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är det blåser som kallast och solen knappt orkar
gå upp, då brukar vi titta på bilder från föregående
säsonger. Det finns en uppsjö av magiska ögonblick
– vänner som skålar och skrålar, fokuserade barnblickar,
konfunderade förbipasserande som brister ut i leenden.
En del bilder har vi tagit själva, många har ni besökare lagt
upp med #sommarscenmalmö. Det värmer våra hjärtan
och vi hoppas att ni kommer ta till er årets program med
samma känsla.
Hos oss kan ni i år uppleva artister från 30 olika länder, och
ni är alltid välkomna att kasta av er skorna och skaka loss
tillsammans med gamla och nya vänner. För alla Malmös
barn presenterar vi teater, dans eller musik i parkerna nästan varje dag. Och glöm inte hur mysigt det är att sitta nära
och hålla värmen vid våra filmvisningar. Vi gör nedslag på
48 olika platser över hela Malmö i sommar!
Alltid utomhus och alltid med fri entré.
Ringa in era favoriter i programmet så ses vi ute i parken,
på taket, vid fotbollsplanen, på torget – i Malmö!

BARN&FAMILJ

Anna Novovic, konstnärlig ledare

BARN & FAMILJ: sida 3
MUSIK & SCENKONST: sida 10
FILM: sida 40

Foto: Petra Hellberg

HITTA I PROGRAMMET

3

Cirkusfest på kullarna

Häng med oss på familjefest i Kroksbäcksparken med
Rijal Mbamba i täten. Le Jazz Hots presenterar en eldig
cirkusvarieté med högtflygande konster och magiska
tricks. Samtidigt håller Malmö Konstmuseum i en workshop
där konstnären Charlotte Walentin tillsammans med
besökarna utforskar och umgås bortom det talade språket,
genom textil.
Lör 17 juni kl 15 – 17 Kroksbäcksparken, äventyrslekplatsen

Titanias älvteater med
Operaverkstan och Drömmarnas hus

Under en försommarhelg i Teaterparken kommer sångare,
musiker och akrobater i olika åldrar låta älvdrottningen
Titania bjuda in till fest, där älvorna spelar upp några av
Ovidius omtyckta sagor. Bland annat berättelsen om hur
den dumma kung Midas fick sina åsneöron. I samarbete
med Operaverkstan/Malmö Opera och Drömmarnas hus.
Lör 17 juni kl 16
Sön 18 juni kl 16

Teaterparken, bakom Operagrillen
Teaterparken, bakom Operagrillen

Gräs med Claire Parsons Co i samarbete
med Marionetteatern

Scenen är täckt av gräs och en halv bil är på väg in. Två
rödhåriga figurer och en fikasugen granne dyker upp. Så
plötsligt jonglerar regnet under ett moln och tussar blir
till tankebubblor. I gräset kan nämligen allting hända.
Föreställningen Gräs är skapad i ett samarbete mellan Claire
Parsons Co och Marionetteatern. På Sommarscen spelas
den för första gången utomhus – på riktigt gräs! Från 4 år.
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Tis 20 juni
			
Ons 21 juni
			
Tor 22 juni
			

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14

Beijers park
Pildammsparken
Augustenborgsparken
Mellanhedsparken
Elinelunds sommarstad
Risebergaparken

NuCirkus med Barnens Underjordiska Scen

Ett helt varv runt vår stackars jord har de dragit sin
cirkusvagn. Pappa Chäpplin med sin apa och sina cirkusdöttrar. De är trötta och slitna men ännu har de inte
tappat hoppet. Så möter de barnen! Tillsammans med de
osynliga hästarna, prima ballerinan och världens starkaste Adolfina bestämmer de sig för att skapa den bästa och
lekfullaste cirkusföreställningen i hela världen. Från 3 år.
Tis 27 juni
			
Ons 28 juni
			
Tor 29 juni
			
Fre 30 juni
			
Lör 1 juli

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 15
kl 14

Enskifteshagen
Nydala amfiteater
Kroksbäcksparken
Vänskapsparken, Ramels väg 41
Sevedsplan
Rörsjöparken
Grevens park
Lindängeparken (OBS! kl 15)
Kungsparken

Öknens oas – en musikalisk saga
med Nina och José

Det var en gång en kamel med tre pucklar. Så börjar den
finurliga saga som teatergruppen InterAkt i samspel med
publiken gestaltar med dans och centralafrikanska rytmer.
Att vara annorlunda kan vara någonting bra och vänskap
					
>>>
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vinner alltid i längden. Det är budskapet i denna medryckande och musikaliska föreställning. Kom och släpp loss
med Nina och José! Från 3 år. I samarbete med Mix Musik.
Tis 4 juli
			
Ons 5 juli
			
Tor 6 juli
			
Fre 7 juli
			
Lör 8 juli

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 14

Hammars park
Beijers park
Sevedsplan
Blekeparken
Risebergaparken
Vänskapsparken, vid Ramels väg 41
Enskifteshagen
Rörsjöparken
Kungsparken

Gatstenspoesi med Caféz

Ur skuggorna av det förgångna rullar en mystisk och
vetgirig häst-å-vagn in. Passagerarna samlar på människornas sagor och berättelser för att förstå den tid vi lever i.
Tillsammans med publiken skapas en interaktiv föreställning fylld av lek, poesi, musik och teater. Kom och hjälp
Caféz att rulla vidare in i framtiden! Från 7 år.
Tor
Fre

6 juli kl 16
7 juli kl 19

Malmö Live, vid kanalen
Malmö Live, vid kanalen

Böjligheter Möjligheter
med Embla dans & teater

Böjligheter Möjligheter är en bågformad dansföreställning bland kolossala byggklossar där allt är möjligt. Där
någon ser en elefant ser någon annan en tunnel att krypa
in i. Skulpturer byggs upp och byggs om för att hela tiden
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skapa något nytt och kittla publikens fantasi. Möjligheterna för vad klossarna kan föreställa är oändliga! Från 2 år.
Tis 11 juli
			
Ons 12 juli
			
Tor 13 juli
			
Fre 14 juli
			
Lör 15 juli

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 14

Lindängeparken
Grevens park
Ellstorpsparken
Pildammsparken
Grönalund
Videdalsparken
Mellanhedsparken
Kroksbäcksparken, äventyrslekplatsen
Kungsparken

