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Komedi på en bro – GRATIS teater till trelleborgselever!
Genom vårt goda samarbete med Malmö Opera ger de oss och Trelleborgs kommuns elever i åk9 och
gymnasiet möjlighet att få se föreställningen gratis - inklusive förbesök i klassrummet + inspirationsmaterial!
Söderslättsgymnasiets estetelever och niorna från Fågelbackskolan, Gislövs resursskola, Pilevallsskolan och
Liljeborgsskolan tar vara på denna möjlighet och åker den 29 mars till Malmö Opera - och har innan dess haft
besök från teatern på sin skola inför föreställningen.
Handling: På vardera sida av bron står en nitisk vakt. Med ett pass kommer man ut på bron, men inte längre,
för passet gäller inte i andra änden. En efter en fastnar karaktärerna på bron och i detta ingenmansland tar
handlingen sin början. Operaverkstans version utspelas under kalla kriget och framförs av fem sångare och fyra
musiker.
Vi har tryckt biljetter till många olika evenemang nu i vår; både till
egna på Söderslättshallen, i Parken och föreningars evenemang.
Planering, planering, planering! Nu har vi fått direktiv och
klartecken för en hel del som vi legat i startgroparna för. Mycket
handlar om sommarens evenemang men även nu inför våren och
olika samarbetsparter har vi träffat. Tvåornas kör med 250 artister
och rockorkester får sin inramning, sitt ljus och sitt ljud genom vår
försorg – planering pågår för fullt!
Vi har jobbat hårt med att implementera nya och uppdaterade
bidragsregler i våra allmänna bestämmelser. Allt för att underlätta att söka bidrag för föreningarna och för
nämnden att besluta.
Massor med kontakt har vi haft inför första omgången av ansökningar från kulturföreningarna. Vi ser redan nu
att det kommer att bli ännu ett fullmatat år med kulturarrangemang!
Alla hjärtans dag på Rådhustorget är ett nytt litet evenemang som vi gör tillsammans med parkavdelningen,
förskolorna och cityledningen. Kärleksmeddelanden kommer att kunna hängas upp på låga träd och så kan
man önska och lyssna på sin favorit-kärleksmelodi under hela dagen.
En rolig idé som vi hade och som förverkligas tillsammans med parkavdelningen, TFF och Citysamverkan.
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