skoj
En humoristisk dockföreställning med stora 
dockor om det mest värdefulla och förtju-
sande i livet – kärleken! Pjäsen grundar sig 
på HC Andersens historia om gubben som 
bytte sin häst mot en ko…

Medverkande: Desislava Yordanova och Georgi Tenev 
I samarbete med Staf fan Björklunds teater och ABF 
Malmö

26 juli kl 13 Ludde och hans 
lillasyster
Ludde och lillasyster Gnutta är figurer i Ulf 
Löfgrens älskade barnböcker som skildrar 
de allra yngsta barnens undringar, glädje, 
konflikter och vardagsbestyr.

Medverkande: Ung utan Pung 
I samarbete med Folkets hus och Parker och ABF 
Malmö

27 juli kl 13 Varför gråter 
pappan?
Alvdis och Hamsa ser en pappa som gråter. 
Varför gör han det? Har någon varit dum? 
Eller är han bara trött? Han kanske har tap-
pat bort något? Eller så har han bara ätit 
alldeles för mycket godis!

Medverkande: Jennie Lindgren och Jonas Rimeika 
Regi: Lasse Beischer  
Ljus: My Persson  
Kostym och rekvisita: Nonno Nordqvist,  
Teater Trampolin 
I samarbete med ABF Malmö

8 augusti kl 13 Girafferna
Kom och träffa de två girafferna med sin 
unge när de spatserar fritt i parken.

Medverkande: Ximena Escobar,  
Eduardo Varela, Dani Carreras, Camilo Vernazza 
och Alber to Carreño 
I samarbete med Passage Festival och Helsingör
teater samt ABF Malmö

9 augusti kl 13 Jagad av en T-Rex
Succéföreställningen med Pappa Kapsyl är 
världens äldsta och tyngsta barnföreställn-
ing bjuder på en spännande show för barn 
om dinosaurier med musik från världens 
bästa barnskiva ”Dinosaurielåtar”.

Medverkande: Pappa Kapsyl 
I samarbete med Unga musik i Syd och ABF Malmö

10 augusti kl 13  
James Hollingworth
Nu blir det sjunga av! James förknippas med 
sånger som ”Älgarna demonstrerar”, ”Jag är 
en liten mört” och flera hundra till. Här får 
alla sjunga med och göra rörelser i sånger 
och ramsor.

Medverkande: James Hollingworth 
I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

Per Åhlin - En animationens 
mästare Utställning på  
Barnens scen 17 - 30 juli
Utställningen Per Åhlin – en animationens 
mästare är en hyllning till Per Åhlin som 
filmskapare och bildmakare. Vår förhop-
pning är att den även ska bjuda in till film-
visningar och andra arrangemang under 
utställningsperioden.

Producent: Folkets hus och parker 
I samarbete med ABF Malmö

Sommarbarn på Barnens scen 
Klockan 14 måndag - fredag  
17 juli - 28 juli
I samband med utställningen ”Per Åhlin – En 
animationens mästare” framförs musiksagan 
”Sommarbarn”. Skapad av kompositören 
Robin Rhodin, författaren Toni Rhodin och 
illustratören Per Åhlin. 

Arrangemanget genomförs i samarbete med Folkets 
hus och parker, Kiraförlag och ABF Malmö

13 juli kl 13 Marhaba hej 
Gabbes nya granne Nadine är helt annor-
lunda än han själv. Kan man vara vänner 
om man är olika? Med musik från Mel-
lanöstern och Sverige berättas historien om 
hur vänskap spirar mellan två främlingar.

Medverkande: Nadin Alkhalidi (sång, saz, daf, 
oud) och Gabriel Hermansson (sång, gitarr, oud). 

I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

14 juli kl 14 Kalas i Parken
Imponerande cirkuskonster och musik från 
världens alla hörn är ingredienserna i denna 
färgsprakande familjeföreställning. Clown-
erna vänder uppochner på allt, inklusive sig 
själva!

Medverkande: Clowner utan Gränser 
I samarbete med Folkets hus och parker och ABF 
Malmö

17 juli kl 13 Familjefilm:  
När Marnie var här 
Anna ska tillbringa sommaren i Hokkaido. 
Hon fördriver tiden med att dagdrömma, 
övertygad om att hon står utanför den osyn-
liga cirkeln som de flesta människor tillhör. 
Då träffar hon Marnie.

