SUPERDUPERSOMMAR
TEATER,
DANS, MUSIK
& FILM
för barn och unga

FRI ENTRE!

SUPERDUPERSOMMAR I
FOLKETS PARK 2019
Sommaren i Folkets Park är alltid en höjdpunkt för alla barn
och unga. Mellan den 17 juni och 8 augusti kommer Folkets
Park fyllas med aktiviteter för barn och unga upp till fyra
dagar i veckan.
Vi utlovar upplevelser för alla sinnen och varje dag händer
något nytt. Film, musik, teater, dans, trolleri och akrobatik
är några exempel på innehåll i årets program. Superduper
sommar är en favorit för både barn och föräldrar. Alla är
välkomna och det är fri entré hela sommaren.
Håll koll på facebook.com/folketspark.
Om det blir förändringar i programmet
informerar vi om det där.
Superdupersommar är ett samarbete mellan
Folkets Park och Barnens scen.
Filmerna visas i samarbete med BUFF
(Barn- och ungdoms�
lmfestival).

Fullständigt program finns på folketspark.se

17/6

DET LEVANDE SLOTTET
Ridhuset | 13.00 | barn�lm | från 7 år

Hattmakaren So�
e är på väg att besöka sin syster när hon trä�ar
trollkarlen Howl, men innan de hinner lära känna varandra
förvandlas hon till en gammal kvinna av en häxa. So�
e
försöker bryta förbannelsen och får hjälp av en
hoppande fågelskrämma som leder henne till
Howls kringvandrande slott.
18/6

DISCOPOESI MED BRITA BJÖRS &
CECILIA NORDLUND
Ridhuset | 13.00 | musik, poesi | från 5 år

Vågar du sjunga med oss? Hur många låtar kan vi skriva ihop på
30 minuter? Under den här annorlunda konserten är du i publiken
med och skriver texterna, rappar, dansar och sjunger. Vi lovar att
det kommer att bli pinsamt! Brita Björs är musiker, scenkonstnär
och musikfröken som gillar att sprida musiklust omkring sig. Cecilia
Nordlund är musiker, artist och
låtskrivarpedagog som har fått
tusentals barn och ungdomar att
skriva egna låtar.

19/6

DEN MAGISKA HATTEN
Ridhuset | 13.00 | magi/trolleri | från 5 år

En förtrollande varieté för hela familjen!
Magiker Malin Nilsson har packat trolleriväs
kan, kammat glitterridån och putsat sina kängor.
Hon är redo att stövla in på scenen och skapa en
magiupplevelse tillsammans med dig! Fingerfärdiga trick, hemma
byggda illusioner och roliga mysterium presenteras till ackompan
jemang av pianist Olof Löfgren.
En interaktiv magiföreställning med hjärtat på det rätta stället och
inget tjafs.
19/6

MID90S
Vänskapstorget | 16.30 | ungdoms�lm | från 11 år

13-åriga Stevie växer upp i 90-talets Los Angeles med en mob
bande storebror och en mamma han bara inte orkar med, så han
letar andra sammanhang att passa in i. Stevie tyr sig till
några äldre skejtare som välkomnar honom
som en i gänget, och det blir en som
mar med rullbrädor, svordomar och
urspårade fester.

20/6

MORFAR OCH FÅRMOR
Ridhuset | 13.00 | dockteater | hela familjen

Mest om en häst,
Men också en ko....
med gräddmjölksjuver!
Och så ett korn med sanning i,
Och en fårlikt förklädd...marknadsspjuver!
Fritt efter HC Andersens klassiska historia om gubben
som bytte sin häst mot en ko, kon mot ett får, fåret mot ett...
Sta�an Björklunds Teater skapar dockteater präglade av humor
och konstnärligt formade dockor. Föreställningarna har turnerat
runt hela världen och prisats för sina dockor och nyskapande i
konstarten visuell, interaktiv, fysisk dockteater.
24/6

BALLADEN FRÅN TIBET
Ridhuset | 13.00 | barn�lm | barntillåten

Thupten är tio år och går i en skola för blinda
barn i Tibet. Han kan se med ett öga till skillnad
från sina kompisar som är helt blinda. Kompisar
na vill att de ska delta i en tv-sänd talangshow i
Shanghai och att Thupten ska leda vägen dit. Det blir
en strapatsrik resa som de sent kommer att glömma.

