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FÖR 4 SEKUNDER SEN

SISTEN I ÄR EN FEGIS
SVERIGES BÄSTA ÄVENTYSBAD, ARENA SKÖVDE

Packa väskan med badkläder, glada plaskhumöret och ta med familjen 
till  Arena Skövde Upplevelsebad, ”Sveriges bästa äventyrsbad” tre 
år i rad. Sov gott i en nybäddad hotellsäng och ta t.ex. en sväng på 
stan.  I paketet ingår: boende, frukost samt entré till Arena Skövde 
Upplevelsebad prisex 1350 kr (2 vuxna+ 2 barn). 
Boka på upplevskovde.se
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brun mat

kåseri

För några år sedan gav man ut en bok med 
titeln ”Den bruna maten” som på ett kär-
leksfullt sätt avrättade den mat som många 
jämnåriga med mig vuxit upp med och på. 
Inte så att man ojade sig i onödan över hur 
en hel generation kunde sätta i sig inkokta 
grisknorrar, färsfyllt vitkålshuvud eller per-
sikohalvor i sockerlag ur plåtburk men lite 
lustifikationer kostade man allt på sig från 
bokförlagets sida, i all ära.

Då undrar jag; vad var det för fel på den 
maten? Från 1950-talet och framåt utspi-
sades barn och vuxna på en diet beståen-
de av lite lustiga kombinationer, men ändå 
fullt ätbara. Ananasringar på kasslerski-
vor, urholkade hela franskbrödlimpor med 
köttfärsröra och smält ost, fyllda paprikor, 
burkskinka. Vad det något fel med det?

På senare år så tävlar nästan krogarna 
om att göra det så komplicerat som möj-
ligt och sätter ibland en heder i att vara  
på framkant vad beträffar så kallad tek-
nisk gastronomi. Det vakuumpackas och 
långkokas i ljummet vatten, det är grön-
saker med namn som man inte kan uttala 
och så dessa osannolika kombinationer av 
smaker som lätt får gästen att snabbt vil-
ja tänka på andra saker som bolånerän-
tor eller vem som har störst chans att vin-
na ”Let́ s dance” på TV. Också alla matlag-
ningsprogram på bästa sändningstid... Jag 
tycker att dessa utflykter bland proffskockar 
eller vanliga dödliga har antagit en nästan 
monstruös omfattning. På ett sätt är matlag-
nings-TV lika spännande som radiobalett ...

Missförstå mig inte, jag tycker om god 
mat men god mat och komplicerad mat 
är inte samma sak. Många måltider man 
minns med glädje är just kanske de enkla 
och vällagade utan den pliktskyldiga gar-
deniablomman på toppen. I till exempel 
Grekland och Turkiet får man de bästa 
matupplevelserna på den familjeägda res-

taurangen på den smalaste bakgatan som 
inte finns med i några guider. Varför kan 
det inte vara så här i Sverige? För ett tag 
sedan hamnade jag på en restaurang i  
centrala Malmö och vid bordet bredvid 
satt två tjejer från Österrike. De hade  
blivit utsända till Malmö av sin arbets-
givare för att förbereda företagets besök 
i vår och frågade vad man skulle göra på 
sin fritid. Framförallt så ville de äta tra-
ditionell svensk mat en av kvällarna. Och 
hur jag än rådbråkade min hjärna kun-
de jag inte för mitt liv komma på en enda 
restaurang som serverade ”den bruna ma-
ten”. En annan faktor var den att delega-
tionen som skulle komma hit var på 35 
personer.

Nu vill jag slå ett slag för den bruna maten. 
Kom tillbaka, allt är förlåtet och bry dig inte 
om att vissa bokförlag gör sig roliga över 
din existens eller snarare glädjer sig över din 
tynande tillvaro. En grisknorr eller en saftig 
skiva burkskinka är aldrig fel.

(För de som vill veta mer eller missade 
”Historieätarna” så finns det mer att se  
på YouTube.)

     
Ola Sjösten
chefredaktör
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BILJETTER MALMOSTADSTEATER.SE

PREMIÄR PÅ HIPP 14 MARS 2015

AV ÖDÖN VON HORVÁTH

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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1. Rock, pop och blues 
Tre musikaliska naturkrafter står på scenen när Danmarks rockmama Sanne Salomonsen,  
musikernas favoritmusiker Mats Ronander och Benneth Fagerlund, det musikaliska ankaret  
för flera av Sveriges största artister, åker ut på en gemensam turné.
– Det blir en underbar vår! Det kommer att brinna av närhet, kärlek och musikaliska äventyr,  
säger Mats Ronander.

Trion bjuder på berättelser och musik från fyra händelserika decennier på och bakom scenen. 
Det utlovas en härlig kväll fylld av värme, anekdoter och en brinnande kärlek till musiken från 
både Sannes och Mats respektive solokarriärer och från Mats Ronanders arbeten med bland an-
nat ABBA, Ted Gärdestad, Ulf Lundell och Eric Clapton.n

sanne salomonsen mats Ronander Benneth Fagerlund, 8 mars Ängelholm, 10 mars Kristianstad,  
11 mars hässleholm. För mer info och biljetter www.riksteatern.se

2. det bästa av carola
Många är de fans som genom åren följt Carola och hennes karriär och ständigt verkar hon få nya. 
Den här turnén ger kanske svaret. Det var en råkall februarikväll 1983 när hon stod på scenen på 
Palladium i Malmö och kammade hem segern i Melodifestivalen med låten ”Främling”. Sedan 
dess har det blivit en lång rad hits och fler schlagervinster och nu är det dags att summera karriä-
ren så här långt. Carola ger sig ut på turné med väskan fullpackad med låtar som ”Fångad av en 
stormvind”, ”Mickey” och ”Mitt i ett äventyr” men också både rockigare låtar och härlig soul och 
gospel. Turnén är döpt till ”Det bästa av mig” och kommer till ett konserthus nära dig.n

det bästa av mig, 6 mars Baltiska hallen, malmö. För mer info och biljetter www.livenation.se

21
Foto: Urban Jören
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4
3.  Tusen bitar på turné
I vår finns det åter chans att höra Björn Afzelius mest älskade sånger på scen under Sverige- 
turnén ”Tusen bitar - en konsert med sånger om kärlek och orättvisor av Björn Afzelius”.  
Turnén är en hyllning till en av Sveriges mest populära låtskrivare och scenartister, sam- 
mansatt av musikerna som i många år kuskade Skandinavien runt tillsammans med honom.

