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ring till Mona Krantz

Kåseri

Nu är väl alla juldekorationer och champag-
nekorkar undanstädade och ett nytt, ma-
giskt år ligger helt orört och bara väntar på 
att fyllas med roliga trevligheter och positiva 
överraskningar. Själv hade jag tänkt att fylla 
jämt, något jag inte bävar för eftersom ålder 
bara är ett subtilt begrepp för  tidens gång. 
Att fylla 20 (nåja, lite får jag väl skarva) kan 
bara bli bra och trevligt, tror jag. Om det 
inte vore för den presumtiva uppvaktnings-
kör som står och lurar bakom husknuten på 
det intet ont anande offret. Med blåfrusna 
näsor och fingrar framhärdar de i hyllnings-
sånger på allehanda teman, ibland till offrets 
fördel, ibland inte...

Kom att tänka på ett radioprogram som 
gick för rätt många år sedan. På den tiden 
fanns bara P1, P2 och P3 och hade man tur 
hördes en och annan förlupen radiovåg från 
vårt dejlige grannland i väster. Lördagsmå-
sten var ”Ring så spelar vi”, som leddes av 
Hasse Tellemar följt av ”Melodikrysset” med 
Bengt Haslum och Peter Granberg. Efter-
middagens rundningsmärke var program-
met ”Ring och sjung” med radiolegenda-
ren Mona Krantz. Till detta program kunde 
modiga lyssnare ringa in och få sig en prat-
stund om väder och vind med Mona men 
till slut så nådde man obönhörligen fram till 
den punkt då programmets titel skulle be-
seglas genom att uppringaren lät sin sonora 
stämma ljuda över landet. Uppringaren fick 
själv välja melodi och gamla visor och skil-
lingtryck stod högt i kurs. ”Gamle Svarten”, 
”Vildandens sång” eller ”Käre John” tyck-
tes vara säkra kort. Den sångträngde släpp-
tes lös i tonarternas förlovade land där man 
friskt botaniserade och det var nog inte allt-
för ofta som sångaren avverkade de flesta 
kända tonarter och gärna några egenpåkom-
na i upphetsningen. Och i kombination med 
ofrivilliga glottis och oktavvibrato skapades 
högklassig radiounderhållning. Aldrig har 

”Tulpaner från Amsterdam” hörts sloka så 
betänkligt som under denna radiotimma i 
public service. Men roligt var det och man 
måste nog ge en eloge till de modiga som  
vågade ringa och ge hals.

Fast nästan det roligaste var nog att läg-
ga örat nära intill högtalaren och förnimma 
Mona Krantz och Tosse Barks halvhjärtat 
kvävda gapskratt i bakgrunden. Med han-
den för mun och näsa förställdes ibland 
fnissandet och kunde tolkas som om att  
programledarna även vomerade ikapp.  
Detta, i kombination med Mona Krantz 
häftiga rökhostattacker, gav lite extra kryd-
da till framförandet. Som lyssnare fick helt 
plötsligt Göingeflickornas sångbok en an-
nan betydelse. Dock avslutades alltid det  
vokala framförandet med ett vänligt men 
lika pliktskyldigt ”Vad fint du sjöng. Tack 
för det”.

Nu frågar sig vän av ordning; hur kan jag 
veta detta? Och nej, jag var inte en av de mo-
diga som ringde in. Jag var en av de trogna 
lyssnarna. Kanske hade programidén funkat 
även idag. Eller inte.

     
Ola Sjösten
chefredaktör
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1. We will rock you
Arenarockens rockband med megahits som ”We are the Champions”, ”Crazy little thing  
called love” och ”Another one bites the dust” hyllas med en fantastisk konsertturné.

Artisten och musikern Peter Johansson, han med 850 föreställningar i huvudrollen Galileo  
i Queen-musikalen ”We Will Rock You”, London, ger sig ut på stor arenaturné. Tillsammans 
med Sveriges rockdrottning Nina Söderquist och West End-stjärnan Jenna Lee James fram-
förs en explosiv och alltigenom storslagen hyllning till ett av vår tids absolut största rockband, 
Queen. Alla de gamla godingarna staplas på varandra under en helkväll i rockens medryckande 
tempo. 

Med på scen finns också ett kompetent sexmannaband som sätter extra tryck i showen. Alla  
ni som rockat loss till Queen när det begav sig men också nytillkomna rockers kommer att få  
en helkväll som sent skall glömmas.n

Champions of rock, 27 februari malmö arena. för mer info och biljetter www.championsofrock.se

2.  Bröllopsfeber på slagthuset
Nu öppnas portarna till Malmös populära bröllopsmässa. Här finns  
bröllopsbranschens bästa leverantörer till hjälp och inspiration för  
alla som planerar att förverkliga drömbröllopet, oavsett om det är  
stort eller litet, på en strand eller i ett slott. Därutöver blir det mode- 
visningar, dansskola och råd och tips om allt från ringar, blommor,  
inbjudningar, placeringskort osv. Sist men inte minst finns möjligheten 
att vinna ett helt eget drömbröllop.n

Bröllopsfeber 7 – 8 februari på slagthuset.  
för mer info och biljetter www.brollopsfeber.se

31
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4
3. glenn Miller Orchestra på turné
Efter mer än 70 år spelas Glenn Millers musikarrangemang fortfarande världen över och Glenn 
Miller Orchestra saluterar mannen som skapade musiken och är upphovet till orkesterns existens. 
Följ med på en nästan tre timmar lång historisk resa genom Glenn Millers liv. Musiken framförs  
av den orkester som innehar de unika rättigheterna att spela under Glenn Millers namn i Skandina-
vien, Finland och Frankrike. Alla låtar framförs från Glenn Millers originalarrangemang. Som en 
röd tråd genom konserten går dirigenten och trombonisten Jan Slottenäs berättelse om legenda-
rens liv och verk.n

the world famous Glenn miller orchestra, 27 feb Ängelholm, 28 feb Ystad, 1 mars Hässleholm.  
för mer info www.glennmillerorchestra.se

4. ut i skogen med Kalle Haglund
Genom att väva ihop vardagliga betraktelser med stora livsfrågor bjuder Kalle Haglund in publi-
ken till ett nytt kapitel i svensk humor. Genom att ta sin berättelse bortom ironi och istället för-
djupa bilden av det samhälle vi lever i väcker Kalle och hans texter de små detaljerna till liv.

Kalle Haglund är en mix av komik, poesi, musik och författarkonst. Han utgår ifrån sig själv 
och sin egen livssituation och väcker många igenkännande skratt. Han fördjupar bilden av man-
nen, pappan, artisten, medborgaren och förvandlar dem till samtidspolitiska humorpärlor.

Kalle Haglund har tidigare vunnit SM i Poetry Slam. På Riksteatern har han gjort föreställ-
ningar som ”Vem har lurat alla barnen?” med Laleh och ”Lätt autistiska särintressen” tillsam-
mans med musikern Markus Jägerstedt.n

Kalle Haglund … och den stora skogen, 26 feb lund, 27 feb Ystad.   
för mer info och biljetter www.riksteatern.se

Foto: Jonte Wentzel
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9,3 på RichteRskalan Foto: Matis ankrah

Malmö stadsteater
info och biljetter  
www.malmostadsteater.se

malmö stadsteater

Andreas Norman, nyantagen till UD:s diplomatprogram, skickas till Thailand dagarna 
efter tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Helt oförberedd hamnar han 
mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Katastrofen 
visar sig vara en av de allvarligaste som någonsin drabbat svenska medborgare; tusentals 
svenskar befinner sig under julen i Thailand. Efter flodvågen råder fullständigt kaos. 

