
HÖSTEN 2020 

BARNENS SCEN



Välkommen till en 
annorlunda säsong!

Barnens scen strävar på också i Coronatider under mottot:

Små människor har rätt till stora upplevelser!
Det är en viktig princip för oss och då vi vet att ett helt år är en förfärligt lång tid för 
den som är liten känner vi att vi verkligen måste anstränga oss för att se till att också 
detta speciella år ändå kan innehålla några kulturupplevelser för våra unga.

Därför har vi inför denna säsong vidtagit följande speciella åtgärder:
1. Säsongens vardagsföreställningar kan bokas som vanligt men vi kommer inte att tillåta publik från 

mer än ett fåtal grupper i taget och inte mer än max 50 personer totalt. 
På vår hemsida markeras de evenemang som riktar sig till grupper i första hand med 
”Enbart gruppbokningar”.

2. Publiken kommer att slussas in gruppvis och anvisas plats att invänta föreställningen i vår foajé/
café/salong eller, om vädret tillåter, utomhus.

3. Biljettkassan har försetts med ett plexiglas-skydd och städrutinerna i foajéutrymmen, café och 
salong har skärpts runt vart arrangemang.

4. Vi tillhandahåller för alla, placerat utom räckhåll för barn, handsprit och yt-desinfektionsmedel.

Till besökande grupper har vi också tre nya erbjudanden:
1. Homogena grupper som skolklasser och förskolegrupper kommer denna höst att special- 

inbjudas till vissa föreställningar. Företräder du en grupp som vill få sådana inbjudningar ?  
- hör av dig till info@barnensscen.nu

2. Mängdrabatt: - köp hela salongen (50 platser) till nedsatt pris på Barnens scens egna 
arrangemang. För mer info och intresseförfrågan E-posta: kicki@barnensscen.nu 

3. Barnens Scen kan bistå med att förmedla uppsökande föreställningar till skolor/förskolor 
som har en egen lokal där föreställningar kan visas. För mer info och intresseförfrågan ring 
Kicki på 073-406 10 61 eller E-posta: kicki@barnensscen.nu

Omslagsbild: Ur föreställningen Bakverk. Foto: Jennifer Drotz Ruhn
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Programmet genomförs med reservation för ändringar. Se vidare info på www.barnensscen.nu 

Med stort tack till publik,
samarbetspartners och sponsorer 

som gör allt detta möjligt

Barnens Scen, Falsterbogatan 17, 214 36 Malmö.

Tel:  040-709 91

Epost: info@barnensscen.nu

Hemsida:  www.barnensscen.nu

Org Nr: 846005-9044

Bankgiro: 5427-7918
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mån 31 aug. tis 1 sep. ons 2 sep. tors 3 sep. fre 4 sep. lör 5 sep. sön 6 sep.

mån 7 sep. tis 8 sep. ons 9 sep. tors 10 sep. fre 11 sep. lör 12 sep. sön 13 sep.

Greta Get

11:00 & 14:00

4 - 8 år

Greta Get

14:00

4 - 8 år

mån 14 sep. tis 15 sep. ons 16 sep. tors 17 sep. fre 18 sep. lör 19 sep. sön 20 sep.

Greta Get

09:15 & 10:30

4 - 8 år

Sol & Måne

11:00 & 14:00

2 - 5 år

mån 21 sep. tis 22 sep. ons 23 sep. tors 24 sep. fre 25 sep. lör 26 sep. sön 27 sep.

Inside Out

14:00

8 - 11 år

mån 28 sep. tis 29 sep. ons 30 sep. tors 1 okt. fre 2 okt. lör 3 okt. sön 4 okt.

Inside Out

09:15 & 10:30

8 - 11 år

Inside Out

09:15 & 10:30

8 - 11 år

Inside Out

09:15 & 10:30

8 - 11 år

Bakverk

09:15 & 10:30

3 - 8 år

Bakverk

14:00

3 - 8 år

Sagan om det 
röda äpplet

14:00

4 - 8 år

September
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mån 28 sep. tis 29 sep. ons 30 sep. tors 1 okt. fre 2 okt. lör 3 okt. sön 4 okt.

Inside Out

09:15 & 10:30

8 - 11 år

Inside Out

09:15 & 10:30

8 - 11 år

Inside Out

09:15 & 10:30

8 - 11 år

Bakverk

09:15 & 10:30

3 - 8 år

Bakverk

14:00

3 - 8 år

Sagan om det 
röda äpplet

14:00

4 - 8 år

mån 5 okt. tis 6 okt. ons 7 okt. tors 8 okt. fre 9 okt. lör 10 okt. sön 11 okt.

En stackars 
liten haj

09:15

4 - 8 år

Jag vill ha 
min hatt!

09:15

5 - 10 år

Spökfarfar

09:15

4 - 7 år

Myra & Snigel

14:00

3 - 5 år

The Dream of 
the White 

Raven
19:00 

Från 16 år

mån 12 okt. tis 13 okt. ons 14 okt. tors 15 okt. fre 16 okt. lör 17 okt. sön 18 okt.

The Dream of 
the White 

Raven
19:00 

Från 16 år

The Dream of 
the White 

Raven
19:00 

Från 16 år

The Dream of 
the White 

Raven
19:00 

Från 16 år

Sol & Måne

10:00 & 16:00

2 - 5 år

Sol & Måne

09:30

2 - 5 år

Musik från 
Södern

14:00

Från 4 år

mån 19 okt. tis 20 okt. ons 21 okt. tors 22 okt. fre 23 okt. lör 24 okt. sön 25 okt.

