
 

Det händer på Södra Teatern 9-22 mars 

 
Den här perioden bjuder på politisk humor med iranskfödde Maz Jobrani. Nu bor han i USA där han 
bland annat gjort film och humorshower. Den 16 mars kommer han till Södran. Miss Bolivia gästar 
klubben Frukt&Grönt den 9 mars. Hon kommer namnet till trots från Argentina och gör nu sin 
första Europaturné. Hiphop, cumbia, dancehall och reggae kommer att strömma ur högtalarna. 
I Södra Teaterns entré visas videoutställningen Med kameran som vapen den 21-25 mars. 
Filmsekvenserna är tagna av palestinier med kameror de fått från den israeliska 
människorättsorganisationen B’Tselem. Materialet skildrar livet under den israeliska ockupationen 
och brott mot mänskliga rättigheter.  
Club Balkan Superstar den 17 mars gästas av det 11 man starka brassbandet Orkestar Sinisa 
Stankovic – direkt från Serbien! Annat att se fram mot är Lambchop den 20 mars och Modern 
Fantazias som dyker ner i den amerikanska musikmyllan den 17 mars. Södra Teatern startar också 
en ny säsong med TankeVerket. Sju föreläsningar om demokrati, filosofi och jämlikhet väntar med 
start den 13 mars. Dj Ipek (Berlin) sätter fart på dansgolvet på Re:Orient Club och 
Världspoesidagen firas den 21 mars.  Här är hela Södra Teaterns program för de kommande 14 
dagarna, som vanligt indelat i musik, teater, samtal och övrigt. 
 
Vad som händer längre fram, uppdateringar och annat nytillkommet hittar du på 
www.sodrateatern.com Bilder och pressmeddelanden finns på: 
http://www.sodrateatern.com/sv/Press/Pressmaterial/  
 
Glada hälsningar, 
Anneli 
070 -682 97 25 
 

 

MUSIK 
BOMBHAPPIES + IMPRESSION + KLUBB GÅRDEN 
The Bombhappies släpper sin nya skiva och firar 
med livegig och gästartister! 
Förra skivan blev kritikerrosad i USA och Tyskland, 
och på hemmaplan gav Dagens Skiva betyget 7 av 
10, med orden "givande olycka". Nu släpps nya 
albumet "A Good Fire" vilket firas detta med livegig 
och fest! Dessutom Impression, Klubb Gården och 
DJs. 
Fredag 9 mars, kl 20:00, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Entré: 130 kr inkl. serviceavgift. 

http://www.sodrateatern.com/
http://www.sodrateatern.com/sv/Press/Pressmaterial/


 

FRUKT&GRÖNT FEAT. MISS BOLIVIA [ARG] 
Syntetsol och konstgräs, ananas och bananas! 
Dags igen för Mash Up International, Festa Med 
Killar och Södran's gemensamma vitaminäventyr!  
Live: Miss Bolivia. Hon blandar hiphop, cumbia, 
dancehall och reggae med syftet att driva publiken 
till att dansa, dansa, dansa. Vi flyger henne direkt 
från Buenos Aires och det är början på hennes allra 
första Europaturné. 
Fredag 9 mars kl 21:00, Södra Teatern, Södra Bar, 
öppet från kl 17:00. 
Fri entré fram till 21.00, därefter 60 kr. 

 

CONTAKT + NATTEN 
Euforisk pop med okonstlade svenska texter 
Contakt gör pop på svenska. Deras musik är modigt 
naiv och i centrum av allt de skapar finns deras 
uppväxt och egna erfarenheter – nattbuss, förort, 
sommar, smärta och lycka. Nattens musik är 
instrumental, vemodig och dansant. Den inre resan 
står i centrum. Vansinnesbas, domedagssynth, 
tunga beats och ylande trumpet. Välkommen på 
psykonautdisko! 
Fredag 9 mars kl 21:30, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Fri entré. 

