
>  Fräck teater för de minsta >  Barnslig mässa på höstlovet
29 oktober 
till 28 november

Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur
www.malmo.se/evenemang

�

> Husets kör ger  tvättstugan plats på scen  
 

>  Doc lounge till Babel

j Kulturföreningen Doc Lounge är tillba
ka efter sommaruppehållet och flyttar till 
nya stora lokaler på Babel. I november bju
der programmet varje måndag på doku
mentärfilmer som ger inblick i de mest 
skilda världar: modeskaparnas, sumobrot
tarnas och konstsimmarnas. Se hela pro
grammet på doclounge.se.

text Anna Bjärnmark 
foto Ewa Levau

j Varning för barn! är namnet på den stora barn
mässa som intar Stadionmässan Europaporten 
helgen den 6–7 november. Hundratalet utställare, 
bland annat inom årets tema Barn & Mat. Före
ställningen Spöken, monster och andra konster 
spelas och Ministjärnorna uppträder. På mässom
rådet finns dessutom ett Muminland där alla barn 
kan få hälsa på Mumintrollen. 

VAD	 |	Musik/Huset	–	ett	
	 	 hem	för	udda
VAR	 |	MAF,	Scen	3,	
NÄR	|	23	okt–20	nov

j Det var det fräckaste! är en otroligt populär 
barnbok om den lille mullvaden som ville veta 
vem som hade gjort det på hans huvud. Nu har 
Obanteatern gjort en föreställning om mullvaden 
och hans vänner duvan, kossan, haren, geten, gri
sen och hästen. En grovkorning och rolig före
ställning för barn 3–6 år som spelas på Barnens 
scen i Malmö den 3, 12 och 13 november.

Husets kör sätter upp en föreställning om ett hus.
Men främst om alla människor, möten och tvättstugetvis-

ter, som lever i det.

Huset – ett hem för udda, är före
ställningens fullständiga namn. 
Bakom manuset står körmed
lemmarna Susanne Sandquist, 
Lotta Johansson och Christian 
Welhaven.

Efter att hela kören spånat 
fram grundtemat: ett hus, fick de 
jobba vidare med mer specifika 
idéer. Och liksom befolka det 
från början tomma huset.

– Alla 33 körmedlemmar på 
scen har specifika roller. Var och 
en är en boende i huset med ett 
namn och en personlighet. Vi 
hoppas att publiken ska känna 
igen sig själv eller sina grannar i 

husets olika individer, säger 
Christian Welhaven.

– Vi har jobbat i många år 
med att göra körmusiken sce
nisk, förklarar körmedlemmen 
Ingela Persson.

Scenisk körsång
Men det är inte alltid lätt att 
locka en publik. Scenisk kör
sång är inget vedertaget be
grepp. Och det är inte musikal 
de sysslar med.

– Ibland tror jag att bara ordet 
”kör” kan avskräcka folk. Men 
det här är en annan upplevelse 
än en stillastående kör med pär

har hon specialskrivit ett extra
nummer till kören.

Under 70talet kämpade För
eningen Huset för ett kulturhus 
i Malmö. I samband med en av 
föreningarnas folkfester 1979 bil
dades också kören, som så små
ningom blev Husets kör. 

Äntligen ett hus
Något kulturhus blev inte verklig
het just då. Men drygt 30 år efteråt 
har alltså Husets kör skapat ett 
alldeles eget hus. Med viss hjälp 

av scenografisnickare från Malmö 
Amatörteaterforum, MAF.

Oskar Stenström, aktiv i Ban
ditteatern och improvisations
gruppen No Limits, har regisse
rat föreställningen.

– Det hjälper mig att den här 
kören har hållit på ett bra tag 
och inte är några duvungar. Än
då är de unga i sinnet. De är öpp
na och beredda att våga pröva sa
ker, säger han.

Husets kör sätter upp föreställningen Huset 
– ett hem för udda. På MAF, Scen 3, Spånga-
tan 20, ger man totalt 15 föreställningar mel-
lan 23 oktober och 20 november. Hela pro-
grammet finns på husets-kor.nu. Biljetter bo-
kas på 070-830 85 75.

f 15 föreställningar

mar framför sig. Husets kör bju
der på en berättelse och en show, 
säger Eva Kunda Neidek. 

Hon gör sin sista föreställning 
som konstnärlig ledare för Hu
sets kör. 