9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring från en UD-tjänstemans perspektiv, en 
helvetesskildring, som inte väjer för det mest fruktansvärda. En skoningslös granskning 
av de politiker och tjänstemän som borde ha tagit ansvar. Och en personlig uppgörelse 
med det förflutna.

Monologen är baserad på Andreas Normans självbiografiska bok med samma namn 
som gavs ut i höstas.

9,3 på richterskalan, 13 feb – 11 april

omtumlande dagar
för 10 år sedan drabbades semesterparadiset i södra thailand 
av den gigantiskta naturkatastrofen tsunamin. malmö stadsteater 
uppför en monolog om den förödande händelsen 2004. 
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De sista tRollen Foto: peter Westrup

malmö stadsteater

trolltider
Gråsten och vännerna Moss, Räven, Blom och 
Trollmor beger sig in till staden för att få vara 
nära människorna, för de kan inte leka och leva 
utan dem. Kruxet är att de inte får bli sedda. Där-
för tar de sig nedför mörka trappor och utmed 
långa gångar ner i underjorden. 

En dag tar Trollmor ett människobarn. De har 
så vackra barn, människorna. Gråsten som levt i 
tusen år och sett allt, låter henne behålla barnet. 
Barnet växer upp med Trollmor och alla de andra 
i underjorden ovetande om världen däruppe men 
snart får barnet höra talas om jättehöga hus, cyk-
lar, parker och om barn som klättrar upp och åker 
ner för saker. 

Dramatikern Dennis Magnusson och regissören 

Dennis Sandin har tidigare skapat teaterföreställ-
ningar för både barn, unga och vuxna, häribland 
”Att döda ett tivoli”, ”Zlatans leende” och ”Jenny 
from Hörby”. 

I rollerna bl a Håkan Paaske, Li Brådhe, Lars-
Göran Ragnarsson, Sandra Stojiljkovic, Mattias 
Linderoth, och Cecilia Lindqvist.n

de sista trollen, t o m 12 februari

Trollet Gråsten och hans vänner är de sista som finns kvar av alla skogens väsen. 
Alla människor har lämnat landsbygden och flyttat in till stan. 
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Den folkkära artisten Jill Johnson kan äntligen 
upplevas i en helt egen show och publiken kan se 
dram mot en välljudande helkväll med musika-
liska överraskningar, rivig rock, skön country och 
självklart en lång rad välkända hits. 

Med samma kärlek till Nashvillecountry som 
Johnny Cash och Dolly Parton, paketerar Jill  
influenser från blues, pop, rock och schlager på 
ett, i Sverige, helt unikt sätt. Hennes sound är 
omisskännligt och att hon röstmässigt lätt kan 
konkurrera med de stora amerikanska världsstjär-
norna gör att en showkväll tillsammans med Jill 
och hennes band är något ingen musikälskare vill 
missa. Det är en storslagen, läcker och rockig show 

som överraskar musikaliskt, visuellt och innehålls-
mässigt. 

Jill är en genuin artist som spänner över många 
genrer och hon är också en av våra mest spän-
nande och begåvade artister. Det är en show som 
vill beröra och nå publiken med värme, humor 
och musik. Showen kommer senast från Rondo 
i Göteborg där kritiker och publik varit storm-
förtjusta och Jill välförtjänt kammat hem rosor i 
överflöd.n

Jill, 7 och 8 februari. för mer info och biljetter  
www.helsingborgskonserthus.se 

läs recensionen från Rondo på goteborg.dethander.com

Country-Jill 
på turné
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puNK på Operan

Malmö Opera
info och biljetter  
www.malmoopera.se

Malmö Opera goes rock när sångaren Zandro Santiago (tidigare 
med i Dead by April) och Sahara Hotnights-trummisen Josephine 
Forsman står på scenen. 

Vännerna Johnny, Will och Tunny driver omkring och försöker 
komma underfund med vad de ska göra av sina meningslösa liv. 
Ska de stanna i sin trista men trygga småstadstillvaro eller söka 
spänning och förverkligande i storstan? American Idiot är en  
explosiv och känslomässigt engagerande historia om vrede, kär-
lek och vänskap i en värld som förändrades efter den 11 septem-
ber 2001.

Det går en rak linje från West Side Story, via Hair och Rent, till 
American Idiot. En musikal om unga människor på jakt efter sin 
identitet i en hård och förljugen värld.n

american idiot, 7 februari – 19 april

malmö opera sätter upp punkbandet Green days  
prisbelönta Broadwaymusikal american idiot.

Malmö Opera goes punk
the punk band Green Days  
praised musical “american  
idiot” is playing at Malmö  
opera. in the leading roles  
are Zandro santiago from  
the band Dead by april and 
Josephine Forsman, drum-
mer in the iconic band sahara 
hotnights. the musical is an 
explosive and emotional play 
about anger, love and friend-
ship in a ever changing world 
after the 9/11 attacks and are 
along the lines of classics like 
“West side story” and “hair”. 
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Den DöenDe DanDyn   av nils Dardel

Nils Dardel (1888–1943) var en aktiv del av det  
kosmopolitiska avantgardet i Paris och han an-
vände konsten för att berätta om det tidiga 1900- 
talets jazzålder och dess moderna syn på relatio-
ner av olika slag, människor emellan. 

Nils Dardel var dock ingen renodlad modernist 
i sin estetik, snarare använde han sig av sagor och 
mytologier på ett gammeldags sätt för att berätta 
om kluvenheten av att både förföras och förfäras 
av den moderna tidens frammarsch.n

nils dardel, 21 feb – 6 sept, moderna museet, malmö 
för mer info www.modernamuseet.se

färgstarKt  
på moderna i malmö
Den svenska konstnären Nils Dardel skapade många figurativa tavlor med 
ofta makabra berättelser, delvis inspirerade av klassiska myter och sagor.

All colours
the swedish artist nils Dardel is considered 
a front figure in the cosmopolitan avantgarde 
movement in the early 20th century. Influ-
enced by jazz music and human relations he 
made his mark on the art scene. although not 
a pure modernist he used tales and myths to 
depict modern times in his paintings.

Alle Farben
Der schwedische künstler nils Dardel wird als 
eine der Galleonsfiguren der kosmopolitischen 
avantgarde-Bewegung des frühen 20. Jahrhun-
derts angesehen. Mit seinen Einflüssen von Jazz 
und zwischenmenschlichen Beziehungen hinter-
ließ er seine spuren in der kunstszene. obwohl 
er kein einwandfreier Modernist war, nutzte er 
erzählungen und Mytologie um moderne Zeiten 
in seinen kunstwerken darzustellen.
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Kult-tv blir kalaskul kultfars på nöjesteatern.