Soon Swoon
14:00

Från 9 år 
Du & jag, Astrid

19:30
Familj

Håll 
svanslängds 

avstånd

11:00 & 14:00

mån 26 okt. tis 27 okt. ons 28 okt. tors 29 okt. fre 30 okt. lör 31 okt. sön 1 nov.

Håll 
svanslängds 

avstånd

16:00 & 18:30

Månens sjätte 
dag

10:00 & 13:00

3-15 månader

Oktober
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mån 2 nov. tis 3 nov. ons 4 nov. tors 5 nov. fre 6 nov. lör 7 nov. sön 8 nov.

Sus och Bus

10:00 & 11:00

0-11 månader

Polarörnen

09:15 & 10:30

Från 6 år

Polarörnen
14:00

Från 6 år

mån 9 nov. tis 10 nov. ons 11 nov. tors 12 nov. fre 13 nov. lör 14 nov. sön 15 nov.

Sagan om 
vanten

10:00 & 16:00

3 - 7 år

Bzzz - om bin 
och människor

10:00

Från 4 år

Yellow 10:00

Workshop11:00

Münchhausen
14:00

Vilda bebin & 
Mamman  10:00

 
Workshop 11:00

Garbage for 
plums  14:00

mån 16 nov. tis 17 nov. ons 18 nov. tors 19 nov. fre 20 nov. lör 21 nov. sön 22 nov.

Vilda bebin & 
mamman

09:15 & 10:30

2 - 6 år

Virvel & Vinda

09:15, 10:30 & 
16:00

1 - 5 år

Gosegrisen

10:00 & 16:00

Från 3 år

Gosegrisen

09:30

Från 3 år

Gosegrisen

14:00

Från 3 år

Hugo - elak 
blodtörstig och 

jättefarlig
14:00

3 - 8 år

mån 23 nov. tis 24 nov. ons 25 nov. tors 26 nov. fre 27 nov. lör 28 nov. sön 29 nov.

Hugo - elak 
blodtörstig och 

jättefarlig
09:15 & 10:30

3 - 8 år

mån 30 nov. tis 1 dec. ons 2 dec. tors 3 dec. fre 4 dec. lör 5 dec. sön 6 dec.

Sagan om 
vanten

09:30

3 - 7 år

Sagan om 
vanten

09:30

3 - 7 år

Sagan om 
vanten

09:30

3 - 7 år

Sagan om 
vanten

14:00

3 - 7 år

November
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mån 30 nov. tis 1 dec. ons 2 dec. tors 3 dec. fre 4 dec. lör 5 dec. sön 6 dec.

Sagan om 
vanten

09:30

3 - 7 år

Sagan om 
vanten

09:30

3 - 7 år

Sagan om 
vanten

09:30

3 - 7 år

Sagan om 
vanten

14:00

3 - 7 år

Sol & Måne

14:00

2 - 5 år

mån 7 dec. tis 8 dec. ons 9 dec. tors 10 dec. fre 11 dec. lör 12 dec. sön 13 dec.

mån 14 dec. tis 15 dec. ons 16 dec. tors 17 dec. fre 18 dec. lör 19 dec. sön 20 dec.

Tysta leken 
börjar nu

09:30 & 10:30

4 - 6 år

mån 21 dec. tis 22 dec. ons 23 dec. tors 24 dec. fre 25 dec. lör 26 dec. sön 27 dec.

mån 28 dec. tis 29 dec. ons 30 dec. tors 31 dec. fre 1 jan. lör 2 jan. sön 3 jan.

December
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Priser & Bokningar 

Observera att priser och 
bokningsrutiner skiljer sig åt mellan 
olika arrangemang och att vi som regel 
har olika priser för vardagar och 
helgen. 
Se under respektive föreställning!

Biljettkassa 

I mån av plats kan du alltid köpa 
biljetter i kassan på Barnens scen på 
föreställningsdagen, vardag som helg. 
Kassan öppnar 15 minuter innan 
föreställningens start på vardagar och 
30 minuter innan på helgerna. Det går 
bra att visa upp biljett från 
KulturCentralen digitalt i kassan. 

Vuxna och barn betalar varsin enskild 
biljett med följande tre undantag: 

1- Personal/personlig assistent i tjänst 
betalar ingen entréavgift 

2-Pensionärer (65+) i sällskap av 
betalande barn betalar ingen 
entréavgift. Observera att 
Pensionärsbiljetter bara kan bokas via 
Barnens Scen, inte på KulturCentralen, 
så ring 040-709 91 eller e-posta 
info@barnensscen.nu för att utnyttja 
den rabatten. 

3- Barn under 2,5 år går gratis på allt 
utom föreställningar för just deras 
åldersgrupp.

som vanligt gäller att…

Fotografering 

På vår scen är det kamera & mobilfritt, 
man fotograferar, filmar eller sms:ar 
INTE under pågående föreställning. 

Att ta sig till oss 

Se till att vara ute i god tid. Boka inte 
ditt transportmedel för tätt inpå 
föreställningens början/slut. 

Kör du själv så tänk på att det kan ta 
tid att hitta en P-plats! 