Med sånger som ”Sång till friheten”, ”Tusen bitar”, ”Juanita”, ”Exil” och ”Till min kära”  
blev Björn Afzelius den tveklöst mest framgångsrika samhällskritiska artisten i sin generation. 
Han var vänstersångaren som nådde ut bredare än någon annan ”proggare” genom att skriva 
sånger som till och med dansbanden spelade. Bakom initiativet till hyllningsturnén står Olle 
Nyberg, som bland annat var medlem i Motvind och turnerade med Ulf Lundell innan han  
därefter spelade med Björn i 15 år. Konserten kommer att varva musik med anekdoter och ösig 
rock ń́ roll med mer finstämda akustiska partier.n

Tusen Bitar, 14 mars lund, 15 mars helsingborg, 18 mars Kristianstad.   
För mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se

4. Rhapsody in rock firar 25 år
Robert Wells firar sitt 25-årsjubileum av ”Rhapsody in rock” och på grund av stor efterfrågan  
och slutsålda konserter har han förlängt sin turné. En 60 man stark ensemble bestående av  
symfoniorkester och kompmusiker i världsklass rockar loss tillsammans med gästartister.  
Robert Wells kommer att presentera ”Rhapsody in Rock” som det en gång började, och det 
kommer att bjudas på stora doser av de klassiska mästarna, boogie och rock. Humor, närhet  
till publiken och musicerande i världsklass med fokus på old time entertainment utlovas.

– Vi vill komma publiken nära och, utan TV-skärmar, krympa avståndet mellan scen och  
salong denna gång, säger Robert Wells.n 

Rhapsody in rock, 21 mars helsingborg, 27 mars Kristianstad, 28 mars malmö.  
För mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se

Foto: RIR EventFoto: Rickard Eriksson
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3 x kulTuR
Nya uTTRyck
Konstnären Doron Sadja skapar magiska universum av ljus, färger och ljud och tillsammans med  
electronica-musikern Tami Tamakis dirty-romantiska texter, dansgolvsbeat och glitter blir det en  
läcker melankoli med skimrande färger och pulserande längtan. Konstnären Yaloopop pryder Palla-
dium med köttiga kompositioner och färgsprakande videocollage. Det riktigt purfärska och nyskapan-
de från Norden blir performance av Sandra Mujinga , kompositioner av Symbio och ljusinstallation av 
Sandra Wasara - Hammare.

Future legends, 7 mars på Palladium i malmö.

vackRa TONeR
Efter genombrottet med sin musik av Dan Andersson-texter blev det år av turnerande, albumsläpp, 
listplaceringar, guldskivor och totalt fyra svenska Grammispriser. Nu är Sofia Karlsson tillbaka med  
ny musik och nya plattan Regnet faller utan oss. Musiken är influerad av amerikansk roots-musik, en 
genre som alltid funnits hos henne. 

Sofia Karlsson, 27 mars, Kulturkvarteret Kristianstad

TeaTeRhISTORIa
På Teaterns Dag kan du följa med på rundtur på Palladium i Malmö och få veta mer om husets spän-
nande historia. Det var här Carola slog igenom med ”Främling” i Melodifestivalen 1983, men även Jussi 
Björling och Helan och Halvan har stått på scenen. Guidade rundvandringar och konserter varvas till 
en smakfull kompott av kulturupplevelser.n

Teaterns dag, 28 mars, på Palladium i malmö. För mer info om liknande evenemang www.teaternsdag.se

FUtURE lEgEnds  PR Foto

musiK i syd

Musik i Syd
För mer info och biljetter  
www.musikisyd.se
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Detta hindrar inte komikern Jörgen Mörnbäck 
från att ta sig en ny titt på det illustra persongalle-
ri som numera utgör Sveriges riksdag. Men det är 
inte bara politiska figurer som roar Mörnbäck.

Vad sägs om Lasse Kronér, Mikael Persbrandt, 
Kjell Bergqvist, Jonas Gardell, Claes Eriksson,  
Fredrik Lindström, Kalle Moraeus, Johan Glans 

och inte minst Fredrik Reinfeldt på samma scen 
samtidigt. 

Mörnbäck besitter en helt unik förmåga att väx-
la blixtsnabbt mellan olika karaktärer och röster 
och nu är han äntligen aktuell igen med en helt ny 
föreställning.n

med full RösTRÄTT

Jörgen Mörnbäck 
- Med full rösträtt
 
12 mars Ängelholm 
13 mars Hässleholm 
14 mars  Ystad 

För mer info och biljetter  
www.showtic.se

Foto: Bo Håkansson

valet är över för denna gång och kanske blev det inte så som många hade 
tänkt sig. varken höger eller vänster vann och det var ett veritabelt ström-
hopp av politiker som tackade för sig. 

Följ oss på facebook!
facebook.com/magasinetdethander
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9,3 På RIcHtERskalan Foto: Matis ankrah

Malmö Stadsteater
Info och biljetter  
www.malmostadsteater.se

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, t o m 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. 

malmö sTadsTeaTeR
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TeaTeRns dag
Med en entréknapp får man gå på alla programpunkter 
under dagen. Utbudet är brett och det finns något för alla 
med både föreställningar och  workshops. Nytt för i år är 
att det bland annat finns barn-, dans-, opera-  saxofon- och 
singelrundor; en paketlösning för den som vill upptäcka 
något nytt eller har svårt att välja. 