¿Que?
På Fawlty Towers är normaltillståndet kao-
tiskt. Basil Fawlty (Adde Malmberg)är ba-
sen på bygget. I alla fall när inte hustrun 
Sybil (Eva Rydberg) är i omedelbar närhet. 
Basil är en ytterst säregen personlighet. 
Överspänd, oberäknelig, dryg, nedlåtande, 
oförskämd och inte sällan fullkomligt ga-
len. Bugar och kryper och fjäskar för över-
heten. Slickar uppåt, sparkar nedåt. Vilket 
inte minst den välmenande men måttligt 
begåvade spanske kyparen Manuel (Kalle 
Rydberg) får känna på.

Basils liv förpestas av krångliga, krävan-
de, kritiska hotellgäster och av hans gnäl-
liga äkta hälft med den vassa tungan. De-
ras passion är för längesedan borta och 
de verbala giftpilarna dominerar numera 
luftrummet i den äktenskapliga relationen. 
Som om inte det var nog för upprinnelsen 
till alla bisarra episoder så dyker den lille 
snurrige spanjoren från Barcelona ständigt 
upp. ¿Que?

Mitt i händelsernas centrum befinner sig 
också hotellets alltiallo Polly (Birgitta  
Rydberg). En charmerande ung dam som 
oftast behåller sitt lugn och bidrar med 
den i sammanhanget så ovanliga egenska-
pen sunt förnuft.

Sång och dans ramar in anrättningen 
och ytterligare en lång rad karaktärer  
dyker upp i hotellets environger. Bakom  
de maskerna märks bland andra Ewa Roos, 
Håkan Mohede, Fredrik Dolk, Robert  
Rydberg, Siw Erixon och Lotta Thorell. 

Kreativt team består som i somras av 
bland andra Anders Albien, översättning 
och regi, Emanuel Petersson, scenografi, 
Margareta Nilsson, sång- och musikar-
rangemang och Siân Playsted, koreografi.n

pang i bygget, förlängd till 1 mars, nöjesteatern.  
för info och biljetter www.juliusbiljettservice.se 

läs recensionen från Fredriksdal på  
skane.dethander.com

”lusten att spela teater och 
fars har jag alltid haft.”  

Kalle rydberg



Det Händer – Skåne14

intervJu

Hon har samma födelsedag som den gamle tungviktsmästaren i boxning, 
ingemar ”ingo” Johansson, och kronprinsessan märtha louise av norge.  
detta, i kombination med en perfekt känsla för buskis och med ett plastiskt 
utspel av finurliga mått, gör henne till Sveriges okrönta tungviktsprinsessa 
som nu står på Arlövsrevyns scen. Magasinet Det Händer fick en exklusiv  
intervju med Jeanette Capocci.

tunGviKtssCHWunG- 
prinsessan
från Markaryd
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intervJu

Många kanske inte känner igen dig direkt men du 
har en ganska lång karriär inom buskis och fars.
– Ja, Vallarnas friluftsteater med Stefan & Krister 
är väl min skola. Där har jag spelat i åtta säsonger. 
Från början fick jag hoppa in för Annika Andersson 
när föreställningen skulle gå på turné i Sverige.  
Men redan året efter så ingick jag som ordinarie  
i ensemblen. Och sedan två år tillbaka så spelar  
jag också på Krusenstiernska gården i Kalmar,  
det är också en friluftsteater som ligger i en bevarad 
del av Kalmar. Hela stadsdelen är magisk, det är näs-
tan som att gå runt i teaterkulisser. Stämningen är 
helt fantastisk, tycker jag.

Och nu står du för första 
gången på Arlövsrevyns 
scen.
– Ja, och jag måste nog säga 
att det är det absolut roli-
gaste jag gjort. Helt otroligt 
roligt och Kent Nilssons (Arlövsrevyns pappa,  
red anm.) gäng med Kent, så klart, Hans-Peter 
Edh, Jennie Rosengren, Anders Aldgård, och  
Danne Stråhed är så roliga att jobba tillsammans 
med. 

Hur kom det sig att du fick erbjudande om att 
vara med i Arlövsrevyn?
– Min sambo, Mikael Riesebeck, var med för två 
år sedan. Det var precis när vi fått vår dotter så 
jag gick med barnvagnen utanför och hörde hur 
roligt publiken och revygänget hade och tänkte 
”Där vill jag också vara med”. Så var jag med på 
Kents Granbackedagar förra året och så blev det 
som det blev. Kent ringde och undrade om jag 

ville vara med i revyn i år och givetvis så tackade 
jag ja till erbjudandet.

Vad är den stora skillnaden mellan Vallarna,  
som är mer buskis, och Arlövsrevyn, som är en 
nummerrevy av klassiskt snitt?
– Vallarna är en hel föreställning och där kan man 
inte direkt ta ut några svängar. Där är man beroen-
de av att alla gör som man har repeterat för att det 
skall funka. Här spelar man också egentligen bara 
en enda roll och det är inga klädbyten eller så. När 
man spelar nummerrevy så gäller det att man kom-

mer ihåg vad man skall göra 
och inte glömma bort sig eller 
sin rekvisita. Men det gör inget, 
faktiskt. På något sätt tycker jag 
att det är lite mer ”schwung” på 
det viset. En annan stor skill-
nad är att man på Vallarna 
egentligen bara skall spela en 

viss roll. I Arlövsrevyn skall man sjunga dansa och 
kombinera det med humor. Det blir mer en hel-
hetskaraktär på något vis.

Sjunga, dansa och vara rolig. Det låter som om du 
har fullt upp.
– Det kan man säga. Det gäller att vara på alerten, 
minst sagt. Inga konstpauser här inte. Men det är 
det som gör revy spännande. Man måste liksom 
ladda om mellan varje nummer och ta ny sats. 
Jag menar, ena numret är en ren monolog för att 
man till nästa nummer kastas in i en ny karaktär 
som skall sjunga till livebandet. Det blir en otrolig 
”schwung” mellan rollerna och det är fantastiskt 
roligt, tycker jag.n

”Det blir en otrolig 
”schwung” mellan  
rollerna och det är 
fantastiskt roligt.” 
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Ditt val när det
gäller turism, rese- 
och resandeservice

Från järnvägs- till polisstation! 
Wallander* har flyttat in på Ystad station… 
…men annars är allt som vanligt.
Vi säljer biljetter till tåg/buss i Skåne, Köpen-
hamn, Göteborg, Växjö m fl orter i sydsverige.
Bussgods! Skicka paket!  
Enkelt, billigt och snabbt!
Undvik köer - köp biljett till Tivoli  
Köpenhamn direkt hos oss!
Nyhet! Entrébiljetter till Liseberg hos oss!

Ystad Station AB
Spanienfararegatan 25 (Järnvägsstationen i Ystad), 271 39 YSTAD
Öppettider: Mån-Fre 07.30-18.30, Lör 08.00-12.00, Sön 17.30-19.00
Telefon: + 46 (0) 411-130 13, www.ystadstation.se
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Ystad-Annons76x53.2009.indd   1 09-05-15   11.52.10

Hela Bornholm på en dag med färja  
Ystad–Rønne och busstransport på ön.