Åker du buss så rekommenderar vi 
linje 5 som stannar vid hållplatsen 
”Folkets Park”. Du kan också välja 
bland alla de många lokal och 
fjärrbuss-linjer som passerar 
hållplatserna ”Södervärn” och/eller 
”Bergsgatan/Spångatan.” 

Kommer du med tåg så hoppa av på 
”Triangeln”. Därifrån kan du 
promenera längs Friisgatan till folkets 
park. Det tar ca 15 minuter. 

Tillgänglighet 

Barnens Scen är väl anpassad för 
rullstolsburna. Kommer ni väldigt 
många eller har speciella behov, hör 
gärna av er innan besöket.

Barnens Scen
Falsterbogatan 17
214 36 Malmö
Tel: 040-709 91
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Greta Get 
- En sanitär angelägenhet

-Apolonia

Till de medryckande tonerna av 
världsmusik och en färgstark sagobok 
i jätteformat kommer Greta Get, 
Gunvor Grönkål, Doktor Broccoli och 
Professor Skräp ta med dig till en saga 
som vi alla kan lära oss något av! 

I det härliga landet Apolonien, strax 
söder om evigheten i centrum av möjligheten där alla är välkomna och lever 
hälsosamt i samklang med naturen, där bor också den ohälsosamma Greta Get 
som äter allt, slösar och förpestar som en hel fabrik och lever livet på andras 
bekostnad. Greta Get sjunger att  hon har en mage av stål som tål och bryr sig 
mindre om hur någon annan har det. Blåsfiskarna i havet, de har däremot 
problem... 

kom och lyssna på fortsättningen av sagan på Barnens scen. 

Medverkande: Ida Gustafsson sång/berättare gitarr, skräpinstrument. Johan 
Ohlsson dragspel, synth, kör, slagverk. Ewa Roos 

Musikföreställning. För ålder: 4 - 8 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
Lördag 12:e september  kl. 11:00 & 14:00
Söndag 13:e september kl. 14:00
Onsdag 16:e september kl. 09:15 & 10:30

Biljettpris:  

Vardagar 35 Kr & 
på helgen: 50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

En interagerande, hälsosam berättelse 
med mycket fantasi, skoj och skratt! 

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1727
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Sol & Måne
-Teater A&O

Att vakna upp tryggt till en ny dag   är alla barns rättighet.

I vår föreställning ”Sol och Måne” kan 
alla barn oavsett språk och kultur 

känna igen sig i att det kommer en ny 
dag då solen går upp, och det 
kommer en ny natt  då månen visar 
sig.

En stämningsfull, rolig och nästan 
ordlös föreställning för de minsta 
barnen. 

Musik: Rolf Sersam
Kostym: Karin Lindahl Oscarsson
Medverkande: Olivia Longo & Anna Karin Sersam.

Teaterföreställning. För ålder: 2 - 5 år. Längd: 30 min.

Datum & tider:
Lördag den 19:e september kl. 11:00 & 14:00
Torsdag den 15:e oktober kl. 10:00 & 16:00
Fredag den 16:e oktober kl.  09:30
& Söndagen den 6:e december kl 14:00

Biljettpris:  
Vardagar 40 Kr & 
på helgen: 70 Kr

Bokning:
www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

http://www.barnensscen.nu
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Inside Out
- MemoryWax

En magisk dansföreställning om att lyssna och samarbeta. 

Här får enkla föremål nytt liv och blir den röda tråden mellan människor som 
öppnar dörrar till våra inre rum. Om fantasins oerhörda kraft och om att våga 

stanna upp i ett samhälle som annars bara rusar på. Kroppsspråket står i 
centrum och tar oss ut på ett äventyr förbi orden. 

Försök inte förstå - kom och upplev! 

Dansföreställning. För ålder: 8 - 11 år. Längd: ca: 40 min.

Datum & tider:
PREMIÄR Lördag den 26:e september kl 14:00
och
Tisdag 28/9 - Torsdag 30/9  Kl 09:15 & 10:30

Biljettpris:  

Vardagar 35 Kr & 
på helgen: 50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

http://www.barnensscen.nu
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Bakverk
- Dansgruppen Agnes / JELNEK

I denna humoristiska föreställning möts dikt och 
dans bland prinsesstårtor och sockertoppar. 
I en dansverkstad får barnen själva prova på att 
jäsa, vispa och vara deg
Succéföreställningen Bakverk, med dikter av Lina 
Ekdahl, skapades av Dansgruppen Agnes och hade 
premiär 1999. Efter det turnerade den i hela Sverige 
och spelade ca 400 föreställningar. 

Nu, 20 år senare, har JELNEK fått den stora äran att sätta upp Bakverk igen. Den här 
gången med nyskriven musik av Magdalena Eriksson.

Medverkande:
Koreografi: Dansgruppen Agnes

Dans och produktion: JELNEK
Dikt: Lina Ekdahl

Musik: Magdalena Eriksson

Dansföreställning. För ålder: 3 - 8 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
Fredag den 2:a oktober kl. 09:15 & 10:30
&
Lördag den 3:e oktober Kl 14:00

Biljettpris:  

Vardagar 35 Kr & 
på helgen: 50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Tre sockerbagare skapar bakverk med kavlar, 
dans och deg. De dansar fram små 
Karlsbaderbullar och snurrar fram en lyckad 
jäsning.