 

JAZZBRUNCH 
En riktig söderklassiker! 
I buffén finns klassiska brunchrätter, tillagade med 
stor omsorg, med noga utvalda råvaror och med 
kvalitet som ledord. Musiken varierar från helg till 
helg, men alltid med musiker i världsklass. För 
jazzen på lördagar samarbetar vi med Daniel 
Bingert. Söndagarna står Robert Ikiz och jazz.se för 
brunchensemblerna. Lör 10 mars: Daniel Bingert, 
Stefan Stenberg, Tomas Hallonsten.  
Lördagarna 10 och 17 mars och söndagarna 11 och 
18 mars, kl 11-16, Södra teatern, Etablissemanget 
Pris: 235 kr, inkl dryck och kaffe eller te. 



 

OUTERNATIONAL 
Södrans originalklubb och tillika 
världsförbättrande lördagsunderhållning! 
Vår lördagsklubb med svängigaste globala 
dansmusiken - bollywood disco, retro highlife, 
mambo remixer, old school ragga, latin swing, 
favela funk, rysk ska och balkan brass. 
Överraskande dj:s, livegig och annat skoj! 
Lördagarna 10 och 17 mars, kl 21:00, Södra 
teatern, Södra Bar, öppet från kl 17:00. 
Fri entré fram till 21.00, därefter 60 kr. 

 

KLUBB RIPOFF 
Liveklubb som denna kväll hyllar Madonna 
Klubb Ripoff har alltid en känd artist eller band som 
tema och inbjudna liveakter får välja ut och tolka 
låtar med kvällens temaband eller -artist. Klubben 
bjuder även in gästartister på rullande schema, som 
precis som husbandet spelar varsin låt enligt 
kvällens tema, men främst eget material.  Ikväll: 
Madonna 
Lördag 10 mars kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 100 kr. 

 

TOMAS LEDIN 
Tomas Ledin framför sitt debutalbum "Restless 
Mind" 40 år senare 
Den 14 mars i år är det 40 år sedan Tomas Ledin 
släppte sin debutplatta ”Restless Mind” (1972). Den 
14 mars äntrar han Södra Teaterns scen och 
framför sitt debutalbum ”Restless Mind” i sin 
helhet – 40 år senare. Samma dag släpps även en 
limiterad CD-utgåva av albumet ”Restless mind”. 
Extrainsatt konsert kl 21:30 samma kväll pga 
publiktrycket. 
Onsdag 14 mars kl 19:00 och kl 21:30, Södra 
Teatern, Stora Scen. Entré: 385 kr. 



 

TORSTEN FLINCK & KENNY HÅKANSSON 
En konsert med teatrala inslag 
En helkväll i vildvuxna rosors tecken fylld med ett 
fång sånger, dikter, teater. Kompad av en av 
Sveriges bästa gitarrister Kenny Håkansson. 7 mars 
släpps nya albumet ”En Dans På Knivens Egg” med 
nyskrivna låtar som Jag reser mig igen från årets 
melodifestival, samt Thorstens egna tolkningar på 
redan beprövade alster. Det är känslosamt, det är 
politiskt, det är Thorsten Flinck. 
Torsdag 15 mars, kl 19:30, Södra Teatern, Stora 
Scen. Entré: 245 kr. 

 

SALSA NIGHTS 
Cuban Nights 
En gång i månaden slår Salsa Nights upp dörrarna 
för er som vill dansa och lyssna till Stockholms bästa 
salsa! Vi toppar med shower och underhållning av 
högsta kvalitet! 6 timmar och 2 dansgolv - ett golv 
med skön kubansk salsa och ett där salsa mixas upp 
med  mambo, chachacha och bachata. Dessutom 
fixar vi prova-på-salsa med erfarna instruktörer 
ifrån SalsaAkademien. Släpp loss och "baila"! 
Fredag 16 mars, kl 19:00, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Entré: 150 kr . 