25/6

TRALLSÅNG MED
MAMMA MÅD TRIO
Ridhuset | 13.00 | musikföreställning | hela familjen

En glad familjekonsert för både små och stora öron. Mamma
Måds låtar har ett roligt och tänkvärt innehåll om olikheter och att
våga vara sig själv, men också om bl.a. djur och tåg. Man lär sig
snabbt att sjunga med i och röra sig till de trallvänliga sångerna.
Mamma Måd vill både roa och beröra med sin musik, men även
ge barn en lust till musik och att leka med ord och uttryck. Det
spritter i både ben och stämband under och efter en konsert med
Mamma Måd Trio! I samarbete med UNGA Musik i Syd.
26/6

KLIMATKAPELLET
Ridhuset | 13.00 | musikteater | från 3 år

Det bjuds på teater blandat med nyskriven
musik där barnen i publiken involveras.
Föreställningen vill väcka lusten och entusi
asmera alla att ge sig ut i skog och mark. Ni
kommer också att lära er något om naturens ömtålighet och om
hur man ska uppföra sig i skog och mark
Medverkande: Pontus Stenquist, Lave Lindholm, Maria Stille,
Krister Jonsson och Lars Paulström.

26/6

SPIDER THIEVES
Vänskapstorget | 16.30 | ungdoms�lm | från 11 år

I en kåkstad i Santiago lever tre tjejer
under fattiga förhållanden som drömmer
om coola och trendiga saker de ser på tv.
De börjar bryta sig in i lägenheter genom
att klättra på husfasader och blir snart kända som spindeltjuvar
na. Baserad på verkliga händelser som skildrar social utsatthet,
drömmar och klass.
27/6

SONATLAND
Ridhuset | 13.00 | musikföreställning | från 6 år

Sonatland är en lekfull och energisk
berättelse om karaktärerna Tanzi
och Manzi. Med block�
öjter i alla
möjliga storlekar, i en föreställning
kryddad med commedia dell’arte,
dans- och mimteater, berättar de om
livet i Sonatland. Sonatland är en liten ö där både vänskap och
ensamhet rasar ikapp med stormen över havet och vinde���
ö
jterna. Det är ordlös föreställning, där musiken, kroppsspråket och
dansen står för berättandet. Presenteras i samarbete med UNGA
Musik i Syd.

1/7

MONKY
Ridhuset | 13.00 | barn�lm | barntillåten

Frank hittar en dag en apa i familjens trädgård.
De kallas henne Monky och ett roligt äventyr
startar för familjen som under en tid levt i sorg.
Monky visar sig snart vara något annat än en vanlig
apa och det var inte heller en tillfällighet att hon dök upp just i
deras trädgård. Ett fartfyllt äventyr som tar Frank och familjen
från Sverige till Thailands djupaste djungel.
2/7

TÄNKETANKAR
MED HANNA & AXEL
Ridhuset | 13.00 | musikföreställning | från 5 år

Malmöpremiär för Tänketankar��
loso�
ska poplåtar för barn från
5 år. I konserten avhandlas funderingar om allt från rymden, att
säga förlåt och varför de��
nns svärord om
man inte får säga dem. Tänketankar tar
avstamp i, och förvaltar, det rika arvet av
svensk barnmusik på ett varmt, svängigt och
lit��
nurligt sätt – med en modern touch.
Medverkande: Hanna Östergren
och Axel Sjöberg

3/7

KING OF THE JUNGLE
Utomhus på Parktorget | 13.00 | dans, rörelse, teater | från 6 år

Människor i rörelse, alltid påväg. I stora hjordar rör de sig genom
den moderna storstadsdjungeln.
Du kommer att se dem under rusningstid, väntandes på tåget. Du
kommer att se dem dricka sitt älskade ka�e, eller trycka i sig ett
mellanmål mellan möten. Du kommer att se dem
småspringa över torget, med ena ögat nervöst
sneglande på klockan, alltid på väg.
Du kommer att se dem…
Medverkande: ReAct!
3/7

THE MISEDUCATION OF
CAMERON POST
Vänskapstorget | 16.30 | ungdoms�lm | från 11 år

16-åriga Cameron bor hos sin nyreligiösa moster och är sam
tidigt ihop med skolans snyggaste tjej. När de blir påkomna
skickas Cameron till ‘God’s Promise’, ett
konverteringsläger där man “botar”
unga från deras homosexualitet. I
den märkliga miljö��
nner hon en ny
familj bland de andra konvertiterna.