Fotograf: Jennifer Drotz Ruhn

http://www.barnensscen.nu
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Sagan om det röda äpplet
- Obanteatern

Så börjar Jan Lööfs älskade 
bildberättelse där man får följa 
hur ett äpple sätter igång en 
händelsekedja i den lilla staden.

När Obanteatern tolkar historien 
blir det rolig och underfundig 
teater!

Regi: Jesper Lundqvist 
Musik: Henrik Andersson

Medverkande: Magnus Ödéhn och Tomas Fingal

Teaterföreställning. För ålder: 4 - 8 år. Längd: 35 min.

Datum & tider.
Söndag den  4:e oktober kl 14:00

Biljettpris:  

100 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Det var en gång en gubbe 
i randig kostym som 
råkade gå förbi en 
fruktaffär…

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1719
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En stackars liten haj
- Obanteatern

En föreställning om rädsla och hur man kan övervinna den. 

Efter en bok av Mårten Sandén, dramatiserad av Obanteatern och 
Ika Nord.

Regi: Ika Nord
Musik: Henrik Andersson

Medverkande:  Tomas Fingal och Magnus Ödéhn

Teaterföreställning. För ålder: 4 - 8 år. Längd: 35 min.

Datum & tider:
Måndag den 5 :e oktober kl. 09:15

Biljettpris:  

55 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Det var en gång en pojke 
som älskade att bada. 

Han skulle nog ha badat 
varje dag, om han inte vore 
så väldigt rädd för hajar.

http://www.barnensscen.nu
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Jag vill ha min hatt!
- Obanteatern

Två vänner kommer in på scenen för 
att entusiastiskt berätta historien om 
björnen som vill ha sin hatt. Den ene 
av dem är lite mer begåvad än den 
andre…

 
De båda missförstår varandra och allt blir mycket snurrigt. 

Det är en kort och mycket kärnfull berättelse, som brutalt visar på vikten av 
att inte ljuga, samtidigt som det är det man ofta gör för att klara sig undan.

Regi: Christer Jonsson 
Musik: Henrik Andersson
 

Medverkande: Tomas Fingal och Magnus Ödéhn 

Teaterföreställning. För ålder: 5 - 10 år. Längd: 35 min.

Datum & tider:
Onsdag den 7:e oktober kl. 09:15

Biljettpris:  

55 Kr 

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

En mycket rolig och dramatisk 
föreställning baserad på den 
prisbelönta boken med samma 
namn, av Jon Klassen.

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1241
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1241


Spökfarfar
- Obanteatern

Tillsammans ger de sig ut på ett äventyr 
fullt av minnen. 
I leken kommer Erik fram till insikten att 
farfar alltid kommer att vara med honom. 
En berättelse full av hopp, kärlek och 
spänning, om hur livet går vidare från 
generation till generation och hur vi alla 
bär mångas erfarenheter inom oss. 

Efter en bok av Kim Fupz Aakesen och Eva Eriksson.

Regi: Ika Nord
Musik & ljud: Henrik Andersson 
Scenografi: Benita Bergfeldt-Löfgren

Medverkande: Tomas Fingal och Magnus Ödéhn

Teaterföreställning. För ålder: 4 - 7 år. Längd: 35 min.

Datum & tider:
Torsdag den 8:e  oktober kl. 09:15

Biljettpris:  

55 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Eriks farfar har just gått bort. 

Hans föräldrar försöker förgäves trösta 
och förklara. Så en natt står farfar i 
hans rum. Farfar har blivit ett spöke, 
men verkar ha glömt något...

http://www.barnensscen.nu
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Myra och Snigel
- FriScenkonst

En dansant föreställning om Myra och 
Snigel, som avslutas med en danslek 
med barnen, där de får prova på att 
snigla som en snigel och krypa som en 
myra, men också dansa som bara 
sniglar och myror kan…

Kostym: Birgitta Nilsson Schlick
Musik: Pjotr Tjajkovskij och Edvard 
Grieg.

Medverkande: Anna Karin Sersam 
och Kerstin Lindgren.

Mim/Dans-föreställning. För ålder: 3 - 5 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
PREMIÄR  Lördag den 10:e oktober kl 14:00

Biljettpris:  

70 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

I oktober blir det PREMIÄR för dessa 
två udda karaktärer som spenderat sin 
karantän insvepta i ljuvlig klassisk 
musik och vårlig grönska.

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1730
http://www.annakarinsersam.se/794-2/
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The Dream of the White Raven
- SpaceTimeLab

I drömlandskapet inspirerat av Carl Jung och Edgar Allan Poe möter vi flyktingpojken 
Mark som växer upp till en ung man i östra London i skuggan av ett inbördeskrig där 
föräldrarna varit både offer och förövare. Han kämpar för att skapa sig en egen bild av 
världen och en plats i tillvaron utanför de stränga ramar som tvingas på honom. 
En dag får han en kikare av en äldre kvinna som bor på andra sidan gatan och genom 
den öppnas en ny värld där han möter livet, kärleken och döden.

OBS. Föreställningen framförs på engelska!

Regi och koreografi: Anette Jellne
Musik: Hilding Asker Sjöberg
Manus, Scenografi & Ljudläggning: Richard Asker
Ljudmix: Calle Asker
Teknik: Johan Söderberg, Barnens Scen

Medverkande: Richard Asker

Teaterföreställning. För ålder: från 16 år Längd: 75 min.