Bokning: 0411 558700
www.faergen.se/endagsbiljett 

Endagsresa 
till Bornholm

250:- tur/retur

1970–2000 är för fotografin en ovanligt händelserik och närmast outforskad period, där  
en av de tydligaste tendenserna är utvecklingen från politiskt färgad dokumentärfotografi 
till bildens framträdande roll i samtidskonsten. Dunkers Kulturhus erbjuder nu besökarna 
kunskap på djupet om svensk samtidsfotografi under denna period. 

Svartvita politiska protestbilder och konceptuell färgfotografi i storformat ger ett samlat 
grepp  kring Sveriges fotografiska historia under perioden och besökaren får möta både klas-
siska och tidigare aldrig visade bilder tagna av fler än 50 fotografer från olika generationer.n

Mellan verkligheter. Svensk fotografi 1970–2000, t o m 15 februari Dunkers Kulturhus.  
för mer info www.dunkerskulturhus.se

e22 lunD, 1975  Foto: Jophn s Webb

Mellan verkligheter
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Fantasins
ytterområden
Världspremiär 14 mars
spelas t o m 2 maj

Dansprogram av Michael Keegan-Dolan
och Alan Lucien Øyen.

Biljettpris 175–320 kr.

Biljetter och mer information  
www.opera.se 031-13 13 00

www.opera.se/danskompani
facebook.com/GOdanskompani

A Flowering Tree är en samproduktion mellan Teatro 
Comunale di Bolzano och Chicago Opera Theatre, med 

generöst stöd från The Boeing Company, Chicago  
Community Trust, The Mazza Foundation, The Andrew W. 

Mellon Foundation, Mr. and Mrs. William D. Staley.

”Lysande, lyrisk, lättillgänglig” 
– Chicago Tribune 

SKANDINAVIENPREMIÄR 
7 FEBRUARI 

SPELAS T O M 28 MARS. 
Framförs på engelska.

Med förförisk sinnlig musik berättar operan  
en flera tusen år gammal saga.

OPERA AV JOHN ADAMS

A
FLOWERING

TREE

KÖP DIN BILJETT PÅ WWW.OPERA.SE.
Följ oss på facebook.com/goteborgsoperan 

GöteborgsOperans Restaurang  
031-13 13 00, opera.se.
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På årets första skollov finns det som alltid gott om spännande och roliga  
upplevelser runt om i skåne. Gå på musikal, träffa nallepirater, gräva i träd-
gårdslandet, tävla mot djuren eller räkna siffrorna upp och ner.

pEtEr paN
För första gång i Sverige kan barn och barnsliga 
vuxna uppleva musikalen om Peter Pan, med  
härliga sånger, fartfyllda danser, luftakrobatik  
och hisnande sammandrabbningar mellan pira-
ter, indianer och förlorade pojkar. 

Peter Pan och älvan Tingeling flyger iväg till  
Aldriglandet tillsammans med barnen Wendy, 
Michael och John där de får uppleva ett spännan-
de äventyr som både handlar om vuxenvärlden 
och barnens fantasi.

Musikalen är baserad på det klassiska äventyret  
av J.M. Barries och presenteras av Emil Sigfridsson 
som tidigare har producerat musikaler som Jesus 
Christ Superstar, Tarzan och Aida.

Regi av David Rix, musikalisk ledning av Jonas 
Svensson.    

musikalen peter pan, 21 feb – 28 mars, Kristianstads  
teater. för mer info och biljetter www.kristianstad.se 

sKEpp OHOJ
Nalle seglar ut på de sju haven med Konserthus-
båten och tar med den utklädda publiken på ett 
spännande äventyr. Det letas skatter och simmas 
med delfiner. 

Se upp alla barn, här kommer ”Pirates of the  
Caribbean”. Alle man på däck, bemanna kanonerna 
för nu hissas seglen.

piratnalle, 28 feb  
malmö Konserthus.  
för mer info och  
biljetter www.mso.se

sportlovsDaX

piratnalle
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träDgårDslaNDEt
Roliga trädsgårdsupplevelser väntar alla barn  
och vuxna på den nya permanenta lekutställ-
ningen Trädgårdslandet på Landskrona Museum. 
I Trädgårdslandet kan barnen klättra i kompos-
ten, krypa i kaninernas labyrint, plocka morötter 
eller sjunga en sång med snigeln, vila under stjär-
norna i nattens koja, klappa igelkotten och snurra 
med skatorna vid spegelsjön.

trädgårdslandet, landskrona museum.  
för mer info www.landskrona.se

lIstIg EllEr starK?
På sportlovet blir det djurolympiad på naturum 
i Kristianstad där barn och vuxna kan testa sin 
förmåga och lär mer om de mest vanliga svenska 
djur.
– Olympiaden går ut på att tävla mot djuren,  
sig själva och varandra. De som är med ska ha  
lite kul att komma ut och göra saker, samtidigt 
som de lär känna djuren lite mer, säger natur- 
pedagog Sam Peterson.

Är du listig som en räv eller stark som en myra? 
Testa att hoppa lika långt som en mus eller hare. 
Och hur är det med synen, ser du lika många 
möss i snön som en falk skulle göra?

Djurolympiaden är en kul aktivitet, men också 
ett nytt grepp för att fånga upp barns intresse för 
djuren och naturen.

djurolympiad på naturum, 16 – 19 feb. 
för mer info www.vattenriket.kristianstad.se

OMBOrD på u3
På Malmö Museer kan alla nyfikna barn och vuxna 
gå in i U3 och se hur man bodde ombord. All tek-
nisk utrustning finns kvar på sina rätta platser och 
ubåtsmän från U3 Veteranbesättning berättar om  
livet ombord och hur man körde ubåten.

ubåten u3, malmö museer.  
för info och rundvisning www.u3.se

trEaN står på HuvuDEt
Våffelteater för de allra yngsta om att vilja vara 
älskad och om att räkna fel. Måste ettan till ex-
empel alltid vara först? Kan alla vissla? Och kan 
allt hamna upp-och-ner? Tänk om tvåan kommer 
först, inte kan vissla, och tänk om det blir kärlek 
mitt i allt. Roligt och spännande för alla barn och 
vuxna.

trean står på huvudet, 6 feb – 12 mars.  
för mer info www.helsingborgsstadsteater.se 

dJurolYmpiad

uBåt
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DOCKtEatEr MED MusIK 
En flicka och en havssköldpadda föds samma  
natt på en strand i Kamerun. Deras liv samman-
vävs, de är båda upprörda över hur människorna 
ödelägger haven, de bestämmer sig för att göra 
något. De färdas tvärs över havet på en resa full 
av äventyr, musik och underfundiga vattendjur. 
Skuggteater blandas med sång, dans och finurlig-
heter vid stranden i Kamerun. Barnföreställning 
på Landskrona Teater.n

flickan och Havssköldpaddan, 14 feb.  
för mer info www.landskrona.se
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2015

Hela Skånes revy!

Biljetter på 040-43 79 11 eller dygnet runt på www.arlovsrevyn.se
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Premiär 5 januari 2015 på Arlövs Teater.
Därefter spelar vi torsdag-söndag t.o.m. den 29 mars.

