
 Teatermuséet presenterar 
 

Malmö AmatörteaterForum - ”Det Tjugonde Året” 
& 

”Från Folkets Hus till Ungdomens Hus” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En utställning om MAFs första 20 år. 
Kostym och hattar, rekvisita och historia(er)!  

Bilder av bl.a. Måns Regårdh. 
 

Invigning lördag 19 september kl. 13.00 
Föredrag och Samtal lördagarna 3 & 17 oktober kl. 14-15 

Den Magiska Garderoben lördagarna 7 & 21 november kl. 13-16 
Utställningen pågår 19 september - 6 december 2015 

teatermuséet 
Inträde: 20 kr  Kalendegatan 5C 
Studenter: 10 kr 211 35 Malmö 
  040-12 48 83 
Öppet 13-16:  
Tisdag, Fredag  
Lördag, Söndag  
info@teatermuseet.com  www.teatermuseet.com  

 
Teatermuséet är genom sina samlingar och sitt arkiv   
en unik källa till information om teaterns & nöjeslivets  
historia i regionen. Teatermuséet drivs av en ideell  
förening med stöd av Malmö Stad. 
 
Bli medlem och få fri entré till muséet,  
information om utställningar, medlemsträffar  
och de populära lördagsträffarna. 
Anmäl er till Teatermuséets teatervärdar  
eller gör det via hemsidan. 
 
Tack för ert besök! 
 
Teatermuséet 
Kalendegatan 5 C 
040-12 48 83 
info@teatermuseet.com  
www.teatermuseet.com  

Malmö AmatörteaterForum - För oss som älskar teater! 
 

MAF är en unik samarbetsorganisation för ett stort antal 
amatörteaterföreningar i Malmö och är det första  

resurshuset i Sverige av detta slag. Vi har ett eget hus  
i centrala Malmö, med 3 scener, 5 repsalar, kontor,  

biljettadministration, ateljé, verkstad, teknik och  
kostym-, rekvisita- och scenografiförråd. MAF  

bedrivs med stöd av Malmö Kulturnämnd,  
Fritid Malmö och Stadsdelsområde Norr. 

 
Malmö AmatörteaterForum, MAF 

Torpgatan 21 
211 52 Malmö 

040-30 70 90 
info@m-a-f.org  
www.m-a-f.org  



Från Folkets Hus till Ungdomens Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1893 byggdes Sveriges - och Malmös - första Folkets Hus  
på Norra Skolgatan 10 och redan under hösten samma år  
invigdes Sveriges första Folkets Hus Teater på andra våningen.  
 
I dessa lokaler finns idag Ungdomens Hus som har hand om  
både teaterlokaler - Festsalen, Café Barbro - och andra salar  
för kulturaktiviteter, möten, kurser eller konferenser. 
 
 

 
Malmö Stad har en av Sveriges 

stoltaste traditioner av amatörteater, alltsedan 
slutet av förrförra seklet. Att förvalta denna i 
kvarteret Morkullan, att befinna sig i 
Ungdomens hus - som dessförinnan var 
Sveriges första Folkets hus och redan 1893 såg 
den första arbetarteaterföreställningen, känns 
hedrande och inspirerande. 

 

Malmö AmatörteaterForum 
fortsätter att verka för att den som är amateur – 
dvs. en älskare av något, i detta fall 
teaterkonsten – får utrymme, möjlighet och 
inspiration att iscensätta sina ambitioner och 
lära mer om verktygen och förutsättningarna. 

 

Amatörteater är mycket. En meningsfull aktivitet för vissa. Ett 
livsnödvändigt uttrycksmedel för andra. En erfarenhetsmässig språngbräda 
på väg mot ett framtida yrke för några.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malmö AmatörteaterForum –  
En öppen samlingsplats med fokus på lust och glädje 

 
Vi på MAF är mycket stolta och glada över att få vara på Teatermuséet med 
utställning om ”Det tjugonde året”. Vi hoppas att alla besökare blir nyfikna, 
intresserade och inspirerade! 
 

För MAF är det självklart att finnas med i olika sammanhang som hjälper 
ännu fler människor att hitta till våra föreställningar, kurser för barn, 
ungdomar och vuxna och upptäcka möjligheten att själva ingå i 
amatörteaterns skapande verksamhet.  
 

Ett stort tack till MAFs personal, medlemsgrupper, pedagoger och styrelse 
och till Teatermuseet som gjort denna  
utställning möjlig. Ett speciellt tack 
till fotograf Måns Regårdh, MAFs 
Ingrid Lundberg och Teatermuséets  
Britt Harborg med kollegor. 
 

Mycket nöje & välkommen till  
MAF på Teatermuseet! 
 
Eva Söderquist, verksamhetsledare 
Malmö AmatörteaterForum 
 
 

MAF, en ideell förening baserad i Malmö och ett för Sverige unikt 
resurshus för amatörteater. Vi är en samarbetsorganisation för ca 25 st. 
amatörteatergrupper. Våra lokaler finns centralt i Malmö och fungerar som 
ett resurscentrum med scenografi-, kostym- och teknikförråd, samt 
administrations - och hantverkshjälp för våra medlemsgrupper. 
 

Den anställda personalen kan ge möjligheter till marknadsförings- och 
produktionshjälp, biljettadministration, fortbildningskurser samt praktisk, 
handledande och inspirerande hjälp och hjälp till självhjälp i alla delar av 
produktionsarbetet. 
 

MAF driver även kursverksamhet för vuxna och har ett utbud med 
terminskurser, kortare workshops och seminarier. 
 

MAF har också en omfattande verksamhet för barn och ungdomar från 6 år 
och uppåt med terminskurser, lovaktiviteter och en festival med uppspel av 
terminskursernas deltagare, och har haft det i egen regi sedan 2010. 