Datum & tider:
Genrep: Söndag 11:e oktober  kl.19:00
PREMIÄR måndag den 12:e oktober kl 19:00
och
Tisdag-onsdag 13:e & 14:e oktober kl 19:00

Biljettpris:

250 Kr

Bokning:

www.kulturcentralen.nu
telefon: 040-10 30 20

Publiken välkomnas här in i en 
kollektiv interaktiv hypnos 
tillhandahållen av företaget 
"Dreamscape 23". 
Tillsammans, och var för sig, 
kommer vi att drömma 
“The Dream of the White Raven”. 

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1731
https://www.kulturcentralen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1731
https://www.kulturcentralen.nu


Musik från södern
en solvarm svängig musikresa

- Thor & Olle

Det blir musik från Sveriges skogar, Louisianas 
träskmarker, spanska byfester och grekiska 
hamnkvarter – med traditionell musik på 
bouzouki, munspel, säckpipa, durspel, 
flamencogitarr, flöjt och kastanjetter. 
Med mycket driv och spelglädje bjuder dessa två 
skickliga spelmän in till en fartfylld resa full av 
inspirerande musik och berättelser om de olika 
instrumenten. 

Publiken välkomnas att sjunga med i medryckande refränger på olika språk där 
alla kan vara med.

Medverkande: Thor Ahlgren: säckpipa, flöjt, bouzouki, durspel 
Olle Pelayo Lind: munspel, flamencogitarr, triangel

Konserten presenteras i samarbete med UNGA Musik i Syd
och är en del av FOLKFEST Malmö 16-18 okt 2020

Konsert. För ålder: från 4 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
Lördag den 17:e oktober  kl. 14:00

Biljettpris:  

50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Håll i hatten för nu drar Thor & Olle 
igång ett sanslöst sväng i en föreställning 
för hela familjen. 

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1732
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1732
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu


Soon Swoon
- Claire Parsons Co.

Tillsammans tar dom sig till några 
parallella verkligheter där de möter 
översvallande känslor, egensinne och 
mod. SOON SWOON är dans, 
jonglering och mim utifrån stora och 
små känslor. 

En suggestiv scenkonstupplevelse för alla från 10 år.

"Rörelse, musik, tankekraft, fantasi och respekt för den unga publiken utmärker koreografen 
Claire Parsons uppsättningar... I Soon Swoon smälter dans, mim och jonglering samman till 
ljuvlig allålderskonst. Claire Parsons leker uppfinningsrikt med tid och rum, känslor och 
stilar....Soon Swoon rymmer humor, mystik, ömsinthet och glädje.” 
Karin Helander, Svenska Dagbladet

Medverkande: Mira Björkman, Lucas Carlsson, Viktor Gyllenberg

Dansföreställning. För ålder: från 9 år. Längd: 45 min.

Datum & tider:
Lördag den 24:e oktober kl 14:00

Biljettpris:  

50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Snart kommer alla känslorna... 

I ett blått rum med svart spegelgolv 
och grekiska kolonner möter vi två 
personer. Eller – är dom tre?

Foto Martin Skoog

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1733
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1733


Håll svanslängds avstånd
- Pappa Kapsyl

Musikföreställning. För: Familj Längd: ca: 40 min.

Datum & tider:
Söndagen den 25:e oktober Kl. 11:00 &14:00
och

Måndagen den 26:e oktober Kl. 16:00 & 18:30

Biljettpris:  
185 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
och
www.nortic.se

Pappa Kapsyl försöker 
bjuda på en kavalkad av 
sina bästa dinosaurielåtar 
inför begränsad publik 
samtidigt som han gör sitt 
bästa för att lyda alla 
regler från 
Folkölsmyndigheten och 
Skrattskyddsinstitutet. 

Dessutom: -Applåder på 
burk, distansering, 
polarisering och 
myndighetsstyre. 

Kan det bli värre? 

Medverkande: 
Carl-Otto Johansson

HÅLL SVANSLÄNGDS

A V S T Å N D För barnfamiljer från ca. 4 år.

En DISTANSERAD familjeshow med världens bästa dinosaurielåtar

på kalmar slott i sommar

Folkölsmyndigheten

Skrattskyddsinstitutet
“Lagom roligt”

ŤŧǤŤŨ
OKTOBER

12:00 & 15:00

MALMÖ
BARNENS SCEN

www.nortic.se

Biljetter

11:00 & 14:00

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1734
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1734
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1734
https://www.nortic.se/dagny/event/28515
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1734
https://www.nortic.se/dagny/event/28515


Du & jag, Astrid
-Jazz i kappsäck
- Ensemble Dimma

Välkomna att följa med oss ut på en resa i Astrid Lindgrens musikskatt.

Vi bjuder på såväl välkända klassiker som mindre kända pärlor i en helt ny jazzkostym.

Stämningsfull musik, anekdoter från filminspelningar, 
samt författarens egna tankar kring livet.

En föreställning för hela familjen!

Medverkande: Daniel Gunnarsson, Anna-Frida Abrahamsson, Sanna Vässmar & Mattias Svensson

Musikföreställning. För: Familj Längd: 75 min.

Datum & tider:
Lördagen den 24:e oktober  kl. 19:30

Biljettpris:  
150Kr.