4/7

VARA HÄR
Ridhuset | 13.00 | musikföreställning | från 6 år

Lätta ankare. Skaka loss. Gunga iväg med tre musiker i en luftbal
long, lastad med korta berättelser som handlar om att vara trygg
i sig själv (även när allting gungar) och mycket
annat. Ballongen fylls med pop och jazz
som får vibrera genom varma västafri
kanska luftströmmar. Musiken tar dig upp
och ner, hit och dit, men har också kraft
att omsvepa oss alla. I den möts vi genom
sång, dans, call and respons och lekar.
Presenteras i samarbete med UNGA Musik i Syd.
8/7

PADDINGTON 2
Ridhuset | 13.00 | barn�lm | från 7 år

Alla älskar den charmiga lilla björnen som
sprider glädje och marmelad var han än går.
En dag hittar han en bok som han gärna vill köpa i present till
faster Lucy. Innan han hunnit jobba ihop tillräckligt med pengar
blir boken stulen och nu är det upp till Paddington att avslöja
skurken som dessutom tycks vara en mästare i förklädnad.

9/7

SMASHING
Ridhuset | 13.00 och 14.30 | dansteater | hela familjen

Smashing är en kärleksfull och humoristisk betraktelse av tennis
konsten med dans, teater och musik som uttrycksmedel. I fria
associationer undersöker vi spel, spelplan och
spelregler, något som kanske lika gärna
kan vara metaforer för livet vi lever.
Medverkande: Sara Ekman, Jonas
Svensson och Ola Simonsson.
10/7

HUNDEN
Ridhuset | 13.00 | teater | från 4 år

En clownföreställning om en hund p��
ykt so��
nner vänner
och ett hem. En morgon när Lola och Cous Cous skall öppna sin
kebabvagn får de besök av en mycket ensam
hund. Högst motvilligt börjar kvinnorna att
tycka om den, hunden blir deras vän och
förtrogna. Men snart knackar hälsoin
spektören på och den nya vänskapen
ställs på prov.

10/7

CALL ME BY YOUR NAME
Vänskapstorget | 16.30 | ungdoms�lm | barntillåten

Under sommaren 1983 spenderar den 17-årige
amerikanen Elio sin sommar i familjens semes
terhus i norra Italien. Dagarna tillbringar han
med att skriva musik oc��
örta med Marzia.
En dag dyker Oliver upp som ska hjälpa Elios
far med sitt examensarbete. De upptäcker snart
att detta är en sommar som kommer förändra deras liv för alltid.
11/7

CIRKELINE, COCO OCH DEN VILDA
NOSHÖRNINGEN
Ridhuset | 13.00 | musikföreställning | från 5 år

Moussa Diallo är nu redo med ett helt nytt album om Cirkeline
och hennes vänner i kölvattnet av Jannik Hastrup��
lm med sam
ma titel som hade premiär tidigare i år. Med Moussas välkända
talang för rytmisk komposition och historieberättande har han
skapat ett album som sjuder av värme och
berättarglädje. Eva Kunda Neidek kommer
tillsammans med Moussa Diallo Trio att
sjunga och tolka de nya låtarna på sven
ska och bjuda in barnen i Cirkelines universum.
Presenteras i samarbete med UNGA Musik i Syd.

16/7

BARNENS DAG
Ridhuset | 13.00 | musikföreställning | från 4 år

”Barn har rätten att bli sedda. Barn har rätten att bli
hörda. Barn har rätten att ta plats eller inte bli störda.” Raderna
är från låten Barnens dag, skriven av kompositören Jan-Erik Sääf
tillsammans med Musikrådselever vid Sorgenfriskolan och barn
vid Maria förskola i Malmö. Det är också upptakten till denna nya
föreställning som på ett lekfullt sätt, med både barns delaktighet
och musikens hjälp, berättar om barnkonventionens olika artiklar.
Presenteras i samarbete med UNGA Musik i Syd.
17/7

DOCKEDANSEN
Ridhuset | 13.00 | musik | från 2-5 år

Följ med på en resa över Atlanten, en färd med sång, musik, lek
och dans. Framme i Amerika lär vi oss tala engelska och spela på
en pilbåge. Det blir ett hejdundrande musikäventyr med svensk
och amerikansk folkmusik.
Medverkande: Strings Across the Ocean –
Maria Larsson��
ol, nyckelharpa, sång, block�
öjt
Ross Sutter, (från USA), sång, gitarr, dragspel
Anders Larsson, sång, gitarr, bas, slagverk
Presenteras i samarbete med UNGA Musik i Syd.