17 juli kl 18 Ungdomsfilm:  
Fröken Omöjlig
Aurore är trött på sin familj, skolan är tråkig 
och hemma är det tråkigare. Det enda hon 
gillar är att sjunga i sitt rockband. Det finns 
bara ett problem: hon vägrar att sjunga 
inför andra.

18 juli kl 13 Dockedansen
Följ med på en resa över Atlanten, en färd 
i sång, musik, lek och dans. På vägen möter 
vi allehanda kreatur och människor, som en 
dansande docka och massor med kor. Det 
blir ett hejdundrande äventyr!

Medverkande: Maria Larsson (fiol, nyckelharpa, 
sång, blockflöjt) Ross Sut ter från USA (sång, gitarr, 
dragspel) och Anders Larsson (sång, gitarr, bas, 
slagverk) 
I samarbete med Unga Musik i Syd och ABF Malmö

19 juli kl 13 Vilket väder!
Den ene sitter på stranden varje dag. I 
regn och rusk, kyla och storm. Varje dag är 
likadan. Bara vädret förändras. Så dyker 
den andra upp. Allt förändras, inget är som 
förr.

Av och med: Ola Cítron och Åsa Forsberg 
I samarbete med ABF Malmö

31 juli kl 13 Familjefilm: Zarafa
En äldre man berättar historien om Makis 
livslånga vänskap med giraffen Zarafa, som 
flydde slavägare och bestämde sig för att 
försöka rädda Zarafa från att skickas iväg 
till presidenten i Frankrike.

31 juli kl 18 Ungdomsfilm: Hördur
Efter att hon gett igen mot sina mobbare 
döms Aylin till samhällstjänst i ett stall. Där 
finns en svart häst med det namnet Hördur. 
Kan livet på gården hjälpa henne att hitta 
sin plats i livet?

1 augusti kl 13 Jazzkattsväng
Välkommen till vårt musikkalas! Här blir det 
inte bara K som i Kalas utan K som i Kon-
sert och Känslor. Följ med oss på vår sköna, 
svängiga, swingiga resa och sjung med i vår 
eko-kör. 

Medverkande: Swing Tar turo 
I samarbete med ABF Malmö

2 augusti kl 13 Heja dej!
Med kittlande akrobatik, halsbrytande 
humor och balans på hög höjd berättar 
artisterna med sina cirkusakter hur de finner 
mod och glädje i att lyckas tillsammans.

Medverkande: Moa Karlsson, Patrik Karlsson och 
Sofia Larsson 
I samarbete med Folkets hus och Parker och ABF 
Malmö

3 augusti kl 13 Ups and downs
En ny cirkusföreställning som handlar om 
två cirkusartister som gör sin föreställning 
Akrobalans. Ni kommer att möta fantastiska 
nummer och lyssna till burlesk, poetisk och 
absurd poesi.

Medverkande: Cirque Content Pour Peu, Manuel 
Loïse och Marchand Hugo 
I samarbete med Passage gatuteater festival och 
Helsingörsteater samt ABF Malmö

7 augusti kl 13 Familjefilm: 
Tsatsiki, farsan och olivkriget
Tsatsikis pappa måste sälja hotellet och ol-
ivlunden i Grekland. Tillsammans med Alva 
startar Tzatsiki ett räddningsuppdrag som 
förvandlar hans sommarlov till en resa med 
äventyr, vänskap och kärlek.

7 augusti kl 18 Ungdomsfilm:  
Det borde finnas regler

Mia och Mirjam är fjorton år och bor i en 
håla. De är inte särskilt vuxna men övar 
på att bli det. Omvälvande känslor, stark 
vänskap och tonårens mysterier skildras på 
ett sätt.

De flesta föreställningarna ges från Moriskans utescen.   
Gör de inte det kommer det vara tydliga hänvisningar på plats.  
Superdupersommar är ett samarbete mellan Barnens scen och Folkets Park. 
Filmerna visas i samarbete mellan BUFF och Folkets Park.