 

BAMBAATAA BAMBAATAA 
Allt du behöver för hjärta, själ och höft 
Dj Ulmox aka The Silverback Funk Gorilla aka The 
African Beat Bulldozer tar inga fångar. Han är 
hänsynslös i sin mission i det eviga groovets namn. 
Alla ska dansa, dansa, dansa hela tiden. Det är 
fredagsmysets raka antites. Det enda och allt du 
behöver för hjärta, själ och höft  Reeeeewind 
Selectah!!!!!  
Fredag 16 mars, kl 21:00, Södra Teatern, Södra 
Bar, öppet från kl 17:00. Fri entré fram till 21.00, 
därefter 60 kr. 
 



 

THE AMERICAN DREAM - MODERN FANTAZIAS 
Kammarorkester tolkar Beachboys, 
bluegrasszoombies, Elvis, hymner, Dolly Parton… 
Den tjugo man starka kammarorkestern Modern 
Fantazias är tillbaka på Södran! Denna gång gräver 
de sig djupt ned i den amerikanska myllan. 
Dystopiska marscher, Beachboys, 
bluegrasszoombies, Elvis, hymner, Dolly Parton, 
predikanter, avantgardism, stämsång, Charles Ives, 
strängar och motorvägar manas fram i surrealistisk 
och oberäknelig drömvision av Amerika och det 
amerikanska.  
Lördag 17 mars, kl 19:00, Södra Teatern, Stora 
Scen. Entré: 220 kr. 

 

RE:ORIENT CLUB 
Mellanösterns absolut bästa hits 
Det skönaste dansgolvet med Mellanösterns 
absolut bästa hits med en unik blandning av 
arabiskt, balkan, romskt, kurdiskt, grekiskt, persiskt, 
turkiskt, Bhangra, Raï, Bollywood, Asian 
Underground m.m. m.m.!!! Varmt, nära och klassisk 
klubbmark! Ikväll: allas vår populära Dj Ipek från 
Berlin, som gästar klubben med sin egensinniga mix 
av Bhangra, turkpop, Bollywood, breakbeatz och 
Asian Electronica! 
Lördag 17 mars, kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 80 kr. 

 

BALKAN SUPERSTARS FEAT. ORKESTAR SINISA 
STANKOVIC[SRB] 
Romskt brassband bjuder på "Extra Bomba!" 
För att storstilat fira sitt femton års-jubileum bjuder 
Süperstar Orkestar in till klubb- och festkvällar med 
sina favoriter. Det blir liveband, dj:s, osvikliga 
gypsyvibes, fingerknäppningar och tokröjig 
Kusturicastämning. På scenen ikväll står Orkestar 
Sinisa Stankovic, ett elva man starkt romskt 
brassband från Serbien! Bandet flygs in speciellt för 
denna exklusiva spelning - deras första i Sverige! DJ 
multikulti spelar skivor efter konserten. 
Lördag 17 mars, kl 21:30, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Entré: 195 kr. 
 



 

LAMBCHOP [USA] 
Klassiskt altcountryband 
Support: Cortney Tidwell 
Lambchop är sprunget ur bandet Posterchild som 
startades av sångaren Kurt Wagner, gitarristen Jim 
Watkins och basisten Marc Trovillion redan 1986. 
Bandet växte och 1993 bytte man namn till 
Lambchop. Med album som det briljanta How I Quit 
Smoking, det tematiska Nixon och inte minst det 
kommande Mr. M har låtskrivaren Wagners precisa 
och akuta skildringar om vardagen lämnat få 
oberörda. 
Tisdag 20 mars, kl 20:00, Södra Teatern, Stora Scen 
Entré: 245 kr. 

 

VÄSEN OCH LE VENT DU NORD 
Double-bill! Två band - en kväll 
Svenska Väsen med sin energiska och känslofyllda 
folkmusik som gjort succé världen över möter 
kanadensiska Le Vent Du Nord som spelar keltisk-
kanadensisk partymusik. Nu bjuder de bägge 
banden in till en helkväll! Banden uppträder var för 
sig och tillsammans med nytt material.  Banden 
genomför just nu en gemensam turné i Norden och 
därefter Kanada.  
Tisdag 20 mars, kl 20:00, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Entré: 195 kr. Student och ungdom 
under 26 år: 155 kr. 