Havet med Magnus Bjøru
och Amanda Roynesdotter

Följ med på en saltstänkt resa om en oväntad vänskap
mellan en fisk och en fiskare i cirkusmusikalen Havet.
Med jonglering, sång och dans skapar Magnus Bjøru
och Amanda Roynesdotter en lekfull föreställning med
mycket värme och humor. Det blir en längtansfull historia
bland gamla fiskeredskap och nya cirkuskonster som
berör hos alla åldrar.
Tis 18 juli
			
Ons 19 juli
			
Tor 20 juli
			
Fre 21 juli
			
Lör 22 juli

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 14

Lindängens amfiteater
Hammars park
Mellanhedsparken
Blekeparken
Videdalsparken
Sevedsplan
Beijers park
Pildammsparken
Kungsparken
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Samlaren av Jenny Nilsson
och Vanja Hamidi Isacson

Samlaren har bjudits in till en konsert för att framföra
”livets ljud”. Men hur låter det egentligen? Konserten
närmar sig, kanske kan publiken hjälpa till? Samlaren är
en interaktiv föreställning som bygger på så kallad live
looping-teknik där olika ljud spelas in och blandas med
varandra för att skapa nya ljudvärldar. Kom och lek med
ljud! Från 3 år.
Tis 25 juli
			
Ons 26 juli
			
Tor 27 juli
			
Fre 28 juli
			
Lör 29 juli

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 14

Augustenborgsparken
Enskifteshagen
Grönalund, Limhamn
Sevedsplan
Rosengårdsfältet, vid vattenlekplatsen
Nydala amfiteater
Kroksbäcksparken, vid puckelbollplanen
Grevens park
Bulltofta, vid motionscentret

Sångtävlingen med Teater JaLaDa

Tor 3 aug
			
Fre 4 aug
			
Lör 5 aug

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 14

Ellstorpsparken
Augustenborgsparken
Nydala amfiteater
Mellanhedsparken
Bulltofta, vid motionscentret

Ludde och hans lillasyster med Ung utan pung

Hur ska man sätta på sig sina kläder så att det blir rätt?
Måste alltid den största och starkaste bestämma? Och hur
känns det att alltid ha en lillasyster hängande efter sig?
Här blandas skådespeleri, musik och tokerier i en föreställning om att ta ansvar och att vara syskon. Om att komma
överens och leka ihop med hjälp av fantasin. Från 2 år.
Tis 8 aug
			
Ons 9 aug
			
Tor 10 aug
			

kl 10
kl 14
kl 10
kl 14
kl 10
kl 14

Tyelseparken
Hammars park, Tygelsjö
Kroksbäcksparken, vid puckelbollplanen
Rosengårdsfältet, vid vattenlekplatsen
Sevedsplan
Blekeparken

På prinsessans önskan utannonseras ”Den internationella
sångtävlingen”. Regeln är lätt, sångerna ska vara nya och
ingen ska ha hört dem förut. Priset är tungt, sångens vikt i
guld. Prinsessan har dock en alldeles särskild förmåga, att
memorera alla sånger hon hört. Så det blir ingen lätt uppgift för sångarna. Följ med på ett lekfullt sagoäventyr där
vi sjunger barnsånger från världens alla hörn. Från 1 år.
Tis 1 aug
			
Ons 2 aug
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kl 10
kl 14
kl 10
kl 14

Enskifteshagen
Kroksbäcksparken
Elinelunds sommarstad
Vänskapsparken, vid Ramels väg 41
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Foto: Sara Arnald

MUSIK&SCENKONST

Merit Hemmingson
Ons 12 juli kl 19
10

(se sida 23)

Lokstallarna, Kirseberg
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Malmö SymfoniOrkester under bar himmel

The Lake Radio

Lör 17 juni kl 19

Tis 20 juni kl 19  – 21

Malmö SymfoniOrkester beger sig bort till Pildammsparken för att bjuda på en konsert under bar himmel. Njut av
sommar, grönska och symfonimusik! En välkomponerad
sommarkväll där dirigenten Andreas Hanson leder oss
genom smakprov från den kommande säsongens repertoar. Här rekommenderas tidig ankomst för bra sittplatser.
I samarbete med Malmö SymfoniOrkester.
Pildammsteatern

Susana Baca

Den legendariska sångerskan och världsstjärnan
Susana Baca från Peru kommer äntligen tillbaka till
Malmö. Med elegans och karisma har hon tolkat några
av de största artisterna genom tiderna. Bacas breda och
färgstarka repertoar blandar musikstilar som cumbia,
plena och son jarocho i en egen unik tolkning av den
afroperuanska musiken.
Sön 18 juni kl 19

Pildammsteatern

Patricia Barber

Den mångsidiga och kritikerrosade jazzmusikern
Patricia Barber har tagit sig hela vägen från små jazzklubbar i Chicago till festivaler över hela världen. Överallt
trollbinder hon lyssnarna med sin intima röst och kaxiga
pianosolon. Möt en av de stora från jazzens värld och försvinn in i Barbers musikaliska universum av improvisation
och unika arrangemang.
Tis 20 juni kl 19
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Pildammsteatern

Danska radiostationen The Lake startade 2014 som en
oberoende webbradio för experimentell musik och ljudkonst. Nu kommer The Lake till STPLN´s tak för en helkväll
med det hetaste från den experimentella musikscenen
i Köpenhamn. Under tre akter får vi följa med på en rytmisk resa med musikerna och konstnärerna llldjinn, Sonja
LaBianca och Kristian Poulsen.
Stapelbäddsparken, på taket

Ett odjur till hembiträde av Dan Kandell

Det är dagen före midsommarafton 1947. Det traditionella firandet ska just förberedas. Men köket har svängdörrar
och det ena hembiträdet efter det andra åker ut med huvudet före. Plötsligt står herrskapet utan någon som kan
laga maten! Herrn ger sig ut på jakt och återvänder med
rekorderliga Rut Andersson, gestaltad av Cecilia Hjalmarsson. Här blandas musikaliska örhängen med politiska
blinkningar och romantiska förväxlingar. Komedin är
tillbaka på Pildammsteatern!
Ons 21 juni kl 19

Pildammsteatern

Rooftop Party med P3 Din Gata

Ännu en gång är P3 Din Gata med på Sommarscentåget. Den 22 juni kickar de igång sommaren med ett fett
Rooftop Party uppe på Emporias tak. Ett steg närmare malmöhimlen presenteras en kväll med livemusik, dans och
de fetaste beatsen. På scen: DJ Cleva, Bac Nini, Cora Onori,
PowerPuff Crew och givetvis Din Gatas programledare.
Tor 22 juni kl 18  – 20