Teaterns Dag önskar under en och samma dag, genom  
ett öppet hus-liknande arrangemang, att visa upp bredden  
i Malmös scenutbud, häribland på Dansstationen, Malmö Opera,  
Musik i Syd, Riksteatern Skåne, Inkonst och PotatoPotato Scenkonst.n

Teaterns dag, 28 mars. För mer info www.teaternsdag.se

ungt drama
Kasimir och Karoline är ute och festar  
tillsammans, men förhållandet knakar. 
Kasimir har precis blivit uppsagd från sitt 
jobb och han tror att Karoline inte vill ha 
honom längre nu när han är arbetslös.  
Paret går åt var sitt håll ut i folkvimlet 
bland cirkusfreaks och berg- och dalbanor.

Pjäsen är en bitterljuv kärlekshistoria som 
skrevs under tysk mellankrigsdepression 
när klassklyftorna var som djupast, arbets-
lösheten hög och nazismen i vardande. 

På Hipp blir det en uppsättning med 
ett ungt tilltal, full av livemusik i regi av 
Londonbaserade regissören Maria Åberg, 
som tidigare satt upp ”Kärlek och pengar” 
samt ”Fanny och Alexander” på Malmö 
Stadsteater.n

Kasimir och Karoline, 14 mars – 16 april

malmö sTadsTeaTeR

kasIMIR ocH kaRolInE  Foto: Mattias ankrah

Teater och dansscener i malmö medverkar  
för att fira evenemangets 15-årsdag.
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Musikaliskt collage
malmö symfoniorkesters musiker spelar i många  
genrer för lyssnare med olika intressen.

Malmö konserthus
För mer info och biljetter 
www.mso.se

djuRsjuKhuseT

Foton: PR Bilder

SveN-beRTIl TaubeS hOMMage
Hela projektet ”Hommage” är en hyllning till 
Sven-Bertils  barn- och ungdomskompisar Olle 
Adolphson, Lars Forsell och Ulf Björlin. Det är en 
musikdramatisk tillställning där allt sitter ihop 
med sånger, prat och orkestermusik. Sven-Bertil 
Taube öppnar med en läsning till havsljud som 
övergår i en ouvertyr skriven för full symfonior-
kester. 

hommage, 7 mars
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NalleS DJuRSJukhuS
Varje vår får Malmö Symfoniorkesters 
hjälpsamme och musikaliske Nalle rycka 
ut med akutbilen. När kossan Rosa har 
fått hösnuva gäller det att vara snabbt på 
plats med lindring och vem kunde tro att 
Kalle Kanin har gått och blivit morots-
allergiker. Nalles gamla kompis Tant 
Snigel har fått en spricka i sitt hus som 
han måste fixa. Onkel Björn sover så djupt 
att han inte vaknar ur sin vintersömn. 
Nalle kommer till undsättning och hjälper 
alla skruttiga och sjuka vänner. Musik är 
dundermedicin.  

djursjukhuset, 28 mars
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sToRBands-
KvÄll

Foto: steven Haberland

våRliga 
SkRaTT
Förra årets upplaga av Lunds Comedy Festival 
blev en publiksuccé så varför inte göra en komedi-
festival på vårkanten också när man verkligen kan 
behöva ett gott skratt. Sagt och gjort; en vårupp-
laga av festivalen arrangeras den 20-21 mars med 
både humor och lite hypnos. 

Redan bokade artister är Ann Heberlein som 
tar sig an både livet och döden, humörpillret 
Gunhild Carling som sprider sann jazzglädje var-
helst hon drar fram, Sara Pascoe som tittar lite 
närmare på historia och Maria Möller, som med 
sin oefterlikneliga förmåga att imitera kända per-
soner, varvar med musikaliska inslag.n

lund spring Comedy Festival, 20-21 mars. 
För mer info och biljetter www.lundcomedyfestival.com

STORbaNDSaFTON
Under storbandens glansdagar hade Malmö  
sin egen kung bland notställ och dansande 
par, Harry Arnold. Till hans ära startades 
Harry Arnold Sällskapet som är ett av 
Sveriges mest livliga och verksamma av sitt 
slag. Varje år arrangeras konserter tillsam-
mans med Amiralens Storband och inbjudna 
gäster. Nu drar man på sig orkesterkavajen 
och välkomnar mästertrumpetaren Magnus 
Johansson och den fullständigt fenomenale 
trombongiganten Nisse Landgren.n

storbandskväll, 29 mars
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inTeRvju

med mer än 30 år i underhållningsbranschen samlar han nu ihop några av sina 
bästa nummer och ger sig ut på vägarna tillsammans med Fredrik Reinfeldt, 
sten-åke Cederhök, Peps Persson och johnny Cash. oväntade konstellatio-
ner och snabba vändningar är hans adelsmärke och efter en succéartad höst 
på lisebergsteatern i göteborg kommer han till skåne i mars. magasinet det 
Händer fick en exklusiv intervju med mästerunderhållaren Jörgen Mörnbäck.

”gubbar”  
från då och nu



www.dethander.com – Det Händer 15

inTeRvju

Du har precis haft premiär på turnén ”The best 
of Jörgen Mörnbäck – med full rösträtt”. Grattis 
till de fina recensionerna.
– Tack tack, det blev jättelyckat. Publiken var fan-
tastisk och jag fick bra recensioner efter premiären. 
Fast jag har ju övat lite innan eftersom föreställ-
ningen har kört på Lisebergsteatern i Göteborg  
under hösten och vintern förra året.

Föreställningen heter ”Best of...” men du har  
väl inte tänkt att det skall bli en avskedsföreställ-
ning?
– Nejnej, inte alls. Vi pratade om om det inte var 
dags att göra en sammanställning av mina år som 
imitatör och musiker och samla det i en egen före-
ställning så tillsammans med min gamla vapendra-
gare Anders Wällhed plockade vi ihop lite gamla 
grejer men skrev också en hel del nytt material.