Jennie 
  Rosengren

Jeanette
   Capocci

Anders 
   Aldgård 

Hans-Peter
           Edh

Kent
   Nilsson

Danne    
     Stråhed 
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mello med  
lINus
Så var det dags igen att tävla i musik.  
Sveriges artistelit och några uppstickare 
samlas i vad som betecknas som landets 
största turné med både traditionella  
schlagerinslag och modernare populär-
musik. I fyra deltävlingar skall man  
göra upp om vem som får åka till  
Conchita Wursts Österrike och  
tävla om den åtråvärda titeln.

I startfältet återfinns bl a Malmös 
operagigant Richard Söderberg,  
schlagerveteranan Jessica Andersson,  
fagre popidolen Eric Saade, Hörby- 
sonen Linus Svenning och den kanske  
något oväntade kombinationen Marie 
Bergman och Sanne Salomonsen.n

melodifestivalen, 14 februari,  
malmö arena. för mer info www.ticnet.se

DEltävlINg 2: 

MarIEttE – ”don’t stop BelievinG” 

EMElIE IrEwalD – ”dÄr oCH då med diG”  

lINus svENNINg – ”forever starts todaY” 

MagNus CarlssON –”möt miG i Gamla stan” 

saMIr & vIKtOr – ”Groupie” 

NEvErstOrE – ”if i Was God for one daY” 

MarIE BErgMaN & saNNE salOMONsEN – ”nonetHeless” 
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En gång i tiden uppträdde Allan som världens 
starkaste man på tivoli. Nu går han istället runt  
i lägenheten och vårdar sina krukväxter lika ömt 
som minnet av sin bortgångna hustru. Plötsligt 
hörs skottlossning och in i lägenheten stormar 
en annan Allan, en ung man som har misslyckats 
med att råna en garnbutik. 

Med en charmig blandning av allvar och humor 
nystas nu en finurlig berättelse om vänskap, med-

mänsklighet och oväntade möten upp. 
Alla heter Allan har framgångsrikt spelats  

i Västra Götaland där den uppskattats för sitt  
lättsamma, tänkvärda budskap och sina fina  
skådespelarinsatser. 

Pjäsen är specialskriven av Bengt Järnblad för 
Ulf Dohlsten och Ola Hedén, välkända för bland 
annat föreställningarna ”Ladykillers” och ”Skaffa 
mig en tenor”.n

alla heter allan

1 feb smedstorp 
4 feb Bromölla 
7 feb lönsboda 
8 feb Ängelholm
För mer info och biljetter  
www.riksteatern.se

2 x allaN

Foto: arturo hernandez

träffa allan och allan i en varm och rolig historia om en oväntad vänskap.



www.dethander.com – Det Händer 23

tick tack, tick tack

Med utställningen vill Regionmuseet Kristianstad ge besökarna 
möjligheten att reflektera över vad de gör med sin tid och inspi-
rera till att kanske förhålla sig till tiden på ett annat sätt. Med 
utgångspunkt i boken ”Momo – eller kampen om tiden”, av 
Michael Ende, följer besökaren med flickan Momo, genom  
dataspelsinspirerade interaktiva stationer, i hennes kamp om 
tiden. 

Utställningen visar hur tiden styr våra liv och hur männis-
kan alltid har fascinerats av tidsbegreppen och ständigt för-
sökt mäta och kontrollera den. En mekanisk tidslinje visar 
nedslag i tidmätningens historia. På en vägg av klockor visas 
vanliga och ovanliga tidmätare: Biologiska klockor, timstock-
en och det långa nuets klocka. I en futuristisk telefonväxel kan 
besökaren tjuvlyssna på röster som talar om väntan, tidspress 
och vad som får dem att ta tillvara tiden.n

det ligger i tiden, t o m 22 feb regionmuseet Kristianstad.  
för mer info www.regionmuseet.se

Hur känns tiden när man väntar på ett nytt 
hjärta, uppehållstillstånd eller när man avtjä-
nar ett fängelsestraff? vilken betydelse har  
en tusendels sekund för en elitidrottare? 

Foto: anna Winér

Urpremiär 14/2 
Ystads Teater
21–22/2 Helsingborgs stadsteater
25/2 Lunds Stadsteater
1/3 Landskrona Teater
4–5/3 Kristianstads Teater
8/3 Borgen, Osby
1–19/4 Skånes Dansteater, Malmö

En samproduktion av 
Skånes Dansteater & 

Malmö Opera

Fyra musiker. Tre dansare. Två sångare. 
Om kärlekens mörkaste och ljusaste stunder.

En föreställning med musik av Mikael Wiehe

BILJETTER resp arrangör
INFO malmoopera.se & 040–20 85 00
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När Mikael Wiehes äktenskap kraschade efter 
tjugo år, skrev han tretton sånger där ilska, hat 
och bitterhet till slut får ge vika när han inser att 
kärleken trots allt finns kvar. Wiehes upplevelser 
kan vi alla känna igen oss i. Att bli sviken, men 
också att få kärleken tillbaka.

”Sånger från en inställd skilsmässa” har inspire-
rat regissören Stina Ancker och koreografen Lidia 
Wos att skapa en föreställning med dans, musik 

och sång om kärlekens mörkaste och ljusaste stun-
der. Om den som lämnas, och om den som lämnar.

Föreställningen, som är ute på turné, är skapad 
i ett samarbete mellan Malmö Opera och Skånes 
Dansteater och framförs av tre dansare från dans-
teatern, två sångare, fyra musiker.

sånger från en inställd skilsmässa, 21 – 22 feb.  
spelas dessutom 14 feb på Ystad teater och  
25 feb på lunds stadsteater. 

En inställd 
sKIlsMässa

sånGeR FRån en instÄllD skilsMÄssa  Foto: Jeffery Richt

HelsinGBorGs stadsteater
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Helsingborg stadsteater
För mer info och biljetter  
www.helsingborgsstadsteater.se

Yngste sonen John är hemma igen efter att ha debuterat som författare i Stockholm. Det är inget 
som imponerar på hans äldre bror Ingemar som rasande försöker hålla ihop sig själv och hotellet 
och samtidigt vara ett stöd för sin sjuka mamma. 

Stillheten är den tredje delen av Lars Noréns självbiografiska pjäser om uppväxten i Genarp  
i Skåne. De föregående pjäserna är “Natten är dagens mor” och “Kaos är granne med gud”. På  
scen finns Erik Borgeke, Cecilia Borssén, Robert O Bredefeldt, Ester Claesson och Jörgen Düberg. 
Regi och bearbetning av Christian Tomner.

stllheten, t o m 28 feb

tyst med norén
på ett hotell står matsalen gapande tom. Bokstäverna i skylten har  
slocknat och krögaren har varit inlagd för magsår fast alla vet att det  
handlar om spriten.
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Under ett knappt dygn i Malmö möter publiken 
en samling ungdomar vars vägar korsas. Rela-
tioner inleds och bryts sönder. Drömmar om 
framtiden som kanske kan bli sanna, eller 
krossas. Det förflutna som finns där att brot-
tas med vare sig man vill det eller ej. Alla vill 
ju bara väl men även välvilja kräver sina offer. 