Emporias takpark
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Östblocket

Om du sett Östblocket, då vet du att ord knappt kan
beskriva denna högintensiva upplevelse. Om inte, då är
det hög tid! En konsert med detta tiomannaband är ett
säkert kort för den som vill uppleva explosiv balkanbrass
och genuin spelglädje. Med ett nytt album i bagaget och
tjugoårsjubileum kommer de nu till Pildammsteatern!
Dans, svett och glädje utlovas!
Tor 22 juni kl 19

Pildammsteatern

Canalón de Timbiquí

Canalón de Timbiquí har gjort det till sin livsuppgift att
föra det afrocolombianska arvet vidare. Gruppens sånger
speglar relationen till naturen, förfäderna och de myter
och platser där musikerna har sitt ursprung. Publiken på
Pildammsteatern rycks med till staden Timbiquí i Cauca
på stillahavskusten i en show fylld av glädje, spontanitet
och dans.
Sön 25 juni kl 19

Pildammsteatern

Rigmor Gustafsson & Mattias von Wachenfeldt

Rigmor Gustafsson har belönats med flertalet guldskivor
och är i dag en av Sveriges största jazzexporter. Nu besöker hon Malmö med två intima picknickkonserter. I det
musikaliska mötet mellan Gustafsson och gitarristen Mattias von Wachenfeldt får publiken ta del av ett personligt
urval av jazzlåtar med unika arrangemang för klassisk
gitarr. Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på.
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Tis 27 juni kl 19
Ons 28 juni kl 19

Käglinge rekreationsområde
Videdalsparken

RNB OUT LOUD

Världens kanske första allsång à la RnB rullar in på sitt
tredje år och visar med tydlighet att det inte bara är
schlager som är folkligt. Allsångsledare är Suzanne ”Suuz”
Naffah. Tillsammans med bandet Lucia & R’n’Band och DJ
Cleva tar hon med publiken på en fartfylld RnB-resa och
en allsångseufori med alltifrån Destiny’s Child och Drake
till Ariana Grande i sånghäftet.
Ons 28 juni kl 19  	 Pildammsteatern
Även 5 och 19 juli.

Nicola Cruz

Nicola Cruz är en producent, musiker och dj bosatt i Quito,
Ecuador. På Malmö Live´s trädäck kommer han fixa ett
musikaliskt loungehäng utöver det vanliga. Inspirerad av
Andernas och Ecuadors storslagna natur och ritualer skapar Nicola Cruz elektroniska ljudlandskap som tar oss med
på en rytmisk resa djupt in i den sydamerikanska kulturen.
Tor 29 juni kl 19  – 21

Malmö Live, vid kanalen

Sommarfest i söder – Bayram

Sommarscen och Lindängen bjuder in till en fest för alla
åldrar. Här finns Barnens Underjordiska Scen, urbana
beats och folkdans med Aram Dance Theatre. Dessutom
kan du utforska textilens värld med konstnären Charlotte
Walentin. Festligheterna arrangeras i samarbete med >>>
15

Allaktivitetshuset Lindängen och Hermodsdal, Motetten
Folkets Hus, Abra Cadabra Studio, Framtidens hus,
Malmö Konstmuseum, Lindängenbiblioteket och
Lindängens fritidsgård.
Fre 30 juni kl 15  – 18

Lindängeparken

CajsaStina Åkerström

CajsaStina Åkerström slog igenom som artist 1994 med
hitlåten ”Fråga stjärnorna”. Nu besöker hon Pildammsteatern och bjuder in till en vismusikalisk sommarkväll i
gräns- och tidlöshetens tecken. Egna sånger från senaste
albumet ”Vreden och Stormen” varvas med handplockade pärlor ur den svenska visskatten.
Fre 30 juni kl 19

Pildammsteatern

Foto: Giancarlo Aponte

ONE MALMÖ

Susana Baca

(se sida 12)

Sön 18 juni kl 19
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Pildammsteatern

ONE MALMÖ är en helt ny satsning på urban musik och
kultur. Lokala hiphophjältar varvas med feta akter från
andra delar av riket. Streetdance mixas med poesi och
musik. Räkna med en kväll fylld av energi, rytm och kärlek
när Malmös och Skånes nya stjärnskott tar över scenen
tillsammans med några av de bästa urbana hiphopartisterna som Sverige har att erbjuda idag. På scen: Ali
Khamis, Bow Down Dance Academy, Conakry, Gee Dixon
& Moms, Kumba, Mariama Jobe, Zako feat. Laura Arif.
Dj är Masse Salazar. Kvällen programleds av Jasmin Nur
Ismail och Behrang Miri. I samarbete med Mashhour   – The
Famous Group.
Lör

1 juli kl 19  – 20:30

Pildammsteatern
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Staden – En bakgårdsopera

Missa inte detta unika tillfälle att lyssna på kända och
okända operapärlor som du aldrig hört dem förr, på en
bakgård du kanske aldrig tidigare lagt märke till. Staden
är en dekadent bakgårdsopera med musik ur operor av
Bernstein, Bizet, Mozart och Puccini. På scen står bland
andra Ellika Ström, Katarina Lundborg, Suzanne Flink och
Annika Bjelk. Ta gärna med egen stol att sitta på!
Lör 1 juli kl 19
Sön 2 juli kl 19

Chokladfabrikens bakgård
Chokladfabrikens bakgård

Basokin

Med rötter i Kongo-Kinshasas brokiga gatu- och musikscen skapar Basokin med gitarrer och slagverk ett
närmast hypnotiskt sound. Eller som den amerikanska
musiktidningen Pop Matters beskrev deras första inspelade låt: ”Basokin är ljudet av distade zombies på väg att
förgöra oss alla. Obevekligt…underbart…”.
Sön 2 juli kl 19

Pildammsteatern

Dans på Stan! med Skånes Dansteater

Skånes Dansteaters dynamiska ensemble skapar platsspecifika verk för Sommarscen. Genom dessa 20 minuter
långa men intensiva nedslag får vi överraskande dansupplevelser på kända och okända platser. Njut dem som
de är eller se dem som teasers för Skånes Dansteaters
stora kalaskvällar på Pildammsteatern 7 och 8 juli.
I samarrangemang med Skånes Dansteater.
Tis
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4 juli kl 15