Du började redan 1981 tillsammans med Bosse 
Parnevik och sedan gick du till Göteborgs legen-
dariske revypappa Hagge Geigert året därpå. 
– Precis, mitt första större engagemang var hos  
Parnevik där jag hade hand om hans peruker och 
fick fem minuter själv på scen 
med eget material. Det var 
stort att stå där på scenen på 
Chinateatern och i publiken 
fanns alla de stora artisterna 
som jag såg upp till. Efter-
åt kom Magnus Härenstam 
fram till mig och berömde 
mig för mina imitationer. 
Magnus var en av mina riktigt stora idoler och det 
var stort, minns jag. 

I den nya showen, som tillkom under det så kall-
lade supervalåret 2014, så imiterar du bland annat 
Fredrik Reinfeldt. På valnatten meddelade han att 
han inte bara skulle avgå som statsminister utan 
även som partiledare för Moderaterna. Hur han-
terar du detta i din show?
– Det är ju i sig inga problem. Man får skriva om 
lite och det blir snarare kanske roligare nu när 
han ”kastat in handduken”. Bara för att publi-
ka personer lämnar strålkastarljuset blir de inte 
mindre aktuella, om man säger. Jag gör en imita-
tion av P G Gyllenhammar som fortfarande håller 
tack vare att jag sätter in honom i andra, oväntade 
sammanhang.

Det är väl just det som blivit ditt signum.
– Att kombinera kända personer i oväntade sam-
manhang är väldigt roligt. Man behöver faktiskt 

inte ta hänsyn till tidsera eller möjligheter utan 
det är just det oväntade sammanhanget som ska-
par en rolig dynamik. Som till exempel när Frank 
Sinatra och Peps Persson skall framföra varan-
dras låtar. Oväntat? Ja! Roligt? Absolut! Eller när 
Birger från Vallarnas buskis tar sig an Roy Orbi-
sons låtar. Kan det bli mer fel sammanhang.

Men hur långt tillbaka i tiden kan publiken  
relatera till dina ”gubbar”?
– Bosse Parnevik hade ett persongalleri med Gunnar 
Hedlund, Tage Erlander och Olof Palme t ex. Dessa 
”gubbar” är lite för gamla för den publik som kom-
mer till showen nu men det finns ju andra som kan 
ta deras plats. Även om man kan tycka att dagens 
personligheter inom politik, sport och kultur kanske 
är ganska slätstrukna figurer så är det ändå en och 
annan som sticker ut och som är väldigt tacksam-
ma att imitera. Det gäller att dra och spetsa till 
deras karaktärer även om de är slätstrukna. Och 
satt i ett oväntat sammanhang så blir det roligt som 
till exempel när Birger möter Björn Ranelid eller om 
Fredrik Reinfeldt skulle anta Mikael Persbrandts vo-
kabulär. Eller tänk om Anders Borg skulle anamma 

Kjell Bergquists personlighets-
drag. Möjligheterna är oänd-
liga. Men en ”gubbe” jag alltid 
vill ha med är min största idol, 
Sten-Åke Cederhök, den legen-
dariske underhållaren. Han 
finns alltid med även om en 
del i publiken inte riktigt vet 
vem han var. Men då får man 

bara förlägga honom till nutid och det är väldigt 
tacksamt. ”Albert och Herbert” gick som julkalender 
1982 så det finns alla möjligheter att dagens publik, 
som var barn då, känner igen honom därifrån.n

”att kombinera kända 
personer i oväntade sam-
manhang är väldigt roligt. 
Man behöver faktiskt inte 
ta hänsyn till tidsera eller 

möjligheter” 
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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

NON-vIOleNce
Skulpturen är skapad av konstärn Carl Fredrik Reuterswärd och har sedan satts upp som en freds- 
symbol på ett stort antal platser, bl.a. vid FN-byggnaden i New York. Landskrona Museum har fått  
en donation på mer än 200 verk och nu visas ett urval av dessa  
i en ny permanent utställning.

Utställningen visar målningar, teckningar och skulpturer,  
alla på temat Non-Violence. Hela samlingen innehåller många 
varianter på revolver med knut men även andra motiv såsom 
”9/11”-attentatet mot tvillingtornen  
och motiv från diktaturen i Chile.  
En del verk har aldrig tidigare  
visats för allmänheten.n

Carl Fredrik Reuterswärd  
non-violence, landskrona museum. 
För mer info www.landskrona.se

skulpturen non-violence, en pistol med tillknuten pipa,  
tillkom 1980 med anledning av mordet på john lennon. 
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Kassan tel: 031-708 62 00, lorensbergsteatern.se   facebook.com/lorensbergsteatern
LORENS BAR & RESTAURANG öppen i samband med föreställning, bordsbokning via kassan

Julius Production & Eva Rydberg Nöjesproduktion presenterar

AV JOHN CLEESE OCH CONNIE BOOTH.  
I ÖVERSÄTTNING OCH  

REGI AV ANDERS ALBIEN

Adde Malmberg
Eva Rydberg

Kalle Rydberg
Birgitta Rydberg  

Ewa Roos, Håkan Mohede, Fredrik Dolk,  
Robert Rydberg, Siw Erixon, Lotta Thorell, 

Mikael Ahlberg m fl.

9 april–10 maj
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malmö oPeRa

OpeRa gOeS ROck!

Publiken möter de tre vännerna Johnny, Will och Tunny som 
driver omkring och försöker komma underfund med vad de ska 
göra av sina liv. Ska man stanna i sin trista småstadstillvaro eller 
söka spänning och förverkligande i storstan? Sångaren Zandro 
Santiago (tidigare med i Dead by April) och Sahara Hotnights-
trummisen Josephine Forsman står på scenen i Malmö Operas 
uppsättning av punkbandet Green Days flerfaldigt prisbelönta 
Broadwaymusikal ”American Idiot”.

När bandet Green Days Billie Joe Armstrong skrev låtarna till 
”American Idiot” hade han klassiska rockmusikal-album i åtanke 
och byggde upp skivan på liknande sätt, som en berättelse i flera 
akter.

american idiot, spelar t o m 19 april

Broadwaymusikalen ”american idiot” ’är en engagerande historia om vrede, 
kärlek och vänskap i en värld som för evigt förändrades efter terrorattackerna  
i usa den 11 september 2001.