Pjäsen gjorde stor succé på Malmö Stads- 
teater förra hösten och kommer nu till  
Helsingborg som ett gästspel med samma  
ensemble, häribland Rakel Benér, Sven Boräng, 
Göran Dyrssen, Birte Heribertson, Rosanne 
Hatab och Amelie Nörgaard.n

vilja väl, 10 – 13 februari 2015

en stad, två vuxna, sju ungdomar.  
Hyllat teaterstycke gästar Helsingborg.

HelsinGBorGs stadsteater



Det Händer – Skåne26

Man hör väldigt sällan en ensamstående förorts-
morsa säga ”Åh nej! Inte lön nu igen! Jag orkar 
inte, vad ska jag göra av alla pengar”. 

Föreställningen ”Alla har Råd” är en friståen-
de fortsättning på succéföreställningen ”Alla har 
ADHD”. Denna gång är det nyfattigsverige och 
arbetssituationen med bemanningsföretag, barn-
arbete och timanställningar som hamnar under 
komikern Yvonne Skattbergs skarpa lupp.

Med sina både naiva och vassa samhällsbetrak-
telser tar hon med publiken till livet i förorten. 
Om att försöka hålla stilen bland möbler från 
Blocket, extrajobb inom vården, lösa dörrhand-

tag, ihoptejpade toastolar. Och den ständiga vän-
tan på att telefonen ska ringa; blir det något jobb 
idag? 

Yvonne utsågs till årets kvinnliga ståuppkomi-
ker 2007 och i flera år arbetade hon tillsammans 
med Anna-Lena Bergelin, Ann Westin och Zeid 
Andersson i showgruppen ”En Liten Jävla Kvinno-
rörelse”. Hon har dessutom medverkat i ett flertal 
comedyshower med bland annat Marika Carlsson 
samt i ”Alfahonor” med Zinat Pirzadeh.n

alla har råd, 27 februari malmö, 28 februari lund. 
för mer info och biljetter www.ticnet.se 

att göra en  
klassresa nedåt

Yvonne Skattberg dyker djupt i dagens Sverige bland flexibla familjekonstel-
lationer, lådvin på balkongen, ring och spring jobb, grötätande för att ha råd 
med barnens iphones och framför allt jobbet för att hålla uppe fasaden.

Foto: lars ekdahl
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följ oss på facebook!
facebook.com/magasinetdethander

I 80 år har den skapande processen och 
den offentliga konsten stått i fokus på  
Skissernas Museum. I samband med jubi-
leet reflekterar museet i en installation av 
skisser och arkivmaterial över samlingar-
nas betydelse och museets historia under 
åtta decennier.

En tidslinje med pressklipp, fotografier, 
film och ljud visar stora och små händel-

ser genom åren samtidigt som den omfat-
tande utställningsverksamheten speglas 
i en kavalkad av affischer. Brev, dagboks-
anteckningar och reseskildringar berät-
tar om museets insamlingsarbete över hela 
världen.n

skissernas museum 80 år, t o m 6 april  
för mer info www.adk.lu.se

80 år på skissernas
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Välkomna till Trollebo Björshus!

tel 0708-66 85 01 – epost: info@trollebobjorshus.com
www.trollebobjorshus.com

Bed & Breakfast eller Självhushåll. 
Upplev lantlivets lugn och ro nära  
Brösarps Backar och Österlen.  
Öppet året runt.

Wina & Gerrit Schuytvlot

 

sKrattfest
Vad får man om man släpper revypappan Kent Nilsson lös tillsammans  
med Anders Aldgård, Jennie Rosengren, Hans Peter Edh, Danne Stråhed  
och Jeanette Capocci? Jo, Arlövsrevyn såklart. 

Sedan 1995 har man varje år spelat revy på Arlövs gamla teater och kritiker 
och publik har skrattat sig fördärvade åt Kents komiska gäng, så blir det säkert 
även genna gång. Det är sång, dans och humor för alla pengarna och som van-
ligt kommer Kents alter ego Svea Olsson på besök för att ge publiken sin syn på 
tillvaron tillsammans med den hunsade maken Malte. Ett verkligt skrattpiller 
där ingen går säker, inte ens publiken.n

arlövsrevyn,t o m 29 mars. för mer info och biljetter www.arlovsrevyn.se

2015

Hela Skånes revy!

Biljetter på 040-43 79 11 eller dygnet runt på www.arlovsrevyn.se
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Premiär 5 januari 2015 på Arlövs Teater.
Därefter spelar vi torsdag-söndag t.o.m. den 29 mars.
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           Edh

Kent
   Nilsson

Danne    
     Stråhed 
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 för info och biljetter www.musikisyd.se
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Rött horn flyger
sINatra I våra HJärtaN
Frank Sinatra skulle fyllt 100 år 2015. Musik i Syd  
hyllar honom med konserten ”Sinatra – Come Fly with 
Us”. Det blir spelglädje och smakfulla arrangemang med 
Göran Söllscher, Nils Landgren, Jan Lundgren och Miriam 
Aïda. De fyra solisterna backas upp av Kroger Kvartetten, 
och hela ensemblen lutar sig mot specialskrivna arrange-
mang av Christoffer Nobin.

5 – 6 feb palladium malmö, 7 feb Kulturkvarteret Kristianstad,  
10 feb Ystad teater, 14 feb Helsingborgs Konserthus 

fraMtIDENs stJärNOr
I vårens första ”Future Legends” förenas lokala och in-
ternationella etablerade artister med nya talanger och 
studenter. Det blir en fullspäckad kväll med artist talks, 
konst och musik i olika uttryck. Den amerikanska per-
formanceartisten Dia Dear och Malmös Zofia William 
Åsenlöf skapar ett nytt specialkomponerat verk. 

14/2 palladium malmö

grapHICOlOgy
Brussels Jazz Orchestra är ett av Europas många storband 
i toppklass. De spelar originalkompositioner och deras dynamiska sound har sin styrka i att varje enskild 
musiker också är en briljant solist. Konserten är baserad på grafiska berättelser av Philippe Paquet som är 
illustratör. Hans grafiska partitur har tonsatts av sex olika tonsättare och  
bandet spelar musiken live medan serierutor visas bakom orkestern.n

11/2 palladium malmö 

info och biljetter för alla arrangemang www.musikisyd.se

musik i syd arrangerar intressanta konserter och dansföreställningar runt om 
i skåne. vad sägs om lite sinatra, belgiska jazztoner och en multiföreställning. 

Foto: steven haberland
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Malmö Open  
– Open Mind 2015

En av världens största tävlingar inom parasporten 
vara i tre dagar. Tolv fasta tävlingsgrenar i flera 
sporthallar runt om i Malmö och en stor mässa 
med aktiviteter. Hit kommer 20 nationers idrotta-
re med många på elitnivå som bl a vunnit medal-
jer i Paralympics, internationella turneringar och 
VM. Hela Malmö Open smygbörjar med en EM-
turnering i goalball 3-5 februari med sju landslag 
som gör upp om medaljerna. 

Visst har ni också både hört talas om och tit-
tat på matcher i den fartfyllda kälkhockeyn, den 
högtflygande rullstolsbasketen och den stentuffa 
rullstolsrugbyn. Lite lugnare, men ändå gastkra-

mande, är sportskyttet, mattcurlingen och biljar-
den. En sport ställer stora krav på bollkontroll, 
överblick, reaktion och spelförståelse i högt tempo 
- elhockeyn. I trehjuliga elfordon görs halsbrytan-
de manövrar så spänningen hörs i hela publiken. 