Konsthallstorget

Tis 		4 juli kl 19
Ons 		5 juli kl 15
Ons 		5 juli kl 19

Lotsplan på Ön
Mobilia utomhustorg
Flotten vid Paulibron

Emel Mathlouthi

Tunisiska Emel Mathlouthi har snabbt kvalat in bland de
stora arabiska stjärnorna och i samband med den arabiska våren blev hennes version av låten ”Kelmti Horra” ett
ledmotiv för jasminrevolutionen. På nya kritikerrosade
skivan Ensen som släpptes i våras har hon samarbetat
med Björks producent Valgeir Sigurðsson och skapat ett
eget unikt sound.
Tis

4 juli kl 19

Pildammsteatern

Brev till en krigerska med Sveriges Radio Drama

En kvinna skriver till sitt framtida barn. Om varför hon inte
har några släktklenoder att lämna i arv, om varför hon
måste sjunga vaggvisor på ett språk hon inte behärskar och
om den sorg som är kärlekens pris. Ett lyriskt radiodrama av
poeten Athena Farrokhzad och regissören Saga Gärde om
moderskap i migrationens fotspår. Efter lyssningen följer ett
samtal med de medverkande. En produktion från Sveriges
Radio Drama. I samarbete med Dela Kakan Produktion.
Ons 5 juli kl 19  	

Cronhielmsparken

RNB OUT LOUD

Allsång à la RnB med Suzanne ”Suuz” Naffah.
Se mer på sidan 15.
Ons 5 juli kl 19

Pildammsteatern Även 19 juli.
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I huvudet på Teaterhögskolan

En sommarkurs som heter Konceptuellt scenkonstarbete
– vad är det? I fem veckor har fyra studenter arbetat med
sina idéer tillsammans med handledare och nu får publiken ta del av vad som har rört sig i deras huvuden. Kursen
har handlat om att undersöka olika berättandetekniker
som det sceniska konstverket kräver. För första gången
flyttar Teaterhögskolan ut till en park nära dig!
I samarbete med Teaterhögskolan i Malmö.
Tor

6 juli kl 19 	 Mölleplatsen, bakom Slottsmöllan

Kalaskväll med Skånes Dansteater

Skånes Dansteater med gäster rör sig ut i sommarkvällen
för att leverera en dansfest du inte vill missa. Aftonen
kommer bjuda på guldkorn ur det gångna spelåret och
ett smakprov ur höstens kommande stora föreställning,
publiksuccén ”The Feeling of Going” av Ben Wright med
nya solisten Oskar ”Moto Boy” Humlebo. I samarrangemang med Skånes Dansteater.
Fre
Lör

7 juli kl 19
8 juli kl 19

Mashrou’ Leila

Pildammsteatern
Pildammsteatern

Mashrou’ Leila från Libanon är ett av Mellanösterns mest
framgångsrika indierockband. Just nu erövrar de världen
med sin melankoliska folkrock uppbyggd på starka
melodier och politiskt utmanande texter. Soundet är en
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blandning av allt från gitarrdriven indierock som Arctic
Monkeys till den berömda libanesiska sångerskan Fairuz.
Sön 9 juli kl 19

Pildammsteatern

Casuarina

En av de främsta och mest respekterade brasilianska
sambagrupperna kommer nu äntligen till Sverige och
Malmö! Casuarina har sitt ursprung i Rio de Janeiros
bohemiska kvarter Lapa och har i 15 år spridit sin musik
över hela Brasilien och i mer än 20 länder. Förbered er
på sommarens kanske bästa och svängigaste sambafest
med massor av dans, handklapp och värme.
Tis 11 juli kl 19

Pildammsteatern

Filastine & Nova Ruth

Filastine & Nova Ruth är ett samarbete mellan sångerskan
Nova Ruth och producenten Grey Filastine. Med samtida
elektronisk musik, projektioner och dans har duon trollbundit publiken med hyllade spelningar i hela världen.
Lokstallarnas postindustriella omgivning kommer ge
showen ett extra lyft.
Tis 11 juli kl 22

Lokstallarna, Kirseberg

Sju gånger sju med Norrdans

Norrdans firar Finlands 100-årsjubileum och reser till
Malmö med en högklassig och energifull dans- och musikföreställning. Sju koreografer har fått i uppgift att på
vars sju minuter gestalta Finlands mest älskade >>>
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brödraskara. I närkontakt med publiken erbjuds en
modern tolkning av Aleksis Kivis finska nationalepos
”Sju bröder”. Hurra för Finland!
Ons
Tor
Fre
Fre

12
13
14
14

juli
juli
juli
juli

kl 19
kl 19
kl 12
kl 19

Enskifteshagen
Malmö Live, vid kanalen
Scaniaplatsen
Scaniaplatsen

Oh boy! – Allsång med Miriam Aïda

Nu blir det allsång! Den hyllade bossa nova- och jazzsångerskan Miriam Aïda bjuder in alla sångsugna till
Pildammsteatern och en svängig timme med välkända
örhängen från förr. Med sig har hon sitt husband och
inbjudna gäster. Tre tillfällen med unika gästartister varje
gång. Kvällens gäster är Flottens allsångsskeppare Lasse
O, trettio-plussarna från humorgänget Stallet samt den
brasilianska sambaorkestern Casuarina.
Ons 12 juli kl 19 Pildammsteatern
Även 26 juli och 2 aug.

Merit Hemmingson
Foto: David Balicki

Genom att tolka den svenska folkmusikskatten på hammondorgel med influenser av jazz och psykedelisk rock
har Merit Hemmingson tillgängliggjort en musiktradition
som för den breda allmänheten legat i träda. Hon firar nu
50 år som artist med respektingivande 20 album i bagaget och en nyvunnen plats i svenska Music Hall of Fame.