 

MAJLO 
Folk- och electronicainfluerad popduo 
Majlo är en popduo som tagit med den svenska 
folkmusiken in i en värld där den i mötet med 
liveelektronik och loopar, tunga beats och texter på 
engelska blir något nytt och unikt. Majlos musik 
utgår från enkelhet men byggs lätt upp till något 
stort och pompöst. Duons musik innebär kontraster 
då den är intim och personlig samtidigt som den 
stor och svängig. 
Tisdag 20 mars, kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. Fri entré. 



 

MARIT LARSEN[NOR] 
Atmosfäriskt orkestrerad folkpop 
Redan som 16-åring slog Larsen igenom med norska 
popsensationen M2M. Solodebuten "Under the 
surface" blev en monumental framgång i 
hemlandet liksom uppföljaren "The Chase". 
Marit Larsen reste sen till New York för att få tid att 
fokusera kreativiteten och utforska vart hon kunde 
ta sitt låtskrivande när det fick utvecklas i lugn och 
ro. Resultatet blev plattan "Spark" och singeln 
"Coming Home". Den är atmosfäriskt orkestrerad 
folkpop. Luftig och fri, intim och nära.  
Torsdag 22 mars, kl 20:30, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Entré: 190 kr 

 

SÖDRANS REGGAE BAR 
Sthlm Reggae Club ställer sig i baren 
Den bästa musiken direkt från Kingston, Jamaica. 
Allt från de senaste dancehallhitsen till de äldsta 
dängorna. It’s Reggaetime again! 
Torsdag 22 mars, kl 21:00, Södra Teatern, Södra 
Bar, öppet från kl 17:00. Fri entré. 

 

NIPPE SVENSK 
Lekfull visjazz av sångaren från Svensk Pop 
Nippe Svensk, sångare i kultbandet Svensk Pop och 
en av landets skarpaste textförfattare, släpper 
soloskiva. Musiken är lekfull visjazz. Texterna är 
ekvilibristiska, ofta med ett oroväckande mörkt 
stråk. På skivan finns samarbeten med bland andra 
Wille Crafoord och Dan Viktor, samt översättningar 
av Willie Nelson och Melvern Taylor-låtar. Den 
vedervärdige mannen från Älvsjö släpps den 22:a 
mars. DJ:ar gör Robin och Hell från tradjazzklubben 
Stockholm Swing. 
Torsdag 22 mars, kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00 
Fri entré. 



 

TEATER/PERFORMANCE 
DANNY GORDON: GORDON GÅR IGEN 
En man, en gitarr och en hjärnhalva… 
Efter succéer som ”A room with a Jew” och ”Hem 
till Gårdon” är han äntligen tillbaka med en 
fleromättad show fylld av självspeglande, 
samhällskritiska sånger och monologer. En 
hybridshow som ohämmat kombinerar egensinniga 
sånger med kabaréaktig ståuppkomik. Utmana ditt 
förnuft, våga släppa linjalen och bilda dig en egen 
uppfattning. 
söndagar 11 och 18 mars kl 19:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. Entré: 180 
kr. 

 

SYSTER DISEL 
Sjuksköterskan från helvetet som ger dig både 
första och sista hjälpen! 
Denna humorföreställning är en hejdlös drift med 
sjukvårdens alla klichéer om väluppfostrade 
sjuksköterskor och fingerfärdiga doktorer. 
Föreställningen ger symptom som ökad puls, en 
garanterad prozaceffekt och är en "riktig 
stämningshöjare". Dekor och filmsnuttar hämtade 
ur verkliga sjukhusmiljöer blandas med välkända 
sånger! 
Onsdag 14 - fredag 16 mars kl 20:00, Södra 
Teatern, Etablissemanget, öppet från kl 17:00.  
Entré: 245 kr, för student och ungdom upp till 26 
år: 200 kr. 