Simningen kan man följa via www.livetiming.se 
på dator ifall man inte kan vara på plats. Det spe-
las också Swedish Masters i bordshockey, Topp 8  
i biljard och tävlas i friidrott under Atleticum- 
spelen på Heleneholm.

malmö open, 6 – 8 feb, C-em i goalball 3 – 5 feb.  
för mer info och biljetter www.malmoopen.se 

det är en fartfylld värld som möter den som går på tävlingarna under  
malmö open. så mycket spänning och wow-faktor dukas sällan upp för  
publiken så därför kan var och en hitta det som intresserar och lockar.
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Minns och ta reda på mer om idrott och om de fantastiska 
idrottsstjärnor som fyllde våra tvliv med spänning och för- 
tjusning. 

På Idrottsmuseet i Malmö möter du bl a Ingemar Stenmark – 
slalomkillen som stannade Sverige, Björn Borg – tenniskillen  
som vann Wimbledon tjugo år gammal, Thomas Wassberg – 
skidåkaren som gav oss rafflande spårstrider och Frank Anders-
son – brottaren som tog hem medaljer och lösgodis till Sverige. 

När Stenmark var som bäst, slutet av 70-talet och början av 
80-talet, stannade Sverige när han åkte. Regeringen flyttade  
möten, skolorna gjorde avbrott i undervisningen och samlade 
klasserna kring de tjockTVapparater man körde runt på höga 
rullande vagnar och det var stört omöjligt att få tag i en kommunal 
tjänsteman under ett slalomåk. 

när stenmark åkte, stod sverige stilla – sport och annat under 80-talet, t o m 1 mars.  
för mer info www.malmo.se

Heja sverige!

malmö Games 2015 

Tävlingen är en finfin uppvärmning för alla världsstjärnorna inför EM i Prag i mars. Det kommer  
OS- och VM medaljörer i alla tävlingarna liksom världsrekordhållare och de som har varit nära att  
slå de rekord som finns. Det gäller t ex höjdhopp med Mutaz Essa Barshim och Ivan Ukhov. I häck- 
löpning startar Dayron Robles och ger Philip Nossby välbehövligt 
motstånd för att slå svenska rekordet. 

I februari 2014 satte Renaud Lavillenie nytt världsrekord  
i stavhopp med 6.16 m och här finns chansen till nytt rekord.  
I längdhoppstävlingen möts 6 herrar och 6 damer. Hela  
hopplankan kommer att vara en hoppzon så  
den som faktiskt hoppar längst kommer  
att vinna tävlingen, inte den som har tur 
med plankträffen. Mycket mer spännande!

Fler svenskar i världseliten kommer; bland annat  
sprintstjärnan Irene Ekelund och längdhopparen Erica Jarder  
så räkna med att få heja blågult mest hela tiden. Som puls- 
sänkande medel ges underhållning mellan prestationerna.n

malmö Games, malmö arena, 25 feb. 
för mer info och biljetter www.malmogames.se

världselit kommer för att ge oss förstklassiga friidrottstävlingar i malmö  
Arena och det blir självklara rysare när publiken finns så nära atleterna att 
lufttrycket från hejaropen får nummerlapparna att fladdra. 

Foto: Free images
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tIps
FRån ReDaktionen

firande av Bob marley, påskutställning 
och Alla Hjärtans Dag. Som vanligt finns 
det mycket att uppleva runt om i skåne.
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Alison Moyet 
12/2

Hon fick sitt genombrott på 80-talet 
och har sedan dess haft en fantastisk 
solokarriär. Sjung med i hitlåten ”Is 
This Love” när Alison Moyet kommer 
till KB i Malmö.n

www.kulturbolaget.se

Bröderna Jablonski 
 19/2

För 30 år sedan gav bröderna 
Jablonski sin första gemensamma 
konsert. Sedan dess har de spelat 
in skivor, gett konserter och tillde-
lats en uppsjö av priser.n

www.mso.se

Love songs  
14/2

Fira Alla Hjärtans Dag på Draka-
möllan Gårdshotell där både mat 
och musik går i kärlekens tecken. En 
kväll då allt kan hända och där opera-
sångare förvandlas till Elvis Presley.n

www.drakamollan.se

I Am Here 
t o m 15/3

Avstånd, flykt och närvaro; kan man 
överbrygga de geografiska och 
emotionella avstånden som skiljer 
människor åt och i så fall hur?n

www.dunkerskulturhus.se

Avig Maria 
turné

Upplev Mia Skäringer i showen 
“Avig Maria och sångerna jag gråtit 
till” när hon kommer till Helsingborg 
den 28/2 och Malmö den 1/3.n 

www.trueent.se

Grafiska Museet 

Grafiska Museet är Nordens största 
tryckerimuseum. Här sätts, trycks 
och binds böcker enligt gamla me-
toder och papper tillverkas för 
hand.n

www.grafiskamuseet.se

First Aid Kit 
21/2

Systrarna Klara och Johanna  
Söderberg också kända som First 
Aid Kit, är ute på turné och kom-
mer bland annat till Baltiska Hallen 
i Malmö.n

www.kulturbolaget.se

Glad påsk! 
26/2–6/4 

Snart är det påsk och på Mölle-
gården Kultur har man smygstartat 
med färgsprakande påskris, häxor, 
påskharar och påskägg ur Charlotte 
Weibulls samlingar.n

www.mollegardenkultur.se

Bob Marley 70th Birthday 
Bash 6/2

Den sjätte februari skulle Bob  
Marley ha fyllt 70 år och det firas  
på Moriskan med reggae, R’n’B, 
Afrobeat Dancehall, Mashups,  
Funk och Hip Hop classics.n

www.moriskapaviljongen.se



    

Bromölla turistbyrå
hermansens gata 22 
tel 0456-82 22 22 
www.bromolla.se/tourism

Båstad
torget, köpmansgatan 1
tel 0431-750 45
www.bastad.com

Degeberga turistbyrå 
tingsvägen 23 
tel 044-781 07 07 
www.anglanejden.se

Eslövs turistbyrå 
norregatan 9 
tel 0413-628 80 
www.eslov.se

falsterbonäsets  
turistbyrå
Videholms allé 1 a 
tel 040-42 54 54
www.soderslatt.com

Helsingborgs  
turistbyrå 
Dunkers kulturhus 
kungsgatan 11 
tel 042-10 43 50
www.helsingborg.se

Hässleholms  
turistbyrå
hässleholms kulturhus 
tel 0451-26 73 00 
www.hassleholm.se/turism

Höganäs turistbyrå
stadshuset 
centralgatan 20
tel 042-33 77 74
www.hoganas.se

Hörby turistbyrå
Vallgatan 7 
tel 0415-37 81 80
www.upplevhorby.se

Höörs turistbyrå 
södergatan 2
tel 0413-280 28
www.turisthoor.se

Kristianstad turistbyrå
östra storgatan 25 
tel 044-13 53 35
www.turism.kristianstad.se

