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Information om medlemskap i Skådebanan 
På höstmöte beslutades att vi skulle bli medlemmar i Skådebanan. Medlemskap 
har nu tecknats med Skådebanan för samtliga medlemsföreningar i 
Intresseföreningen i Södra och mellersta Skåne, vilket innebär att 
medlemskapsavgiften till Skådebanan betalas av Intresseföreningen. 
 
Här kommer lite praktisk information om vad det innebär och vad vi behöver för 
information från Er. Mer information om Skådebanan finns att läsa på deras 
hemsida http://www.sodra.skadebanan.se/  
 
Information från Skådebanan om verksamheten 
I vår verksamhet att förmedla kultur kan vi hjälpa till med bokning av speciella 
aktiviteter, och även ge tips till föreningar som vill göra olika 
kulturarrangemang. 
 
Vi erbjuder inspiration i form av att ni får sex stycken utskick per år, med 
kultur information och en affisch med extra erbjudande. 
 
Vi genomför också minst tre ombudsträffar varje år, dit alla ombud hälsas 
välkomna. På ombudsträffarna bjuder vi in representanter för arrangörerna som 
får uppdraget att inspirera oss att ta del av just deras arrangemang. 
 
Genom ert arbete som ombud har ni tillgång till rabatterade biljetter till olika 
evenemang, samt även viss tillgång till genreps biljetter.  
 
För att kunna ge förmånliga och intressanta erbjudanden, använder vi det breda 
kontaktnät med olika kulturinstitutioner i Skåneregionen som vi byggt upp.  
Dessa innefattar institutioner som Malmö Stadsteater, Teaterföreningar i 
Skåne, Skånes Dansteater, Malmö Opera, Helsingborg Stadsteater, Dunkers 
Kulturhus, Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester samt de 
skånska kommunernas Museer, Stadsbibliotek, Stadsarkiv och Konsthallar.  
 
Vi ser gärna att ni hör av er om ni har egna kulturönskemål, då vi ser det som en 
trevlig utmaning att försöka hjälpa er. Och vi vet av erfarenhet att kulturen 
höjer välbefinnandet och skapar en stor social gemenskap. 
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Som ombud bidrar ni med att entusiasmera andra att ta del av kulturen. Själva 
får ni inspiration genom våra utskick och våra ombudsträffar, där ni möter 
arrangörer och andra kulturombud. Och allt ni får uppleva själv i form av kultur, 
förmedlar ni vidare i er förening. 
 
Vilka fördelar har jag som medlem i Skådebanan? 

 Jag får kontinuerlig information om vad som är på gång inom teater- och 
musikområdet. 

 Genom mitt ombud får jag en extra puff – så att jag verkligen kommer i 
väg till teatern – annars blir det kanske aldrig av. 

 Jag kan välja om jag vill gå ensam eller i grupp. Ett gruppbesök kan vara 
ett sätt att komma i väg. 

 Jag har lätt att beställa biljetter. Genom att ringa eller sända in en 
biljettbeställning överlåter jag bevakning och eventuellt köande till 
succéföreställningar, på Skådebanan. Biljetten får jag av mitt ombud. 

 Jag får möjlighet att delta i Skådebanans träffar, visningar, 
förhandsinformationer och andra arrangemang. 

 Som medlem i Skådebanan – en stor publik – och kulturorganisation, kan 
jag vara med och påverka ett aktiv kulturarbete. 

 
Vad gör föreningen?  

 Tar in kulturupplevelser som en del av sitt friskvårdsarbete  
 Utser kulturombud.  
   

Vad får föreningen?  
 Ökade möjligheter till kulturaktiviteter i Skåne.  
 Aktuell kulturinformation genom våra ombudsmeddelanden.  
 Rabatterade föreställningsbiljetter.  
 Ökad livskvalitet och kompetensutveckling genom kulturupplevelser.  

 
 
INTRESSEFÖRENINGEN 
I SÖDRA & MELLERSTA SKÅNE 
 
Claes Petersson 
Ordf. 
 