Blick Bassy

(se sida 26)

Ons 19 juli kl 19
22

Ons 12 juli kl 19

Lokstallarna, Kirseberg

Rönneholmsparken
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Lava Bangs

Denna indiepunktrio från Göteborg tar med sig attityden, gitarr-riffen och ett sound inspirerat av 90-talets
Riot Grrrl-rörelse i USA. Det råder inga tvivel om att Lava
Bangs kommer att leverera en fartfylld liveshow i Lokstallarnas industriromantiska skugga. Upplev punkens energi
och en sångröst som lär höras ända till Värnhemstorget.
Ons 12 juli kl 21

Lokstallarna, Kirseberg

Zhou Family Band

Släkten Zhou från östra Kina har fört vidare en folkmusikalisk tradition i 600 år. Dagens Zhou Family Band må
vara ett bröllops- och begravningsband. Men missta er
inte! Det här giget är ingenting som kommer i närheten
av en svensk söndagsmässa. Med ett kinesiskt blåshorn
i spetsen bjuder gruppen istället in till en extraordinär
upplevelse som innehåller allt från hjärtskärande låtar till
expressiva ritualer i ett helt galet tempo.
Tor 13 juli kl 19

Pildammsteatern

Tarabband

Tarabbands musik har omfamnats av allt från poeter i Gaza
till klubbesökare i Beirut. Nyss hemkomna från en mellanösternturné kommer sexmannabandet under ledning av
Nadin Al Khalidi nu äntligen till Pildammsteatern med musik som färdats från Baghdad via Kairo till Medelhavet och
Paris. Kvällen till ära är de förstärkta med en stråkkvartett.
Fre 14 juli kl 19
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Pildammsteatern

Virpi Pahkinen

Koreografen och dansvirtuosen Virpi Pahkinen ger
tillsammans med sitt kompani en exklusiv sommarmix
skräddarsydd för Sommarscen. Dansföreställningen
framförs till livemusik, specialskriven och framförd av musikern Jonas Sjöblom. Inspirerad av en viskande ökenvind
och rörelsen i en vikning intar Pahkinen och hennes fyra
dansare Pildammsteatern i sommarkvällen.
Lör 15 juli kl 19

Pildammsteatern

DJ Kapetanovic

I denna uppladdning inför visningen av filmen ”Min faster
i Sarajevo” står ingen mindre än regissören själv bakom
skivspelaren, guldbaggebelönade Goran Kapetanovic.
Njut av medhavd picknick och tonerna från en noga
utvald blandning av filmmusik från olika tider och genrer.
Bättre filmpepp än detta får man leta efter.
Klockan 22 visas filmen ”Min faster i Sarajevo”. Se sidan 42.
Lör 15 juli kl 21

Slottsparken, vid Pegasusstatyn

Esperanza Fernández

Uppvuxen i det legendariska kvarteret Triana i Sevilla och
omgiven av talangfulla flamencomusiker absorberade
Esperanza Fernández redan tidigt kulturen, sången och
rytmerna. Begåvad med en häpnadsväckande stämma
har hon etablerat sig som en av de absolut viktigaste
flamencorösterna i vår tid. Det kan snabbt bli fullsatt när
denna världsstjärna intar amfiteatern.
Tis 18 juli kl 19

Pildammsteatern
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Blick Bassy

Singer/songwritern Blick Bassy från Kamerun kommer
med enkla medel skapa magi under trädkronorna i Rönneholmsparken. I ett intimt och akustiskt arrangemang
framför Bassy sina starka berättelser i perfekt samklang
med de lyhörda musikerna, cellisten Clément Petit och
trombonisten Fidel Fourneyron. Och inte att förglömma,
en sångröst som går rakt in i hjärtat.
Ons 19 juli kl 19

Rönneholmsparken

RNB OUT LOUD

Allsång à la RnB med Suzanne ”Suuz” Naffah.
Läs mer på sidan 15.
Ons 19 juli kl 19

Pildammsteatern

Barmer Boys

Barmer Boys från norra Indien blandar den klassiska
folktraditionen från Rajasthan med moderna influenser.
Som globala ambassadörer för sin kultur skapar bandet
meditativa och fartfyllda grooves i mötet mellan beatboxing, folk- och sufimusik. Förbered er på en suggestiv och
ibland helt vild konsert med massor av energi.
Tor 20 juli kl 19

Pildammsteatern

Workshop med Cats’ Corner

Välkomna till dansföreningen Cats’ Corners prova-på kurs
i Lindy Hop! Kom som du är, med eller utan partner.
Cats’ Corners proffsiga dansare kommer att hjälpa alla
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deltagare att ta sina första danssteg in i swingvärlden.
För den som får mersmak går det alldeles utmärkt att
dansa vidare efter kursen till DJ Matti Nives swingjazz på
trädäcket vid Malmö Live. Se nedan.
Tor 20 juli kl 19

Malmö Live, vid kanalen

Matti Nives

Matti Nives är en finsk jazzprofil och dj som grundat det
internationellt erkända skivbolaget och tillika jazzfestivalen We Jazz. Han kommer bjuda på ett exklusivt urval
av jazz, soul, latin och afro från sin omfattande vinylsamling. Skivorna läggs på spelarna i samband med att Cats’
Corner drar igång sin workshop i Lindy Hop klockan 19.
Se ovan.
Tor 20 juli kl 20

Malmö Live, vid kanalen

Kathrine Windfeld Big Band feat.
Håkan Broström & Mimi Terris

Pianisten, kompositören och arrangören Kathrine Windfeld har tagit såväl publik som recensenter med storm. I
pressen har hon beskrivits som en ovanligt begåvad kompositör och har satt sin personliga prägel på den klassiska
storbandsjazzen. Windfeld och hennes unga orkester får
kvällen till ära sällskap av saxofonisten Håkan Broström
och sångerskan Mimi Terris.
Fre 21 juli kl 19

Pildammsteatern
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Mera hoppins och the sound of musicals

Inför visningen av musikalsuccén ”La La Land” värmer vi
upp med hissnande hopprepskoreografi och en tvättäkta
musikal-dj. Hopprepsundret Kämpinge GF har skapat helt
ny koreografi med inspiration från musikalens värld. Och
musikalartisten Sara Lehmann, känd från Malmö Operas
uppsättningar som ”Evita” och ”Billy Elliot”, vänder plattor.
Läs mer om filmen på sidan 43.
Fre 21 juli kl 21

Kroksbäcksparken, vid puckelbollplanen

Min mammas dotter med Maria Nohra

Med personliga berättelser fulla av humor och allvar delar
Maria Nohra med sig av svårigheterna och stoltheten
över att tillhöra två kulturer. Om kärleken till en mamma
som slåss med en toffla och tvingar en att ta med kusinerna på första dejten. En humoristisk monolog som blandar
imitationer och humor med dans, boxning och Beyoncé!
Lör 22 juli kl 19

Pildammsteatern

Liima

Foto: Live Nation

De experimenterande indie-synthpoparna i den danska
gruppen Efterklang har vänt blad och presenterar här ett
nytt spännande musikaliskt kapitel. Det finns flera naturliga likheter utöver Casper Clausens röst mellan de båda
banden men Liimas sound är mer intensivt och kaotiskt.
Gillar du Efterklang kommer du inte vilja missa detta!