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”. 

aMERIcan IdIot  Foto: Malin andersson
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Malmö Opera
Info och biljetter  
www.malmoopera.se

Med en enda ledtråd, en sliten varietéaffisch,  
försöker Agnes ta reda på vem hon egentligen  
är. På en dammig varietéscen med en slumrande 
mekanisk orkester väcks Agnes till liv, och då vak-
nar även varietéscenens andra märkliga invånare. 
Bland farlig knivkastning, spel på glasharmonika, 
en galen fakir och lindans hittar Agnes fler och 
fler ledtrådar om sitt förflutna. 

Två sångare, två varietéartister och fyra musi-
ker skapar en vildsint och ömsint värld av varieté-
nummer där sökandet efter identitet möter burles-
ka toner. ”Svävande damen” är ett nybeställt verk 
med sättningen klarinett, ackordeon, slagverk 
och piano.

svävande damen, spelas på utvalda dagar  
mellan 1 och 25 april

malmö oPeRa

Den etiopiska prinsessan Aida har tagits till fånga och blivit slavinna i Egypten åt Faraos dotter  
Amneris. Aida och Radamès, som är egyptisk general och Amneris tilltänkte make, drabbas  
av passionerad kärlek till varandra, men deras kärlek är omöjlig och Aida följer honom själv- 
uppoffrande i graven. 

Giuseppe Verdis opera ”Aida” har ända sedan urpremiären varit varmt älskad och ständigt  
spelad, ett musikaliskt mästerverk där Verdi förenar italiensk skönsång med fransk grand opera. 
Nu återvänder Staffan Valdemar Holm och Bente Lykke Møller till Malmö Opera för att sätta upp 
denna storslagna opera om kärlek över alla gränser. I titelrollen alternerar två unga stjärnskott på 
operahimlen, sydafrikanskan Kelebogile Besong och ukrainskan Oksana Kramareva.

När Verdi skrev ”Aida” var han redan världsberömd. Vanligt folk visste vem han var, inte minst 
för att han kämpade för Italiens enande. Uruppförandet av den egyptiska operan ägde rum 24 de-
cember 1871 och blev en stor framgång. När operan ett par månader senare sattes upp på La Scala  
i Milano, var framgången minst lika stor. Operan har sedan dess ständigt spelats på en scen någon-
stans i världen, just nu i Malmö.n

aida, premiär den 20 mars, spelas t o m 7 juni

burlesk 
magi

ett dödligt triangeldrama
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EMIl vId gRIndEn   
© Björn Berg/Bildmakarna Berg

eeeeeeMIl!
Förra månaden öppnade en trevlig lekutställning  
på Kulturen i Lund. Här kan besökarna gå in i 
snickerboa, klättra över spången till visthusbo-
den, laga mat i köket eller låsa in sig på Trisseboa 
(dasset). Man kan dessutom se originalteckning-
ar av konstnären Björn Berg, som illustrerade alla 
Astrid Lindgrens Emil-böcker. 

emil!, till och med 31 augusti, www.kulturen.com

MuSIkalISk SåNgSTuND 
När sexton strängar plockar upp en mojäng  
ur lådan hittas både söta och läskiga saker; något 
gult kan leda till Sean Banans ”Cobacabanana”, 
små fåglar sätts på instrumenten och Vivaldis  
”Våren” flödar ur dem. ”Lille katt” passar för de 
yngsta barnen medan de äldre får frågan: ”What 
does the fox say?”. En glad och familjeföreställ-
ning med musik, sång och ett och annat danssteg. 
Filip Runesson och Gabriele Freese spelar fiol, 
Paula Gårsjö altfiol,  Anna Thorstensson  
spelar cello.

musikaliska mojänger, 21 mars, www.hassleholm.se

Flyga Iväg
Just nu spelas mu-
sikalen Peter Pan i 
Kristianstad. Ack-
ompanjerad av här-
liga sånger, fartfyllda 
danser, och hisnande 
luftakrobatik fly-
ger pojken Peter Pan 
och älvan Tingeling 
iväg till Aldriglandet 
tillsammans med barnen Wendy, Michael och John. 
Regi av David Rix, Jonas Svensson står för musika-
lisk ledning.    

musikalen Peter Pan, t o m 12 april, Kristianstad Teater.  
För mer info och biljetter www.peterpanmusikal.se

hyss och musik  
på påSklOveT
Flyga, leka, sjunga, gå. Det finns många underhållande evenemang att välja  
på i skåne med omnejd under den mysiga påskveckan.

emil!
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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 världs-
stjärnorna gör att en showkväll tillsammans med 
Jill och hennes band är något ingen musikälskare 
vill missa. Det är en storslagen, läcker och rock-
ig show som överraskar musikaliskt, visuellt och 
innehållsmässigt. 

Jill är en genuin artist som spänner över många 
genrer och hon är också en av våra mest spän-

country-Jill 
på TuRNé

uT I RyMDeN
Utforska livet som astronaut på en resa uti i rymden 
på Regionmuseet Kristianstad. Sveriges första ast-
ronaut Christer Fuglesang har fått vara med om två 
rymdresor, 26 dygn i rymden och fem rymdprome-
nader. Hans upplevelser, filmer och bilder ligger till 
grund för en spännande och interaktiv utställning 
om livet som astronaut och allt arbete som ligger 
bakom människans utforskande av rymden. 

Rymdresan 8/3–30/8, www.regionmuseet.se 

FaNTaSI-
ReSa 
Följ med till 
landet där all-
ting växer så 
det knakar,  
där det oför-
klarliga är  
vardagsmat 
och magi och 
trolleri hör till 
vanligheterna. 
Där händer de 
mest oväntade 
och fantastiska 
saker, så ta med 
flytvästen eller 
se till att kunna simma bra. ”Resan till Melonia” är 
ett färgsprakande äventyr för barn och vuxna där 
magi, musik och hela det teatrala maskineriet hjäl-
per till att ta publiken med till avlägsna länder där 
kampen mellan ont och gott utspelar sig, där spän-
ning och skratt avlöser vandra och teater och verk-
lighet är ett och detsamma.n

Resan till melonia, Premiär den 7 mars, 
www.moomsteaten.com

den folkkära jill johnson kan äntligen 
upplevas i en helt egen show och  
publiken kan se fram mot musikaliska 
överraskningar, rivig rock, skön country 
och självklart en lång rad välkända hits. 