Bokning:
www.kulturcentralen.nu
telefon: 040- 10 30 20

http://www.kulturcentralen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1743
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1743
https://www.ensembledimma.com
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1743
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1743
https://www.ensembledimma.com
http://www.kulturcentralen.nu


Månens sjätte dag
-Dalija Aćin Thelander 

& Dansstationens Turnékompani

Föreställningens koreografi är utformad för 
att utmana konventionella estetiska koncept 
för bebisar och erbjuder genom rörelser och 
modern dans en sensorisk upplevelse och 

miljö utöver det vanliga. Publiken har friheten att njuta av installationen baserat på 
sina egna behov och kan inom föreställningens två timmar komma och gå när de vill.

 

Koreografi: Dalija Aćin Thelander | Scenografi & Kostym: Dalija 
Aćin Thelander | Musik och ljudbild: Thomas Jeker | 
Ljusdesign: Dalija Aćin Thelander & Uli Ruchlinski | 
Kostym: Dalija Aćin Thelander |Produktion: Dansstationens 
Turnékompani/Sofia Wickman 
Foto: Nomi Media | Videoproduktion: Filmbruket

Medverkande: 
Brittanie Brown, Andrea Deres & Jilda Hallin

Dansföreställning. För bebisar: 3 - 15 månader. Längd: 120 min.

Datum & tider:
Lördagen den 31:a oktober 
kl. 10:00- 12:00 & kl. 13:00-15:00

Biljettpris:  

75 Kr/ person
(gäller även bebisarna)

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Denna installationsbaserade 
dansföreställning bjuder in de allra minsta 
och deras föräldrar till att röra sig fritt och 
utforska genom aktivitet eller vila. 

http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1735
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1735


Sus och Bus
- Sagofén Isadora

Ett regn, en vind, fåglar och löv som 
virvlar runt. Den handlar också om 
en dörr som öppnas och stängs och 
en lampa som släcks och tänds. 
Och lite bus. 

En ordlös pjäs med ljud och musik.

Medverkande: 
Josefina Karlsson Vergara

Teaterföreställning. För ålder: 0 - 11 månader Längd: 20 min.

Datum & tider:
Måndagen den 2:a november kl. 10:00 & 11:00

Biljettpris:  

40 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

En föreställning för bebisar 
om ett fönster som öppnas. 

Vad händer utanför? 

Bild: Jenny Fugestad

http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1699
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1699
http://www.barnensscen.nu


Polarörnen
- Teateri

Teaterföreställning. För ålder: från 6 år. Längd: 45 min.

Datum & tider:
Fredagen den 6:e November kl. 09:15 och 10:30
Lördagen den 7:e November kl 14:00

Biljettpris:  

Vardagar 35 Kr & 
på helgen: 50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

En äventyrshistoria om vänskap, 
fantasi och mod. Stina är 8 år. Hon har 
inga kompisar. Åtminstone verkar det 
inte så för andra. Stinas bästisar är 
nämligen en pingvin i plast och en 
tomte i plysch.
Hennes familj har flyttat till en ny stad. 
Stina är orolig över att inte passa in. Hon 
är orolig att hon inte kan tillräckligt 
mycket i skolan. Då kommer ett paket 

från hennes mormor med tre saker och ett brev. Hennes mormor som allltid varit 
fascinerad av ingenjör Andrée ger henne i uppdrag att flyga till Nordpolen och rädda… 
Ja vad är det hon ska rädda?
Stina bestämmer sig för att följa i Andrées flygspår för att ta reda på det. Utrustad med en 
tvättkorg, lakan och fantasi ger sig Stina, Plyschtomten och Pingvinen av mot Nordpolen. 
Precis som Andrée landar även hon långt från målet men samtidigt, mirakulöst, kommer 
hennes bästisar till liv. Tillsammans kämpar de för att hitta vägen hem. 

Medverkande: Elvira Roos, Martyna Lisowska & Niclas Fransson

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1736
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1736
http://www.barnensscen.nu


Sagan om vanten
- FriScenkonst

 Sagan om Vanten är en folksaga från Ukraina 
som handlar om den borttappade vanten som 
blir till ett ombonat hem för alla som går förbi. 

Den handlar också om gästfrihet och 
anpassning till allas våra olikheter.

Medverkande: Anna Karin och Rolf Sersam

Dockteaterföreställning. För ålder: 3 - 7 år. Längd: 35 min.

Datum & tider:
Torsdagen den 12:e november kl. 10:00 & 16:00
Ons- 2:a  till fredag den 4:e december kl. 09:30
och Lördagen den 5:e december kl. 14:00.

Biljettpris:  

Vardagar 40 Kr & 
på helgen: 70 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Finns det hjärterum så finns det 
stjärterum och i en vante kan alla samsas 
och få plats.

Dockteaterfestiv
al

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1445
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1445
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu


Bzzz - Om bin och människor
- Pygméteatern

De överlevde meteorsmällen som 
utrotade dinosaurierna, såg 
mammutarna dö ut och människors 
tidsåldrar komma och gå. De har sett 
antiken, Shakespeares dramer och 
industrialismen födas. 
Och hela tiden har de idogt arbetat 
vidare med sitt Sisyfosarbete - att 
pollinera blommor som sen kan bära 
frukt. 

Idag är Binas framtid hotad, men hoppet om räddning finns. 
Om det finns modiga människor som kan hjälpa till…
En lekfull och filosofisk föreställning för barn mellan 4 – 10 år. 
Med dockor och två skådespelare berättas här binas världshistoria och hur 
de interagerat med oss människor under lång tid. Det blir en finurlig 
upplevelse som kan förändra både människor och bins liv.