Sofia Jannok
Tor
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(se sida 35)

3 aug kl 19

Sön 23 juli kl 19

Pildammsteatern

Pildammsteatern
29

iComplete

Nu kommer det senaste a-cappellaundret från Sydafrika
till Malmö. En improviserad gatuturné med inspiration
från gospeln, RnB och den i Sydafrika populära sångstilen isicathamiya. Tänk ”Mbube – Where the Lion Sleeps
Tonight” så förstår du vad det handlar om!
Tis 25 juli kl 12
Tis 25 juli kl 18
Ons 26 juli kl 12

Triangeltorget
Örtagårdstorget
Mobilia utomhustorg

The Nile Project

Det uppmärksammade kulturella utbytet The Nile Project startade 2013 och har samlat några av de främsta
musikerna från elva olika länder utmed Nilen. För första
gången i Sverige framför gruppen sin mångfacetterade repertoar med en stor variation av röster, språk och
instrument. Ur Nilens rika musikaliska arv framträder en
gemensam röst.
Tis 25 juli kl 19

Pildammsteatern

Oh boy! – Allsång med Miriam Aïda

LitteraTur

Följ med oss på en cykeltur och möt fyra författare som
framför texter utifrån temat ”Kartläggning”. Årets litterära
cykelutflykt tar dig med på en resa där vi tillsammans
finner nya vägar och belyser redan befintliga. Med fiktiva
kartnålar i Malmös atlas tar vi hjälp av geografin för att
upptäcka nya berättelser och nya perspektiv. Glöm inte
cykeln! I samarbete med Smockadoll och Rámus förlag.
Ons 26 juli kl 19  – 21

Utgår från Heleneholmsparken

Ranky Tanky

Sommarscen kan stolt presentera dessa fem hyllade
musiker från Charleston, South Carolina. Bandet hämtar
inspiration i den afroamerikanska kulturen Gullah och dess
rika blandning av allt från andliga sånger till vaggvisor och
arbetarmusik. Förbered er på dans, glädje och skönt sväng
när Ranky Tanky kommer till Skandinavien för första gången.
Tor 27 juli kl 19

Pildammsteatern

Riltons Vänner ♥ Beppe Wolgers

Miriam Aïda bjuder in alla sångsugna till en svängig timme
med välkända örhängen från förr. Kvällens gäster är
musikalstjärnorna Tuva B Larsen, Kristin Lidström och
Kerstin Hilldén, sydafrikanska vokalkvartetten iComplete,
och Sanna Persson Halápi som tar med sig Irene Gren   
– den sjungande sjukpensionären. Läs mer på sidan 23.

Vokalgruppen Riltons Vänner tar sig an Beppe Wolgers
finurliga och sinnrika låtskatt. I a cappella-arrangemang
med musikalisk skärpa, precision och värme återföds
Beppes kända och okända låtar. Gruppen vill utforska
mannen bakom deras barndoms Beppe, han som var
Pippis pappa och Baloo. Han som skrev ”Dunderklumpen”
och bar pyjamas i ”Beppes godnattstund”.

Ons 26 juli kl 19
Även 2 aug.

Tor 27 juli kl 19
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Pildammsteatern.

Malmö Live, vid kanalen
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Skambyrån

Våra allra hemligaste texter från barn- och tonårstiden.
De där orden som ingen någonsin skulle få läsa kommer
nu trots allt att läsas, högt och för alla som vill lyssna. Våra
innersta tankar, en gång förvarade i låsta dagböcker och
gömda långt ner i byrålådorna kommer locka till stora
skratt och igenkänning. Populära komediklubben Skambyrån gästar Sommarscen! Piiinsamt!
Jim Jarmuschs film ”Paterson”, med en hemlig poet i
fokus, visas kl 22. Se sidan 44.
Fre 28 juli kl 21

Ödetomten i Ellstorp

ECE

Gina040, Bac Nini, och Cora Onori är tre av de mest lovande nya namnen bland Malmös musiker och rappare. Nu
har trion sammanstrålat till dj-kollektivet ECE och bjuder in
till ett skönt häng inför visningen av filmen ”Ovarian Psycos”. Alternativ hiphop, trap och funk mixas av tre kreativa
individer som vill föra Malmö in i en ny era av dj:ande.
Cykla kollektivt till Hamnparken med cykelgruppen Cats
Malmø! Utgår kl 20 från Möllevångstorget. Kl 22 visas
dokumentären ”Ovarian Psycos”. Se sidan 44.
Lör 29 juli kl 21

Hamnparken, Grimsbygatan 30

Marko Marković Orchestra

Serbiska brassbandet Marko Marković Orchestra är en av
världens främsta balkangrupper. De har vunnit otaliga
musiktävlingar, medverkat i Emir Kusturicas älskade filmer
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och är ständigt ute på vägarna med hundratals spelningar
varje år. Gruppen improviserar och blandar friskt ur den
rika romska musiktraditionen med inslag av latinamerikanska rytmer och jazz. Kom och upplev detta lyckorus!
Sön 30 juli kl 19

Pildammsteatern

The snail effect med Kadavresky

Fem nybörjare på cirkus gör så gott de kan för att svara
på livets stora frågor. Vad gör man med skidor på en
cirkus? Med bollar, ett bord och tre lådor? Med fyra bitar
trä? Upplev det franska nycirkuskompaniet Kadavresky
som med humor, musik och stor koncentration bjuder på
alltifrån hisnande luftakrobatik och jonglering till galna
skidhopp och halsbrytande balansakter.
Tis

1 aug kl 19

Pildammsteatern

Oh boy! – Allsång med Miriam Aïda

Miriam Aïda bjuder in alla sångsugna till en svängig timme med välkända örhängen från förr. Kvällens gäster är
persisk-svenska duon Shamim Naghedi och Peter ”Urban
Turban” Bryngelsson, solister ur Malmö Operas turnéproduktion Butterfly samt Möllevångens egen crooner Joe
Spinaci. Läs mer på sidan 23.
Ons 2 aug kl 19