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, 20 mars Kristianstad, 31 mars – 6 april, malmö 
opera. För mer info och biljetter showtic.se

läs recensionen från Rondo på goteborg.dethander.com

Foto: Peter k
nutson

cHRIstER FUglEsang  Foto: nasa

BaRnTeaTeR

RymdFÄRd
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astrid  
in på livet

Det här är berättelsen om Astrid, innan, under 
och efter att hon blev Astrid Lindgren med först 
svenska folket och sen hela världen. Det är en fö-
reställning som handlar om en kvinna som föds i 
1900-talet början och lever sig igenom nästan ett 
helt sekel. 

Flickan Astrid, mamman Astrid, kontoristen 
Astrid, författaren Astrid, frun Astrid, sagotanten 
Astrid, ikonen Astrid; hennes roller var många. 

Som en röd tråd följer vi Astrid på hennes livsväg 
genom 1900-talet; från matborden i mörka Små-
land, till kontor i Stockholm, karriär och förfat-
tarskap. Karin Parrot Jonzon regisserar föreställ-
ningen om Astrid och det till tonerna av Georg 
Riedels fantastiska nyskrivna musik.n

astrid – en saga om sverige, 14 mars Bromölla,  
18 mars landskrona. För mer info och biljetter  
www.regionteatern.se

ikonen och hela världens sagotant astrid lindgren och hennes kända barn-
boksfigurer fortsätter att leva trots att Astrid själv gick bort 2002. Nu ställs 
frågan; vem var hon egentligen?



www.dethander.com – Det Händer 23

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

BRoTT moT janTelagen

Föreställningen ”Brott mot jantelagen” innehåller tänkvärda iakt-
tagelser och klassisk Kodjo-standup med högt tempo, vilda 
imitationer, skruvad vardagskomik och ett smittsamt glatt 
humör. 
– Min resa från student, plåtslagare, brevbärare och 
finanssnubbe till radiopratare och komiker är i sig ett 
brott mot jantelagen. Jag vill visa folk att det går att 
bryta mot jantelagen oavsett vem man är genom att 
berätta om mitt liv från barndom fram till idag. Jag 
vill få folk att tänka “fan vi knäcker jantelagen, vi 
kickar ut den ur vårt svenska DNA”, säger Kodjo 
Akolor.

Kodjo Akolor är mest känd som en av program-
ledarna för ”Morgonpasset i P3”. I fem år har hans 
sprudlande humör, nyfikenhet och snabba tunga fått 
trötta svenskar att piggna till på morgonen och i höstas 
röstades han fram till Stora radiopriset i kategorin Årets 
manliga programledare. 

I december i fjol ledde Kodjo Akolor för fjärde året i rad insam-
lingsprogrammet ”Musikhjälpen”.n

Kodjo akolor, 14 mars på Palladium i malmö., För mer info och biljetter www.palladium.nu

den populära komikern och programledaren Kodjo akolor är ute på turné 
med en personlig standup-föreställning.

          
  Foto: M
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an
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under tjugo år har antikmässan i Brösarp vuxit från ett litet lokalt  
evenemang till sveriges mest omskrivna och omhuldade mässa.

antikt i brösarp

Foto: Jönssonbilder

Möbler och andra föremål i ursprungligt skick är 
det som väcker intresse hos kunder, press och ut-
ländska besökare och nu är det dags för den tjugo-
första mässan, antikhändelse nummer ett i Sverige. 

Antikmässan i Brösarp har utvecklats till en 
internationellt känd kvalitetsmässa som place-
rat den lilla byn Brösarp på världskartan. Brösarp 
har blivit knutpunkten för alla som är intressera-
de av genuina antikviteter av hög kvalitet. I fokus 
är antikviteter i originalskick och kulturhistoriskt 

intressanta föremål. Folkkonst och föremål från 
det gamla bondesamhället varvas med konst och 
högreståndsmöbler samt nutida design. 

I takt med att genuina antikviteter blir allt säll-
syntare på marknaden förstärks Brösarpsmässans  
ställning, som en mässa till vilken antikhandlarna 
sparar sina unika objekt och där besökaren kan vara 
säker på att få se mängder av äkta antikviteter.n

antikmässan i Brösarp, 20–22 mars, Brösarps mässhall. 
För mer info www.brosarpsmassan.se
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helsingborg Stadsteater
För mer info och biljetter  
www.helsingborgsstadsteater.se

nyTT & sjuKT
Riskfylld mordutredning och första klassens hypokondri.  
helsingborgs stadsteater bjuder på både nytt och klassiskt drama.

DeN beSyNNeRlIga häNDelSeN 
MeD huNDeN OM NaTTeN
Christopher Boone är 15 år, tre månader och två 
dagar. Han kan alla världens länder utantill, alla 
huvudstäder och alla primtal upp till 7507. När 
han hittar grannens hund i trädgården, brutalt 
dödad med en högaffel, vill Christopher ta reda  
på vem mördaren är. Han åker ut på en omväl-
vande resa som ställer hela hans femtonåriga värld 
på ända. 

Pjäsen är baserad på Mark Haddons succéroman 
från 2003. På scen bl a Gustav Berg, Evamaria Björk 
och Eva Ekengren.

13 mars

DeN INbIllaDe SJuke
Argan är en riktigt girig snåljåp och en första 
klasses hypokondriker. Ständigt nya diagnoser 
kräver ständigt nya, dyra medicineringar. Hans 
humör håller på att sina, även hans förmögenhet 
krymper oroväckande snabbt. Vad kan då vara 
bättre än att gifta bort äldsta dottern med en lä-
kare och därmed försäkra sig om gratis sjukvård? 
Men Argans finurliga plan har sina brister.