18/7

SJUNG MED PETTSON OCH FINDUS
Ridhuset | 13.00 och 15.00 | musikföreställning | från 5-9 år

En fartfylld och sångglad familjeföreställning.
I föreställningen, som är byggd på Sven
Nordqvists älskade böcker, tar de publiken
med storm genom många av de populära
�
gurernas roligaste påhitt; när de tältar,
sätter köttbullar, skrämmer räv och försöker
baka pannkakstårta. Och publiken får vara
med och sjunga mest hela tiden.
Medverkande: Sven Hedman och Fanny Wistrand.
23/7

VARGEN MINSKI OCH
MARIONETTERNA
Ridhuset | 13.00 | marionetteater | hela familjen

Internationellt gästspel av marionetteatern Kabar��
ulpa från
Berlin, Tyskland. Den lilla vargen Minski möter en blyg men mycket
musikalisk kanin, ett par kärleksfulla möss, en dinosauriekyckling
som lägger ett mystiskt ägg, ett skelett som blir förälskat och
några till i en talrik och färgrik marionettkollektion.
I samarbete med Pegasus international.

24/7

MIO, MIN MIO
Ridhuset | 13.00 | teater | från 5 år

I Teater Pegasus version av Astrid Lindgrens Mio,
min Mio, får publiken hjälpa Mio och Jum-Jum att undgå spejarna,
övertyga svärdssmidaren, ge brödet som mättar hunger, spela
�
öjt – och framförallt hjälpa Mio och Jum-Jum att besegra riddar
Kato, och befria alla barn som blivit förvandlade till fåglar.
Med nyskriven och igenkännande musik passar föreställningen
barn från 5 år. De��
exibla formen gör att ingen föreställning är
den andra lik; men sagan är densamma, tidlös och vacker.
25/7

DEN SJUNGANDEN BÄNKEN
Ridhuset | 13.00 | musikföreställning | från 3 år

Visst kan man längta bort ibland till de stora äventyren, någon
stans på andra sidan horisonten. Men man behöver inte alltid resa
så långt. Om man ser sig noga omkring och lyssnar uppmärksamt
kan det räcka att sätta sig en stund och fundera på
bänken där borta under trädet. Med fantasins
hjälp och lite tålamod händer det: från molnen
kommer sångerna singlande och landar fram
för våra fötter! Välkomna stora och små till en
härlig sångstund.
Presenteras i samarbete med UNGA Musik i Syd.

30/7

DEN INRE VÄRLDEN
Utomhus på gräsmattan vid Terrariet
11.00 / 11.30 / 12.00 / 12.45 / 15.30 /
16.00 / 16.30 / 17.15 / 17.45 / 18.15
animationsperformance | från 5 år

En mycke��
n animations performance, dä��
lm och bild möter
skådespelare i en magisk värld… Föreställningen framförs i ett
litet trähus/skal. Ett internationellt gästspel från Spanien.
OBS Det kommer genomföras 10 korta föreställningar (kösystem).
Mycket begränsat antal platser.
31/7

DET STORA SOPÄVENTYRET
Ridhuset | 13.00 | teater | från 3 år

Häng med på en svängig återvinningssaga med
vännerna Pricksan, Labbe och Mulle som ger sig ut på en även
tyrlig camping i luftballong. De möts av allt annat än en vacker
naturupplevelse när de havererar i Vithavet där sopbergen växer
och djuren äter plastskräp. Ett farligt jättefartyg är nära att
krossa dem. Som tur är har de tre vännerna så mycket mod och
upp�
nningsrikedom att de aldrig ger upp inför motgångarna. De
dansar, sjunger och allt slutar i en glad sorterings�
nal
tillsammans med publiken.

1/8

JAM SIDE UP!
Ridhuset | 13.00 | akrobatik | från 5 år

Ett tvillingpar skojar om att vara identisk tvilling
och framför en massa konster medan de
kämpar mot rosa ballongmonster.
En humorfyllf döreställning med dans
och akrobatik i samspel med publiken.
Medverkande: Kif Kif sisters –
Françoise Lépine och Josette Lépine.
6/8

FABIOLA OCH HUNDEN
Ridhuset | 13.00 | marionetteater | från 3 år

I surrealismens tecken handlar föreställningen om Fabiola och
hur hon vill leka med hunden Guilio, men tappar tålamodet när
hunden inte gör som hon vill. En föreställning med mycket charm
som passar särskilt bra för vår yngre publik.
Medverkande: AF Compagnia La Fabiola –
Nives Valsecchi och
Giancarlo Casati.