Pildammsteatern

To be comfortable med Kaaos Kaamos

Ett mixerbord skymtar på scenen, och i andra änden ett
bord där fika har förberetts. Sex karaktärer samlas för en
					
>>>
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diskussion, en föreställning, ett tillfälle att dela idéer.
Kaaos Kaamos är ett ungt akrobatiksällskap med bas i
Sverige. Här lyfter, kastar och hjälper de varandra i ett
kollektiv där sex olika språk pratas, men där akrobatiken
blir deras sätt att kommunicera.
Ons 2 aug kl 19
Tor 3 aug kl 19

Enskifteshagen
Nydalaparken

Sofia Jannok

Oavsett om det är jojk på samiska, pop på engelska eller
spoken word på svenska så är Sofia Jannok sin egen
mästare över såväl komposition som budskap. Med sitt
senaste album ”ORDA   – This is my land” har Jannok tagit
ytterligare ett steg i sitt musikaliska uttryck. Låtarna andas dansgolv, powerjojk och tunga statements.
Tor

3 aug kl 19

Pildammsteatern

Afrah Alsham Band

Foto: Julieta Feroz

Afrah Alsham Band bildades i Syrien redan 2003, men har
nu återuppstått på svensk mark här i Malmö. Med instrument från både öst och väst framför Afrah Alsham traditionell arabisk musik i egen tappning. Förbered dig på en
varm och härlig upplevelse med god chans till dabke-dans.
Och kl 22 visas filmen ”Mahbas”. Se sidan 45. Konserten
genomförs i samarbete med Malmö Arab Film Festival.
Lör

5 aug kl 21

Bulltofta, vid motionscentret

Filastine & Nova Ruth (se sida 21)

Tis 11 juli kl 22 	 Lokstallarna, Kirseberg
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Skåningar med Sveriges Radio

Ljudverket Skåningar tar plats i det inbyggda högtalarsystemet på ljudkullen i Västra hamnen. Artisten och musikern Johan ”Familjen” T Karlsson har skapat en musikalisk
berättelse där lyssnaren får möta underhållande, starka
och helt bedårande ögonblick ur ett tjugotal skåningars
liv. En produktion av Sveriges Radio Drama och Elektroniskt
i P2 i samarbete med publiknätverket i P4 Malmöhus.
Verket är 45 min långt och sänds löpande nio timmar
om dagen.
Sön
Mån
Tis
Ons

6 aug
7 aug
8 aug
9 aug

kl 12  – 21
kl 12  – 21
kl 12  – 21
kl 12  – 21

Ljudkullen i Scaniaparken
Ljudkullen i Scaniaparken
Ljudkullen i Scaniaparken
Ljudkullen i Scaniaparken

Nadia Reid

Den hyllade nyazeeländska singer/songwritern Nadia
Reid kommer äntligen till Malmö. På Pildammsteaterns
scen har hon gitarren som enda sällskap, och förstås, en
sångröst de flesta av oss bara kan drömma om. Med en
stark personlighet, intimitet och närhet har Reid erövrat
världen. Kom i tid och upptäck ännu en blivande stjärna
på Sommarscen.
Sön 6 aug kl 19

Pildammsteatern

Författarscenen c/o Sommarscen

Två av Nordens främsta författare, norska Åsne Seierstad
och danska Carsten Jensen, möts i ett samtal modererat
av Peter Fröberg Idling. Seierstad är aktuell med den
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hyllade reportageboken ”Två systrar” och Jensen med romanen ”Den första stenen”. De båda författarna möts i ett
samtal om det litterära reportaget, krigets lockelse och
om de politiska rörelser som fått fäste i dagens Norden.
I samarbete med Författarscenen på Malmö Stadsbibliotek.
Tis

8 aug kl 19

Pildammsteatern

Not Visible / Visible

Ett dans- och performanceprojekt där unga med vitt skilda bakgrunder söker efter en gemensam röst genom rörelse. Synlighet är ett centralt tema i föreställningen. Men
vad betyder egentligen synlighet för en ung människa
idag? Bakom projektet står Nya Rörelsen, som beskriver
sig själva som ett ”växthus” för professionella dansare.
Tis
Ons
Tor
Tor

8 aug
9 aug
10 aug
10 aug

kl 19
kl 19
kl 16
kl 19

Lokstallarna, Kirseberg
Rönneholmsparken
Malmö Live, vid kanalen
Malmö Live, vid kanalen

Vivian Buczek & Peter Asplund

Med sin känsla för timing, rytmik och inte minst humor har hon kallats för en av den svenska vokaljazzens
leading ladies. Han har i sin tur benämnts som en av
Sveriges bästa trumpetare och tillsammans skapar de
oförglömlig jazzmagi. Repertoaren omfattar såväl nyskrivet material som udda guldkorn ur jazzens låtskatter.
Claes Crona Trio backar upp.
Ons 9 aug kl 19

Pildammsteatern
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Loney Dear

I Emil ”Loney Dear” Svanängens toner ryms Skandinaviens mörkaste vintrar såväl som ljusa sommarnätter.
Hans musik har kallats för kammarpop – fokuserat, storartat och smärtsamt vackert. Men också lekfullt svingande
mellan ett brett spann av hårfina detaljer och stora gester. Ett möte mellan klassiskt låtskrivande och komplexa
produktioner. Missa inte detta!
Pildammsteatern

Foto: Per Wickholm

Tor 10 aug kl 19

CajsaStina Åkerström (se sida 17)
Ons 30 juni kl 19
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Pildammsteatern
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Foto: Nonstop Entertainment

FILM
Dröm Vidare (se sida 43)

Lör 22 juli kl 22 	 Sevedsplan
40

41

Sing

La La land

Regi: Garth Jennings | USA 2016 | 108 min | dialog på
svenska (dubbad)

Regi: Damien Chazelle | USA 2016 | 128 min | dialog på
engelska | svensk text

Fre 14 juli kl 22

Fre 21 juli kl 22

I det animerade äventyret ”Sing” har Koalan Buster fått
stora problem med sin nedgångna teater. Men Buster är
en evig optimist och satsar sina sista slantar på att hålla
den mest storslagna sångtävlingen världen skådat. Bland
de tävlande ser vi en blues-mus, en tonårig elefant med
scenskräck, en utarbetad grismamma och ett punkrockande piggsvin som inte vill något annat än att slå igenom
som soloartist. I samarbete med Folkets Bio Malmö och
Tjejer i förening.