Den inbillade sjuke är ett färgsprakande och 
mustigt möte mellan Molières 1700-tal och vår 
samtid. Pjäsens tema om människors obegripliga 
tilltro till kvacksalveri är lika aktuellt nu som då.n

27 mars – 16 maj

dEn BEsYnnERlIga HÄndElsEn MEd HUndEn oM nattEn  Foto: david skoog
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Freda’smys

Tunggung 
Hip hop-legenden Petter har spelats 100 miljoner gånger på  
Spotify, uppträtt med Sveriges Radios Symfoniorkester, spelat  
på Kungliga Operan och varit programledare i ”Musikhjälpen”.  
I andra turnén ”Ikväll är vi kungar” tar Petter och Ison & Fille 
med sig Lilla Namo och Rosh på Sverigeturné. Tillsammans fram-
för de svenska hip hop-klassiker, uppbackade av DJ Sleepy och DJ 
Taro bakom skivspelarna och Blen på sång. Petter ligger bakom någ-
ra av Sveriges största hiphop-låtar någonsin så som “Mikrofonkåt”, ”Så 
klart”, ”Repa skivan” och ”Håll om mig”, 2013 släpptes det hyllade albumet 
”Början på allt” och den prisbelönta debutboken ”16 rader”. I slutet av mars blir  
det en gungande kungakväll i Malmö.n

ikväll är vi kungar, Kulturbolaget, malmö 27 mars. För mer info och biljetter www.kulturbolaget.se

Foto: c
am

illa c
herry

Med sin karaktäristiska stämma lade Uno 
Svenningsson i början av 1980-talet Sverige för 
sina fötter tillsammans med sitt band. Gnosjö-
bandet tog sig namnet Fredá  eftersom man just 
den dagen vunnit en rockbandstävling. Låtar 
som ”Vindarna”, ”Under ytan” och ”I en annan 
del av världen” har spelats flitigt under bandets 
glansdagar.

Sedan dess har flera av bandets originalmed-
lemmar jobbat med soloprojekt och som stu-
dioprofiler. För sex år sedan ryktades det om 
en återförening och samma år släpptes den nya 

singeln som ett test och året därpå kom äntli-
gen ett fullängdsalbum med namnet ”Ett myste-
rium” vilket resulterade i en bejublad turnécome-
back. Senaste plattan ”Beväpna dig med tanken” 
kom i november förra året och har redan hunnit 
bli en succé.

Nu är man redo för turné och spelar på tre 
ställen i Skåne under mars.n

Freda, 13/3 Palladium malmö, 27/3 ystad Teater,  
28/3 Kulturkvarteret Kristianstad. För mer info  
och biljetter, se respektive spelplats hemsida.

Foto: nine tone Records
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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, 
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Bokning & info: 0414–719 30   |   www.kiviksmusteri.se

Handla, ät, upplev & njut 
Besök Musteributiken och handla alla våra produkter,  
såsom must, cider och marmelader till bra priser. 
Lär dig mer om äpplen och bin i Äpplets Hus, ät en  
god lunch i restaurang Kärnhuset och njut av vår 
hemmagjorda äppelkaka med vaniljsås i Stinas Café.

Årets utställare Mårten Landgren
Med sin utställning ”PÅ VÄG– en magisk, socialrea-
listisk resa om tröstens väg” gästar Mårten Landgren 
vår hörsal under påsken 2015. Se ÖSKG-kartan nr 66.

öppet alla dagar kl 10–17.

Välkommen till oss!
familjen åkesson, fjärde generationen

musteributiken • restaurang kärnhuset
 stinas café • plantskolan • äpplets hus

upplevelser  
för alla sinnen
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 För info och biljetter www.musikisyd.se

MalMÖ Öl- & WhISkyFeSTIval 
Malmö Öl- & Whiskyfestival är en festival som vänder sig till livsnjutare. Det blir många utställare,  
spännande provningar, intressanta föreläsningar, cigarrlounge och ett och annat kärt möte. Fokus  
för i år är småbryggerier och många kommer och  
presenterar sina produkter. Streetfood på skånska  
och skaldjur samsas med en komplett meny signerad  
Daniel Pembert.

13–14 mars, malmömässan, för mer info www.mowfestival.se

SyFeSTIvaleN 
Det har väl aldrig varit så hett att sy och pyssla med 
tyg och garn som nu. Nu slår man ihop de två största 
mässorna till en som döpts till Syfestivalen. Här finns 
allt för den handarbetsintresserade och uppskattade 
workshops där man kan inspireras och utbyta erfaren-
heter. Många olika utställare kommer också att vara  
på plats för att visa nyheter och produkter. 

13–15 mars, malmömässan, för mer info www.syfestivalen.se

60-TalSFeSTIval
I dagarna sex hyllas det mest expansiva årtiondet för  
populärmusiken, 1960-talet. Grupper som The Beatles, 
Rolling Stones och Jimi Hendrix skapade musik som 
för alltid kommer att vara milstenar i vår historia.  
Nu hyllas 1960-talet med en festival med massor  
av aktiviteter som utställningar, konserter och föredrag.  
Beatlesutställningen pågår hela veckan, 60-talsquiz, Beatles- 
filmen ”A hard days night” visas på Grand, skivmässa på  
Kulturhuset och konserter med Ulf ”Masken” Andersson.n

23–28 mars, Trelleborg, för mer info www.riffet.com

Tyg, törst & twist
Mässorna avlöser varandra och lockar både invigda och intresserade finsmakare.

Foto: FreeImages

Norregatan 10 | Eslöv | 0704 383 385

Öppettider: 
tors – fre 12 – 18 
lör – sön 13 – 16

Brutus Östling
Fotografi i världsklass

Magiska möten med fåglar

1 mars – 22 mars 2015
Vernissage söndag den 1 mars kl 13 – 17
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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
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Halmstad – Halmstad Turistbyrå
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Kristianstad – Coop City 
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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!
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gränslandet

tHE BlUE RooM av HElEnE scHMItZ  Foto: dunkers kulturhus

I utställningen Borderlands presenteras fyra fotoprojekt av Helene 
Schmitz, för första gången tillsammans. Hennes arbeten kretsar ofta 
kring det komplexa förhållandet mellan natur och människa. Hon 
återkommer ofta till de mänskliga konstruktionernas skönhet i för-
hållande till tiden och naturens krafter.

