
Välkommen på pressvisning onsdag 20 november kl 11.00 

av utställningen SKÅNSKA TEATERN - En teatersaga i tre delar. 

Från 1974-2003 huserade Skånska teatern och senare Nya Skånska teatern i Landskrona. 

En fri teatergrupp med jämlikhet, demokrati och teater i centrum. Välkomna på 

pressvisning onsdag 20 november kl. 11.00 på Landskrona museum. 

1974 flyttade den fria teatergruppen Skånska teatern till Landskrona, efter en intensiv 

provmånad följde tjugo lika intensiva år. Med konstnärligt fokus och fantastiskt engagemang 

producerades storslagna föreställningar. Målet var att göra folkteater med hög konstnärlig 

kvalité. Genom sitt utåtriktade arbetssätt blev ”Skånskan” snabbt en självklar del av staden 

och landskronaborna blev en självklar del av Skånskan. Skånska Teatern var en av de största 

teaterhändelserna i Sverige under slutet av förra seklet och gruppen gjorde Landskrona till 

en av landets absolut främsta teaterstäder under en tid. 

En utställning och en dokumentation 
Följ med upp på scen, bakom kulisserna och ut i staden! Möt dem som var med! I 
utställningen visas föremål och bilder ur museets samlingar parallellt med nyproducerad film 
och personliga minnen. 

Utställningen är en del av en större dokumentation som Landskrona museum gör kring 
Skånska Teatern. Det är en berättelse om teaterlivet i Landskrona under mer än trettio år, 
om storslagna drömmar och hårt arbete när en av Sveriges bästa fria grupper blir ett med 
arbetarstaden. 

Arbetet med att samla in minnen kring Skånska Teatern har pågått i cirka ett år. I museets 
samlingar finns en del fotografier, originalkostymer, masker och rekvisita från tiden sparat. 
Men det fanns få personliga berättelser kring Skånskan bevarade i arkiven. I projektet har 
det därför ett 20-tal djupintervjuer gjorts med personer från olika yrkesgrupper som alla 
arbetat med skånskan under olika perioder. Insamlingen av minnen pågår under hela 
utställningsperioden. 

Skånska Teatern – En teatersaga i tre delar visas 23/11 2019 – 26/4 2020 på Landskrona 
museum. 

 

VERNISSAGE:  

Lördag 23 november 14.00–16.00 på Landskrona museum.  

14.00: Invigningstal med Rolf Lassgård.  

I samband med vernissagen har museet Landskronalördag med tema Skånska Teatern. 

Minnesbanken har öppet och samlar in minnen från tiden.  

Kvällen fortsätter:  

19.00–22.00: GOOD OLD DAYS - Ohämmad nostalgi och kära återseenden med sikte på 

framtiden! En minnesvärd afton på Landskrona teater. Begränsat antal platser, biljetter via 

Tickster. 



PRESSVISNING: 

Onsdag 20 november kl. 11.00 på Landskrona museum.  

 

 