Och det gör hon med en ny 
ljudbild: 

– Den här gången har vi, för
utom mig på piano, också en 
kornettist, en basist och en gitar
rist med oss. Ett helt litet hus
band alltså.

Och som en avskedspresent 

det här är en annan upplevelse 
än en stillastående kör med pärmar 
framför sig.

 
”i love coffee, i love tea”, 
sjunger Husets kör som 
repar inför premiären för 
Huset – ett hem för udda.

> Barn / familj
Raketer & flygande kor Dockteatern 
om livets stora frågor. Från 3 år! Bar
nens scen 29 okt kl 9.15 & 10.30, 30 
okt kl 14. 
Babybio Biograf Spegeln 29 okt, 12, 26 
nov kl 13. 
Kerstin Blixt i hetluften Ett deckar
mysterium för hela familjen. 
 Expressteatern 31 okt kl 16.
Prova på Cirkus Cirkusskola för alla 
barn mellan 4–16 år. Barnens scen  
1, 2 & 5 nov kl 11.30, 13, 22 & 23 nov  
kl 9.30, 10.30 & 12.30.  
Kulturlovet En vecka fylld av aktivi
teter. Malmö Museer 1 nov – 5 nov  
kl 13–15. 
Slankvecka och höstlov Före
läsningar, filmvisning, högläsning, 
prova på aktiviteter och visning av 
skolmuseet. Statarmuseet 2–5 nov  
kl 10–15, 7 nov kl 11–16.
Kan man..? Obanteaterns glada och 
tokiga föreställning. Från 6 år. Bar
nens scen 2 nov kl 10.30 & 12.30. 
 Medarr Obanteatern.
Kulturlov: Play Art Workshop under 
kulturlovet för unga utifrån Rivane 
Neuenschwanders utställning 
Malmö Konsthall 2, 4 nov kl 13–16. 
Medarr Malmö Kulturskola.
Kulturlov 1–5 nov Vad vill du göra på 
höstens kulturlov? Du har idéerna vi 
har platsen. Från 13– 19 år. Stadsbiblio
teket 2 nov kl 14. 
Det var det fräckaste! Obanteaterns 
pjäs om den lille Mullvaden som ville 
veta vem som gjort det på hans huvud. 
Från 3 år! Barnens scen 3 nov kl 9.15, 10, 
12 nov kl 9.15, 10.30 & 13 nov kl 14.
Amis skaparverkstad Från 5 år 
 Garaget 3, 10, 17 & 24 nov kl 14.30– 16. 
Deckarjakt Med Julius Magiska Tea
ter! Från 10–12 år. Stadsbiblioteket 3, 4 
nov kl 14.30, 16 nov kl 16.30.
Nallekonsert: Superhemligt Klassisk 
familjekonsert med Malmö Symfoni
Orkester. Konserthuset 6 nov kl 12, 
14, 16. 
JA! Ordlös och spännande teater från 
1,5–3 år! Barnens scen 8, 9, 10 nov kl 
9.30 & 10.30, 20 nov kl 10. Medarr 
Sagofén Isadora.
Sagostund Från 2–3 år. Stadsbiblio
teket 9, 16 & 23 nov kl 9.30 & 10.30.
Sagan om det röda äpplet Obantea
terns tolkning av Jan Lööfs bilderbok 
från 4 år. Barnens scen 11 nov kl 09.15, 
10.30. 
Bildverkstad Från 5 år. Visning av 
Rivane Neuenschwanders utställ
ning. Malmö Konsthall tom 13 nov  
kl 13.30–16.30. Medarr Malmö Kultur
skola
Sagostund Från 4–6 år. Stadsbiblio
teket 11, 25 nov kl 15.30 & 18 nov kl 
9.30. 

doc lounge.

Vem var det 
som bajsade?

Välkommen in till oss på Skånes Dansteater!
Dans i HELA huset med koreografier av Ben Wright, 

Marie Brolin-Tani och Kenneth Kvarnström.

HEMMA HOS
20 nov - 12 dec på Skånes Dansteater

Biljetter 040-20 85 00, www.skanesdansteater.se

biljetter
040-20 85 00, 0775-700 400
www.malmoopera.se

Premiär 5 november
spelas t o m 8 januari

En musikal med Christer Nerfont, 
Malena Tuvung, Laila Adèle m fl

Ett samarbete med 
Helsingborgs Stadsteater