Det finns en röd tråd i form av en kombination av motsägelsefull 
skönhet och mångbottnad förgänglighet, oavsett om det är en ned-
brunnen lägenhet (Livingrooms), en fjärilsodling i djungeln (Sunken 
Gardens), Kudzu-växten som kväver allt i sin väg (Kudzu Project)  
eller täckande sand i Namibias övergivna diamantstad (Earthworks). 

Schmitz har tidigare deltagit i samlingsutställningar både i Sverige 
och internationellt, däribland i Lille i Frankrike.n

Borderlands, t o m 17 maj dunkers. För mer info och biljetter  
www.dunkerskulturhus.se

Diverse beauty 
the exhibition  
Borderlands is a  
combined photo-
graphic project by 
Helene schmitz. Her 
work often takes a 
stand in the diverse 
and complex relation-
ship between man 
and nature. a torched 
apartment, a butter-
fly farm, the chok-
ing kudzu plant or a 
abandoned diamond 
village in namibia. It all 
comes together in the 
eye of the artist. 
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Efter jättesuccéerna med de tidigare  
föreställningarna ”Live” och ”Still Alive”  
har Claes åkt ut på en kort turné med  
sin nyskrivna föreställning ”En kväll  
med Claes Malmberg”. 

I samma anda som de tidigare succéerna 
bottnar Claes i sin glädje och lust att ge sig 
hän både komiskt och musikaliskt, med 
publiken som inspirationskälla och bräns-
le. Medverkande är Claes Malmberg,  
Max Schultz och Thomas Darelid.n

en kväll med Claes malmberg,  
4 mars Ängelholm, 21 mars helsingborg.  
För mer info och biljetter www.ticnet.se  
och www.helsingborgskonserthus.se

I gott  
sÄllsKaP



Det Händer – Skåne32

TIpS
FRån REdaktIonEn

humor, dans, opera, biler och påskhäxor. som 
vanligt finns det mycket roligt att uppleva i Skåne. 
Fler tips om påskrundor kommer i nästa nummer.
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Marching for Love 
26/3

Star for Life och Triple & Touch har 
samlat ungdomar från Sverige och 
Sydafrika som tillsammans med 
bland andra Molly Sandén ger kon-
sert på Slagthuset.n

www.marchingforlove.se

Mårten Andersson 
turné

Mårten Anderssons kommer med 
sin kritikerrosade soloföreställning 
”Under Ytan” till bland annat Kristian-
stad, Helsingborg och Malmö.n

www.ticnet.se

Thåström 
turné

Thåström är ute på turné och  
tillsammans med sitt band kom-
mer han bland annat till Lund och 
Malmö.n

www.thastrom.se

Opera 
21/3

Drakamöllan bjuder på önskekonsert 
med Guido Paevatalu och Carol  
Conrad där publiken är med och öns-
kar sin favoritmusik.n

www.drakamollan.se

Fix You 
21/3–18/4

Följ med Sara i hennes kamp för 
att hålla ihop sin familj, sitt liv och 
för att försöka finna en mening i att 
fortsätta leva.n

www.moomsteatern.com

Ultimate Power & Paint 
Custom Show 27–28/3

Den sista helgen i mars visar upp 
det ultimata när det gäller motorer, 
lacker och snygga byggen för bilar 
och motorcyklar.n

www.powerandpaint.se

BUFF 
9–14/3

Barn och Ungdoms FilmFestivalen 
firar 30 år på Malmös biografer  
med seminarier och en härlig blan-
ding av kort– och långfilm.n

www.buff.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

Lord of the Dance 
7/3

Nu kommer han till Malmö Arena 
med showen ”Dangerous Games”; 
nya danser, nytt ljud, topmodern 
visuell teknik, och fantastiska  
kostymer.n

www.juliusbiljettservice.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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31 MaRS
www.dethander.com
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# 12/01 • DEC 2014/JAN 2015

SKÅNES STÖRSTA EVENEMANGSMAGASIN

MALENA 

TUVUNG
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G R AT I S - F R E E - K O S T E N L O S
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SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Danmark

Sid. 33–49
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Exklusiv intervju med

SISSEL KYRKJEBØ

# 02 • FEB 2015

SKÅNES STÖRSTA EVENEMANGSMAGASIN

DAGS FÖRMELODI-FESTIVALEN

#02

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

#02 • feb 2015

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Köpenhamn

Sid. 33–49
KULTUR • EVENEMANG • TIPS • SKÅNE • KÖPENHAMN
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Exklusiv intervju med
JEANETTE CAPOCCI



Snabbt, smidigt och enkelt.Snabbt, smidigt och enkelt.
Vi fl yger till Bromma, den lilla smidiga fl ygplatsen med snabba fl öden
och perfekt cityläge. Det gör att du ofta sparar omkring en timme
per resa när du väljer Malmö Aviation.

Knyt avtal med oss! Vi har avtalsformer som passar både företag
som reser dagligen eller mer sällan.

Kontakta innesalj@malmoaviation.se

Malmö Aviations destinationer är: Stockholm,
Göteborg, Malmö, Umeå och Östersund. I samarbete
med våra partners fl yger vi även till Halmstad, Kalmar,
Ronneby, Sundsvall, Visby, Växjö, Ängelholm, Bryssel
och Helsingfors.



Biljettköp: Tattoo-expeditionen, Regementsområdet, Ystad

Telefon: 0411- 650 14 • E-post: biljett@ystadtattoo.se

www.ystadtattoo.se

En upplevelse
i världsklass!

Ystad International Military Tattoo

6-8 aug 2015

Välkommen till
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