Vänskapsparken, Ramels väg 41

Min faster i Sarajevo

Zlatan har inte varit tillbaka i Bosnien sedan han flydde
från kriget 1992. Men hans dotter Anja vill veta mer om
sina bosniska rötter och lyckas få med honom tillbaka.
Hon vet dock ingenting om sin fars tidigare liv. Hur ska
han kunna berätta för henne? Denna smärtsamma men
också komiska film belönades med två Guldbaggar.
I samarbete med Folkets Bio Malmö och Nordisk Panorama.
Innan visningen står regissören ”DJ Kapetanovic” bakom
skivspelaren. Se sidan 25.
Regi: Goran Kapetanovic | Sverige 2016 | 58 min | dialog
på svenska och bosniska | svensk text
Lör 15 juli kl 22
42

Sprudlande musikalisk och flerfaldigt Oscarsbelönad
rom-com. Vi får följa berättelsen om den aspirerande
skådespelerskan Mia (Emma Stone) och den desillusionerade jazzmusikern Sebastian (Ryan Gosling). Förälskelse
uppstår och tillsammans ger de sig ut i Los Angeles, en
plats notoriskt känd för att krossa människors drömmar.
I samarbete med Folkets Bio Malmö.
Kom och värm upp kl 21 med musikal-dj och hopprepskoreografi. Se sidan 29.

Kroksbäcksparken, puckelbollplanen

Dröm vidare

Mirja måste finna sin plats i världen efter ett avtjänat
fängelsestraff. När hon lyckas få ett jobb som hotellstäderska börjar hon leva ett dubbelliv och slits mellan sin sjuka
mamma och sina gamla vänner. Detta är en berättelse om
att bli vuxen, en lika verklighetsnära som drömsk film om
vänskap, lojalitet och klass. Missa inte detta kritikerrosade
drama! I samarbete med Folkets Bio Malmö.
Regi: Rojda Sekersöz | Sverige 2017 | 92 min | dialog på
svenska | svensk text
Lör 22 juli kl 22

Sevedsplan

Slottsparken, vid Pegasusstatyn
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Paterson

Under sin dagliga rutt observerar en busschaufför staden
när den flimrar förbi genom vindrutan och lyssnar på
fragment av passagerarnas konversationer. Han skriver
poesi, går ut med sin frus hund Marvin och stannar till vid
samma bar varje dag. Samtidigt är frun Lauras liv under
konstant förändring. Missa inte independentkungen
Jim Jarmuschs senaste film. I samarbete med Folkets Bio
Malmö. En timme innan filmen presenterar Skambyrån
hemligheter från vanliga människor. Se sidan 32.
Regi: Jim Jarmusch | USA 2016 | 113 min | dialog på
engelska | svensk text
Fre 28 juli kl 22

Ödetomten i Ellstorp

Ovarian Psycos

Med sina bandanas, cykelhjälmar och kaxiga mod har
en grupp kvinnor i Los Angeles gått samman för att ta
tillbaka gatorna och sin egen frihet. Med poeten Xela de
la X i spetsen grundades cykelbrigaden ”Ovarian Psycos”
år 2010 – en grupp starka individer som använder sina
cyklar för att konfrontera våldet, sexismen och orättvisorna de möter. I samarbete med Folkets Bio Malmö och
IFEMA. Kl 21–22 kan du ta med picknick och hänga med
dj-kollektivet ECE. Se sidan 32.
Regi: Joanna Sokolowski och Kate Trumbull-LaValle | USA

2016 | 72 min | dialog på engelska och spanska | spanska
dialogen har engelsk text
Lör 29 juli kl 22
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Sameblod

Elle Marja går på samisk internatskola och ska snart ta
över som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon
om ett annat liv. Allt faller samman efter de rasbiologiska
undersökningarna som hålls på skolan och Elle Marja
bestämmer sig för att rymma till Uppsala och bli svensk.
Missa inte denna kritikerrosade film om en tid i vårt land
som vi helst inte vill minnas men aldrig får glömma.
I samarbete med Folkets Bio Malmö.
Regi: Amanda Kernell | Sverige 2016 | 110 min | dialog på
svenska och samiska | svensk text
Fre

4 aug kl 22

Beijers park

Mahbas

I en liten libanesisk by förbereder Therese med stor glädje
huset för ett besök från dotterns blivande man och hans
familj. Exalterad delar hon med sig av sin entusiasm
genom att tala med sin avlidne brors fotografier. Han
dödades 20 år tidigare i en syrisk bomb. Först när den
besökande familjen står på tröskeln inser hon att de är
från Syrien. I samarbete med Folkets Bio Malmö och
Malmö Arab Film Festival. Klockan 21 spelar Afrah Alsham
Band arabisk musik i egen tappning. Se sida 35.
Regi: Sophie Boutros | Libanon, Jordanien, Egypten 2016 |
92 min | dialog på arabiska | svensk text
Lör

5 aug kl 22

Bulltofta, vid motionscentret

Hamnparken, Grimsbygatan 30
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Foto: Rickard Grönkvist
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BRA ATT VETA
Du tar dig enkelt till våra
spelplatser med cykel. Om
du vill åka kollektivt kan du
planera din resa på
www.skanetrafiken.se
Sommarscen gör nedslag på
många olika platser, allt från
parker till parkeringar. Så ta
gärna med något att sitta på.
Av samma anledning finns det
inte alltid toaletter i anslutning till spelplatsen.
På våra kvällsföreställningar
blir ljudvolymen ibland lite för
hög för små barn, så tänk på
att ta med hörselskydd.

På Pildammsteatern är
platserna närmast scenen
reserverade för personer med
rörelsehinder. Ingång från
John Ericssons väg 43, bakom
scenen. Vi arbetar också med
tillgänglighet på flera andra
sätt. Läs mer på vår hemsida.
Du får gärna ta med dig något
att äta och dricka. Men glöm
inte att ta hand om skräpet!
I anslutning till Pildammsteatern finns det servering.
Förändringar kan ske i programmet. Senaste nytt och
mer information om spelplatser och sluttider hittar du på
vår hemsida och på Facebook.

WWW.SOMMARSCEN.SE
#SOMMARSCENMALMÖ