Klippans turistbyrå
storgatan-åbyplan
tel 0435-282 00
www.klippan.se/turism

Kävlinge turistbyrå
stop23, center syd 
tel 046-739 001 
www.kavlinge.se

Köpenhamn
Wonderful copenhagen  
Vesterbrogade 4 
tel +45 70 22 24 42 
www.woco.dk

landskrona/ven  
turistbyrå
skeppsbron 2 
tel 0418-47 30 00 
www.landskrona.se/turist

lunds turistbyrå
stortorget,  
Botulfsgatan 1a 
tel 046-35 50 40
www.visitlund.se

Malmö turistbyrå
Börshuset, skeppsbron 2 
tel 040-34 12 00
www.malmotown.com

Osby turistbyrå 
ö Järnvägsgatan 3 
tel 0479-165 51 
www.osbyturism.se

perstorps turistbyrå
hässleholmsvägen 6
tel 0435-393 03
www.perstorp.se

sjöbo turistbyrå
Gamla torg 
tel 0416-272 01
www.sjobo.se/turism

simrishamns  
turistbyrå
Varvsgatan 2
tel 0414-81 98 00
www.visitystadosterlen.se

skurups turistbyrå
stora torggatan 4  
tel 0411-53 60 58 
www.soderslatt.com

svedala turist- 
information
stortorget 1
tel 040-626 80 00
www.soderslatt.com

trelleborgs turistbyrå
kontinentgatan 2 
tel 0410-73 33 20
www.soderslatt.com

tomelilla turistbyrå
centralgatan 13 
tel 0417-181 10
www.visittomelilla.se

torekovs turistbyrå
hamnplan 2 
tel 0431-36 31 80 
www.torekov.se

ystad turistbyrå
s:t knuts torg, 
tel 0411-57 76 81
www.visitystadosterlen.se

åhus turistbyrå
torget 15
tel 044-13 47 77
www.turism.kristianstad.se

åstorp turist- 
information
storgatan 7
tel 042-643 00
www.astorp.se

ängelholms turistbyrå
Järnvägsgatan 5
tel 0431-821 30
www.engelholm.com/turist

örkelljunga turistbyrå
skåneporten, statoil och
kulturhuset, storgatan 2
tel 0435-551 58
www.orkelljunga.se/ 
turism

östra göinge  
turistinformation
www.ostragoinge.com

fler nyttiga länkar: 
tourism in skåne
tel 040-20 96 00 
www.visitskane.com 

visit Denmark
www.visitdenmark.se

Malmö airport
tel 040-613 10 00
www.swedavia.se

Kastrup lufthavn
www.cph.dk

Skånetrafiken
tel 0771-77 77 77
www.skanetrafiken.se

sJ
tel 0771-75 75 75
www.sj.se

veolia transport
tel 0771-26 00 00
www.veolia-transport.se

öresundståg
tel 0771–77 77 11
www.oresundstag.se

öresundsbron
tel 040-676 60 00
www.oresundsbron.com

sMHI
tel 011-495 80 00
www.smhi.se

DMI
www.dmi.dk

Evenemang kan med kort varsel ändra tid,  
dag eller plats m m. Kontakta gärna den lokala  
turistinformationen för ytterligare detaljer.

turistinformation
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LASSE KRONÉR
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SHOPPING - NÖJE - KULTURDanmark
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Exklusiv intervju med

# 10 • OKTOBER 2014

SKÅNES STÖRSTA EVENEMANGSMAGASIN

SVEGSVÄNG

PÅ FYRA

#10

G R AT I S - F R E E - K O S T E N L O S

#04 • april 2014

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

DanmarkVåren är här och äntligen är det dags att bege  
sig ut på den årliga konstrunda. Utbudet är stort  
och Det Händer tipsar här on någon av dem. 

#10 • oktober 2014

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Danmark

Sid. 33–49

KULTUR • EVENEMANG • TÄVLING • TIPS • SKÅNE • DANMARK 

52
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ANDERS JANSSON

GUD
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# 12/01 • DEC 2014/JAN 2015

SKÅNES STÖRSTA EVENEMANGSMAGASIN

MALENA TUVUNG

#12/01

G R AT I S - F R E E - K O S T E N L O S

#12/01 • dec 2014/jan 2015

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Danmark

Sid. 33–49KULTUR • EVENEMANG • TÄVLING • TIPS • SKÅNE • DANMARK 

52
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TRISS I JUL

Exklusiv intervju med
SISSEL KYRKJEBØ



Ny show ” Annèes folles”

Boka showpaket  
(inkl 3-rätters meny) 725 kr 

oakleys.se eller 031 - 42 60 80
Tredje Långgatan 16 i Göteborg

En blomstrande epok, dekadens, glamour och det glada 1920 talet!
Här möts ni av en kittlande utmanande föreställning som hämtat inspiration  

från en svunnen tid.  Varmt välkomna att ta del av denna härliga fest!

DEN PERFEKTA HELKVÄLLEN



Eslöv – Biljettexpressen
Halmstad – Halmstad Turistbyrå

Helsingborg – Radiocity Audio Video

Karlskrona – Turistbyrån 
Kristianstad – Coop City 

Landskrona – Museet

Lund – Biljettbyrån/Turistbyrån
Malmö – Nöjesteatern

Trelleborg – Turistbyrån

Ystad – Turistbyrån
Ängelholm – Turistbyrån

www.juliusbiljettservice.se, personlig service: 0775 700 400 Hitta och boka 
biljetter via vår 
iPhone-app! 
Scanna koden 
och ladda ner!

Let the 
 sunshine in   

Julius Production & Lunds dans- & musikalgymnasium 
presenterar

Premiär 20 mars

MUSIKALEN

L Ö R D A G  7  M A R S  2 0 1 5  K L  1 5 . 0 0  &  1 9 : 3 0

MALMÖ ARENA

JULIUS PRODUCTION & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

EXTRAFÖRESTÄLLNING KL 15!

15 JAN–22 FEB PÅ NÖJESTEATERN I MALMÖ

Adde Malmberg  Eva Rydberg
Kalle Rydberg  Birgitta Rydberg
EWA ROOS, HÅKAN MOHEDE, FREDRIK DOLK, ROBERT RYDBERG, 

SIW ERIXON, LOTTA THORELL, MIKAEL AHLBERG M FL.
AV JOHN CLEESE OCH CONNIE BOOTH.

 I ÖVERSÄTTNING OCH REGI AV ANDERS ALBIEN.

Julius Production & Eva Rydberg Nöjesproduktion presenterar

TUSEN BITARSangré Event & Julius Production presenterar

Med original- 
musiker från 
GLOBETROTTERS
Trummor/Sång: Per Melin (Globetrotters)
Keyboard/Sång: Olle Nyberg (Globetrotters)
Gitarr/Sång: Göran ”Guran” Blomgren  
Gitarr/Sång: Patrik Lundström
Bas/Sång: Mats ”Mackan” Englund

En konsert med sånger om kärlek 

och orättvisor av Björn Afzelius 

14 mars – Lund
Stadsteatern

15 mars – Helsingborg
Konserthuset

18 mars – Kristianstad
Konserthuset

www.tusenbitar.nu

Det-hander-feb.indd   1 2015-01-14   11:30