Regi: Agneta Ehrensvärd. Dockor: Sten Wallin
Medverkande:: David Mjönes och Michael Koitizsch

Dockteaterföreställning. För ålder: från 4 år. Längd: 35 min.

Datum & tider:
Fredag den 13:e november kl. 10:00

Biljettpris:  

35 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

De var här långt innan oss - redan 
för 120 miljoner år sedan levde bina 
sitt märkliga liv här på jorden. 

Dockteaterfestiv
al

http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1708
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1708
http://www.barnensscen.nu


Yellow
- Pro Rodopi Art Centre

Dockteaterföreställning För ålder: 0 - 4 år. Längd: 30-35 min.

Datum & tider:
Lördagen den 14:e november Kl. 10:00

Biljettpris:  

50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

En föreställning skapad för att väcka teaterlust hos en mycket ung publik.

Föreställningen har producerats i nära 
samråd med en av Bulgariens mest 
erkända barnpsykiatriker, Dr. Zrdavka 
Yaneva.

Pjäsen vill stimulera känslor hos de allra 
minsta och få dem att upptäcka teaterns 
estetik, här finns tillfället till en första 
kontakt med konsten!

 YELLOW erbjuder föräldrar en fantastisk 
möjlighet att tillsammans med sina små 

möta teaterkonst i en högkvalitativ föreställning producerad och utförd av två av 
Bulgariens mest respekterade och internationellt erkända Teaterkonstnärer.

Skapad av: Petar Todorov och Desislava Mincheva

Medverkande: Desislava Mincheva

Dockteaterfestiv
al

http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1737
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1737
http://www.barnensscen.nu


Dockteaterverkstad
Staffan Björklunds teater 
& Pro Rodopi Art Centre

Workshop. För ålder: från 3 år. Längd: 90 min.

Datum & tider:
Lördagen den 14:e och söndagen den 15:e 
november ca: kl. 11:00 - 12:30

Biljettpris:  

Gratis
Bokning:

Kan ej förbokas. 
Öppet för publik till 
dockteaterfestivalens 
föreställningar.

I pausen mellan dagens två föreställningar kan du tillverka 
din egen teaterdocka tillsammans med de professionella 

dockmakarna och internationella artisterna. 

Tag sedan med din docka hem och spela med den!

Dockteaterfestiv
al



Münchhausen
- Staffan Björklunds teater

LIVET ÄR FULLT AV 
UNDERBARA FANTASIER! 

MED LITE TRÄNING KAN DU 
UPPLEVA DEM FULLT UT! 
MÖT DIN PERSONLIGE 

FANTASITRÄNARE! 

LÅT DIG ÖVERTYGAS OM ATT ALLA 
SKRÖNOR DU HÖRT OM BARON 

MÜNCHHAUSENS MÖTEN MED KEJSARE, 
MÅNMÄNNISKOR OCH SULTANER 

FAKTISKT ÄR SANNA!

EN SVENSK-BULGARISK-DANSK SAMPRODUKTION

Koncept och regi: Petar Todorov
Musik: Lars Fjeldmose
Kostym och design: Enid Björklund
Medverkande: Staffan Björklund

Dockteaterföreställning För ålder: från 7 år. Längd: 45 min.

Datum & tider:
Lördagen den 14:e November kl. 14:00

Biljettpris:  

50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Dockteaterfestiv
al

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1739
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1739


Vilda Bebin & Mamman
- Dockteatern Tittut

Precis som i de uppskattade böckerna 
är bebin busig, orädd och nyfiken så 
att det ibland går överstyr. Oftast vild 
– emellanåt lite mild.

Denna uppsättning av Vilda bebin & 
Mamman är en uppdatering av 2010 
års version. Pjäsens manus utgår från 
tre olika böcker om den vilda bebin 
av Barbro Lindgren och Eva Eriksson.

Medverkande: Maria Selander & 
Martina Grimstedt

Dockeaterföreställning. För ålder: 2-6 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
Söndagen den 15:e november kl. 10:00
och 
Måndag den 16:e november kl. 09:15 och 10:30

Biljettpris:  

Vardagar 35 Kr & 
på helgen: 50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Hejdlösa upptåg varvas med 
vilopunkter av både poetisk och 
dramatisk skönhet i ett för alla åldrar 
uppiggande relations-drama mellan 
barn och vuxen.

Dockteaterfestiv
al

Foto: Sigyn Stenqvist

http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1740
https://dockteaterntittut.se/vilda-bebin-mamman/#!
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1740
https://dockteaterntittut.se/vilda-bebin-mamman/#!
http://www.barnensscen.nu


Garbage for plums
- Pro Rodopi Art Centre

En ordlös, lättförståelig och humoristisk 
föreställning baserad på en gammal 
traditionell Bulgarisk folksaga om en man 
som söker sig en god och omtänksam hustru.

Från by till by rider han på sin åsna och 
erbjuder alla att byta ut sina hushållssopor 

mot de färska, saftiga plommon han har med 
sig. Många kvinnor passar på och kommer med travar av 
sopor för att byta till sig plommon från den konstiga 
mannen. De tror alla han är tokig tills han slutligen möter sin 
kärlek i en kvinna som inte kan uppbringa en samling av 
gamla sopor att erbjuda i inbyte.

