Följ oss på Facebook för
uppdateringar eller på
www.motettenfh.se/

Barnprogram i Lindängens amfi-teater 2019.
Tisdag den 28 maj kl. 10.00

Skepp O’hoj med SjörövarMange och Katta Pirat

Tisdag den 4 juni kl. 10.00

Klimatkapellet

från 4 år

Tisdag den 11 juni kl.10.00

Duvungarna

från 3 år

Tisdag den 18 juni kl. 10.00

Den magiska hatten

från 5 år

Två snälla sjörövare som åker land och rike runt för att
underhålla och sjunga med barn och vuxna.

Barnmusikalen ”Vem är det som bestämmer”.
När staden bara växer och växer så har Lilla Snigel
ingenstans att bo. Då rycker djuren i skogen och hippiehäxan
ut till hennes räddning.

Musikal av barnteatergruppen Duvungarna från
Helsingborg. Genom åren har de spelat upp 27 nyskrivna
musikaler.

Magikern Malin Nilsson har packat trolleriväskan,
kammat glitterridån och putsat sina kängor för att
stövla in i amfiteatern och skapa en magiupplevelse.

Onsdag den 19 juni kl.10.00

Magi i berätteri

Berätteri/teater med Mikael Björk

från 3 år

Ett arrangemang från Sommarscen Malmö
Tisdag den 25 juni kl. 10.00

Pojkaktig Orkester

från 4 år

Musik och räliga sånger

Tisdag den 2 juli kl. 10.00

Vill ha hund Dockteatern Tittut från 2 år
Plötsligt slår den till, längtan efter en hund. En vän som
alltid viftar på svansen när den ser dej. Vilken lycka!

Ett arrangemang från Sommarscen Malmö

Tisdag den 9 juli kl. 10.00

Hunden Teatergruppen Dotterbolaget

Tisdag den 16 juli kl. 10.00

Rimstad Rockerz

från 4 år

En morgon när Lola och Cous Cous ska öppna sin kebabvagn får de besök av en mycket ensam hund, som blir
deras vän. Men snart knackar hälsoinspektören på.
Om att hjälpa och hjälpas åt, mötas över språkbarriärer.

från 3 år

En kul och ösig konsert med sång och dans för alla.
Massor av nya egenskrivana (barn)låtar.

Tisdag den 23 juli kl. 10.00

Bröderna Berggrensson

från 3 år

Tisdag den 30 juli kl. 10.00

Det stora sopäventyret

från 4 år

Musik, sång och galenskaper med Bröderna B, kända från bl.a.
TV programmet Amigo.

Häng med på en svängig återvinningssaga med vännerna
Pricksam, Labbe och Mulle som ger sig ut på en äventyrlig
camping i luftballong. De möts av allt annat än en vacker
naturupplevelse när de havererar där sopbergen växer
och djuren äter plastskräp.

Arr Folkets Hus och Parker i samarbete med Geiger
Fischer Productions och Håll Sverige Rent

Tisdag

den 6 augusti kl. 10.00

MALIN & Z!NK

från 5 år

En föreställning som blandar magi, surrealism och som
genomsyras av MALIN & Z!NKs hemtrevligt kaosartade
signaturkänsla. En wow-upplevelse du sent kommer att
glömma.

Ett arrangemang av Sommarscen Malmö

Innealternativ
Om vädret skulle hindra oss från att vara utomhus dvs. regn och ibland hård blåst så flyttas, om
möjligt, arrangemanget in i Motettens Folkets Hus.
Är du tveksam så ring tel. 040 21 13 03

---------------------------------------------------------Arrangemang av det lokala föreningslivet i samarbete med ABF Malmö
och Sommarscen Malmö.

Samordnare: Motettens Folkets Hus tel. 040 21 13 03.