7/8

ALLT I EN RESVÄSKA
Utomhus på gräsmattan vid Terrariet | 13.00 |
clown cabaret | från 3 år

Ett imaginärt hotell med många resväskor.
Vi be�
nner oss på 1930- talet, där en port
ier ackompanjeras av vacker musik i hans
kamp mot ett överväldigande och växande
kaos. Föreställningen uppmanar publiken att
leka med i ett poetiskt stycke med full fart.
8/8

HÅRY STÅRY
Ridhuset | 13.00 | punkcirkus | från 5-10 år

Var kan hår växa? Växer det överallt? Med
en stor dos fysisk komik, böjliga kroppar
och håriga kreationer skapar M.P.A.C. en
fantasifull värld av hår för hela familjen. I
föreställningen möter du bland annat hår
tvillingarna, som tack vare sin sammanväxta
�
äta kan utföra parakrobatiska cirkuskonster, och
damerna som gör allt för att presentera ett vackert yttre
med sina udda frisyrer.
Medverkande: Jenny Soddu, Karin Svensson,
Kajsa Englund och Camilla Rud.

BARN FÖDS FÖR ATT VARA LYCKLIGA!
En interaktiv utställning på Barnens scen.

Under barnkonventionens namn kommer en utställning att visas
på Barnens scen utifrån temat delaktighet. Utställningen väx
er fram tillsammans med konstnär Belgica Castro Fuentes och
besökarna som varje dag skapar nya delar till utställningen.
Utställningen öppnar den 24 juni och hänger på Barnens scen till
den 9 augusti 2019.
Workshop tillsammans med pedagoger:
1 - 5/7 | 8 - 12/7 | 15 - 19/7 | 22 - 26/7 | 29/7 - 2/8
Alla dagar kl. 11.00-16.00. Ingen föranmälan krävs.
Verksamheten riktar sig särskilt till barn och unga i åldern 6-12 år.
Om konstnären Bélgica Castro Funtés:
”Jag bestämde mig för att dela med mig av mitt livs historia genom
små bitar av tyg och genom dessa berättar jag en del av min och
mitt folks historia och minnen.
Med hjälp av bild, skapande och återvunnet material vill vi ge barn
hopp om en lyckligare och mer rättvis värld. I sommar arbetar
vi med barnens delaktighet i berättelser,
bild och skapande.”

BRA ATT VETA INFÖR DITT BESÖK
Var ligger Ridhuset?
Ridhuset är beläget längst ned i Folkets Parks sydvästra
hörn, till höger om Plaskdammen, bakom hoppkuddarna.
Närmaste entré är från Norra Parkgatan och Falsterbo
gatan.

Är det gratis?
Alla föreställningar i Superdupersommar har fri entré
. Det
�
nns andra saker i Folkets Park som kostar, så som minigolf,
Cool minds och Reptilcenter.

Tillgänglighet
Ridhuset är tillgänglighetsanpassat för besökare med rullstol.

Barnvagnar
Barnvagnar får inte tas med in i Ridhuset på grund av
utrymningsskäl. Barnvagnsparkerin��
nns utanför huset.
Medtag eget lås. Folkets Park ansvarar inte för några
värdesaker.

FLER BARNAKTIVITETER I FOLKETS PARK
I Folkets Par��
nns det alltid roliga saker att göra för barn.
Här kommer några tips för er som vill förlänga besöket på
Superdupersommar och ha en heldag i Folkets Park.

Lekplatser och cykelsafari
Runt om i parke��
nns roliga lekplatser och cykelsafari där
barn kan lära sig att cykla och vilka regler som gäller i
tra�
ken.

Plaskdamm
Under sommaren är vår populära plaskdamm öppen!

Hoppkuddar
Hä��
nns hoppkuddar för både stora och små barn.

Terrariet		
Välkommen till Frank och alla hans spännande och exotiska
djur!
Terrariet är en 500 kvadratmeter stor djungel där du kan
bekanta dig närmare med allt som krälar, kryper, hoppar

och klättrar. Hä��
nns ödlor, ormar, krokodiler, spindlar,
sköldpaddor, papegojor, apor och ekorrar. Och mycket mer!

Cool Minds
Cool Minds är hela Malmös kunskapslabb. Här kan du testa
VR-glasögon, göra slime, skiva ut i 3D och en massa andra
experiment för barn.
Du är lika välkommen på drop-in som att boka ett kunskaps
kalas eller skolbesök.

Malmös Äventyrsgolf
Malmö Äventyrsgolf är en tematise
rad minigolfupplevelse som också är
ett riktigt äventyr; du spelar dig runt
stora delar av Malmö, i dåtid och nutid.
Missa inte Ben & Jerry´s glassbar som
ligger vid entrén.
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