 

RIKSTEATERN 
MAZ JOBRANI [USA/IRAN] 
Stand-up med fokus på världspolitik 
Efter 2 utsålda hus senast är Maz Jobrani tillbaka i 
Sverige igen. Den här gången med helt nytt material 
där politiken står i centrum. En helkväll full av 
humor som tar avstamp i händelserna i Iran, 
landets påstådda kärnvapenförberedelser och 
världssamfundets sanktioner. Maz Jobrani är en av 
grundarna av "Axis of Evil Comedy Tour ”. Han har 
också medverkat i en rad Hollywoodfilmer. 
Gästartist: Shima Niavarani. 
Fredag 16 mars, kl 19:00, Södra Teatern, Stora 
Scen. Entré: 360 kr 



 

CANDIDE 
Voltaires välkända politiska satir Candide sätts här 
upp som en sprakande musikteaterföreställning 
med specialskriven musik, dans och sång 
Med ledorden "vi lever i den bästa av alla tänkbara 
världar" kastas huvudkaraktären Candide genom en 
eländig värld. Allt han vill är att återse sin stora 
kärlek Kunigunda men sökandet efter henne tar 
honom över hav och genom städer, över berg och 
genom krig. När han slutligen finner henne är hon 
inte den hon var... Scenkonstföreningen Bombina 
Bombast sätter upp Candide med en massensemble 
och livemusik på scen. Kom och se dem odla sin 
trädgård! 
Söndag 18 och måndag 19 mars, kl 19:00, Södra 
Teatern, Stora Scen 
Entré: 245 kr, student och ungdom upp till 26 år: 
170 kr. 

 

SAMTAL 
 
TANKEVERKET 
Att läsa Hegel 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel utgör på många sätt 
portalfiguren för de senaste två århundradenas 
filosofi och politiska teori. Med anledning av den 
nyutkomna antologin Att läsa Hegel samtalar 
bokens redaktörer Anders Burman och Anders 
Bartonek med Sven-Olov Wallerstein och Victoria 
Fareld om Hegels verk och betydelse för filosofins 
utveckling. 
Tisdag 13 mars kl 19:00, Södra Teatern, 
Kägelbanan 
Entré: 100-150 kr 

 

ÖVRIGT  
MED KAMERAN SOM VAPEN 
Privatpersoners egna filmer från Västbanken 
under den israeliska ockupationen 
Södra Teatern och Settler Watch presenterar stolt 
ett dokumentärt projekt som visar unika filmer från 
Västbanken. Filmsekvenserna är fotade av 
palestinier med kameror de fått från den israeliska 
människorättsorganisationen B’Tselem. Syftet med 
kameraprojektet är att dokumentera livet under 
den israeliska ockupationen och brott mot 
mänskliga rättigheter, ofta kopplade till de 



israeliska bosättningarna. Kamerorna har inneburit 
ett banbrytande icke-våldsalternativ för palestinier 
att bemöta övergrepp och trakasserier. 
Utställningen går att se 21-25 mars i Södra 
Teaterns Foajé, öppen vardagar mellan 12:00-
18:00, lördagar 12:00-16:00 samt i samband med 
evenemang. Fri entré 

 

VÄRLDSPOESIDAGEN 
Rörelse – motsatsen till stillestånd 
Möt poeter som ifrågasätter tanken på dikten som 
färdig och avslutad. Världspoesidagen firas den 21 
mars och har rörelse som tema. Rörelse är 
motsatsen till stillestånd, till det frusna tillståndet, 
det döda. Poeter från flera olika länder medverkar, 
konstnärlig ledare och presentatör för kvällen är 
poeten och översättaren Joar Tiberg. 
Onsdag 21 mars, kl 19:00, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Entré: 50 kr 

 
Presskontakt: Anneli Gunnar, anneli.gunnar@sodrateatern.com eller 070-682 97 25. 
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