Manus, regi och produktion:  Petar Todorov  
Scenografi & dockor: Hannah Schwarz 
Musik: nyskriven musik av Georgi Andreev och av Desislava 
Mincheva ett urval traditionell Bulgarisk folkmusik

Medverkande:  Desislava Mincheva

Dockteaterföreställning. För ålder: 3 - 10 år. Längd: ca 50 min.

Datum & tider:
Söndagen den 15:e november kl. 14:00

Biljettpris:  

50 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Flerfaldigt prisbelönt 
dockteaterföreställning för barn 
och deras familjer.

Dockteaterfestiv
al

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1741
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http://www.barnensscen.nu


Virvel och Vinda
- Ensemble Yria

Ett snurrigt musikäventyr 
där alla får vara med!

Virvel och Vinda kommer 
inkånkandes med all sin tvätt 
och sina instrument. De slår 
upp sin torkvinda mitt i 
rummet, inomhus! Men här 
finns väl ingen vind? Med 
hjälp av barnen, musiken och 
lite blåst får vi snurr på 
tillvaron och virvlar fram 
mellan olika platser, känslor 
och tokiga upptåg.

Vännerna Virvel & Vinda bjuder på nyskrivna sånger, sinnrika upplevelser och 
massa interaktivitet som stimulerar den språkliga och motoriska utvecklingen. 
Virvla med!

Medverkande: 2 medlemmar ur Ensemble Yria

Musikföreställning. För ålder: 1 - 5 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
Tisdagen den 17:e november 
kl. 09:15, 10:30 och 16:00

Biljettpris:  

35 Kr 

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1742
http://www.ensembleyria.se/produktion/virvel-vinda/
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1742
http://www.ensembleyria.se/produktion/virvel-vinda/


Gosegrisen
- FriScenkonst

Teaterföreställning. För ålder: från 3 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
Torsdagen den 19:e november kl.10:00 & 16:00
Fredagen den 20:e november  kl. 09:30 
Lördagen den 21:a november kl. 14:00 

Biljettpris:  

Vardagar 40 Kr & 
på helgen: 70 Kr

Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Möt Ankafara och hennes 
Gosegris i en barnsligt rolig 
föreställning med mycket lek och 
bus. 

Leken är det viktigaste redskap vi 
kan ge till våra barn. Med ett sinne 
öppet för möjligheter och ett 
flexibelt tänkande kan livet bli 
något riktigt stort och roligt för 
våra barn.

GOSEGRISEN vill ge alla 
– både barn och vuxna – 

inspiration att leka!

Medverkande: AnnaKarin Sersam och Gosegrisen

http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1602
https://www.annakarinsersam.se/forestallningar/gosegrisen/
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1602
https://www.annakarinsersam.se/forestallningar/gosegrisen/


Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig?
- Boulevardteatern

Men att skaffa vänner i skogen är 
inte helt lätt – så fort Hugo dyker upp flyr de andra djuren för livet och snart går 
vilda rykten om att ett livsfarligt monster kommit till trakten.
Hugo försöker göra det bästa av situationen och sätter genast en plan i verket för 
att bli accepterad. Förhoppningsvis vågar de andra djuren komma tillräckligt 
nära för att inse att trots att Hugo är stor, grön och hårdhudad så har han faktiskt 
ett hjärta av guld ...Fantasi, drama, spänning & humor i musik, sång, mim och 
berättande. 
Regi; Roger Westberg

Medverkande; Gustav Lundkvist, Elinne Leandersson och Isabell Ström

Teaterföreställning. För ålder: 3 - 8 år. Längd: 40 min.

Datum & tider:
Söndagen den 22:a November kl. 14:00 
& 
Måndagen den 23:e November kl. 09:15 & 10:30 

Biljettpris:  

På helgen: 50 Kr &
vardag: 35 Kr
Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

Hugo har ofrivilligt lämnat 
livet som cirkusartist bakom sig 
och råkat hamna långt ute i 
skogen. Med ett förflutet som 
lindansare är Hugo förstås 
ingen vanlig krokodil, han 
älskar att sticka och baka och 

Foto: Martin Skoog
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https://www.boulevardteatern.se/f%C3%B6rest%C3%A4llningar/barn/hugo-%E2%80%93-elak,-blodt%C3%B6rstig-och-j%C3%A4ttefarlig-(3-8-%C3%A5r)-41594835
http://www.barnensscen.nu
http://www.barnensscen.nu


Tysta leken börjar nu!
- Sagofén Isadora

Sagofén Isadora har hamnat 
inne i en tavla på förskolans  
vägg!

En av flickorna som går på 
förskolan är alltid ledsen och 
ensam. 

Med hjälp av trolleri kan flickan gå 
in i tavlan och komma till Sagofén 
Isadora. 

Där träffar hon trädet, skalbaggen 
och Isadora. Tillsammans kan de 
säkert hjälpa den ensamma flickan.

Medverkande: Josefina Karlsson Vergara

Teaterföreställning. För ålder: 4 - 6 år. Längd: 30 min.

Datum & tider:
Måndagen den 14:e december kl. 09:30 & 10:30

Biljettpris:  

40 Kr
Bokning:

www.barnensscen.nu
telefon: 040-709 91

http://www.barnensscen.nu/EventDetails.asp?id=1701
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http://www.barnensscen.nu
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 Barnens Scen, Falsterbogatan 17, 214 36 Malmö.     
www.barnensscen.nu
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