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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.
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Bra-o med PRAO 

Kåseri

Minns ni den tiden när man skulle lätta från 
skolbänken och ge sig ut i arbetslivet för att kän-
na på hur det är att ha ett jobb? När jag gick i 
skolan så hette det PRYO men idag har det bytt 
namn och kallas för PRAO. Förvisso kan det 
vara svårt som 15-åring att veta vad man skall 
bli när man blir stor men jag minns det som 
om att det var ett bra tillfälle att få känna sig för 
om det man drömde om att bli verkligen var så 
spännande som man hade föreställt sig. 

På Linnéskolan på Limhamn, där jag gick i 
”plugget”, var det bråda dagar för yrkesvägleda-
ren när den årliga kullen av PRYO-elever skulle 
ut i arbetslivet. Ljungmans verkstäder, Cementa 
och Dragörfärjorna, dåtidens stora arbetsplat-
ser på Limhamn, slukade de flesta skolungdo-
marna och man fick sig tilldelad en kvast och 
så var två veckor av sopande av kajer och trot-
toarer spikade. Man kunde också själv fixa egen 
praktikplats om man hade kontakter. Jag lycka-
des få en PRYO-plats på Sveriges Radio i Malmö. 
När jag presenterade intyget från SR om att jag 
var välkommen dit under min praktik så blev 
jag handgripligen utslängd från yrkesvägleda-
rens kontor men hälsningen ”Radio, det är bla-
ha-blaha”. Jag stod på mig och vägledaren kon-
trollringde och med en hastig ”kråka” på intyget 
beviljades PRYO-platsen och jag kunde se fram 
emot praktik på Sveriges Radio.

Första dagen infann jag mig nervöst i receptio-
nen på Baltzarsgatan och presenterade mig för 
damen i luckan. ”Vad trevligt med lite ungdo-
mar i huset” sa hon och ringde upp till min kon-
takt på redaktionen. Väl uppe på tredje våning-
en så blev jag presenterad för personalen som 
hälsade mig välkommen. Sedan blev jag tillde-
lad en stol i ett hörn och där fick jag sitta och 
begrunda arbetet på redaktion. Förmiddagen 
förlöpte utan vidare incidenter men efter lunch 
så tyckte jag det hela var ganska tråkigt. Jag 
började på egen hand att utforska radiohusets 
skrymslen och vrår. I ett rum förvarades gam-
la, utrangerade sladdar, bandspelare och mixer-
bord. Ett eldorado för en teknikintresserad kille, 
vilket jag tyvärr inte var. I ett annat rum förva-

rades all rekvisita till radioteaterns olika pjäser. 
Ett tiotal olika dörrar stod uppställda, ett kasse 
med järnskrot, kokosnötshalvor och en ugnsplåt 
med potatismjöl som skulle kunna användas för 
ljudeffekter i kommande produktioner. I ett an-
gränsande rum förvarades alla band från inspe-
lade program som ”Ekonomiska klubben”, ”Vår 
grundade mening” och ”Onsdagsbiten”. Men det 
var i de olika studiorna som det verkligen het-
tade till. Jag satt en hel dag i studio 2 och lyss-
nade till när Tove Granditsky läste in en bok. En 
dag tillbringades i studio 4 med ”Dagens dikt” 
o s v men så en dag var det liv och rörelse när 
mästermusikern Thad Jones var på besök. Han 
bodde för tillfället i Köpenhamn och skulle ar-
rangera en storbandsspelning för radions räk-
ning. Vad jag minns var han stor och bullrig och 
en fantastisk inspiratör som fick storbandet att 
överträffa sig själv gång på gång. Dock så hade 
en av trumpetarna blivit sjuk den dag konserten 
skulle spelas in och nu var det kris. Ingen ledig 
trumpetare fanns att uppbringa i hela Malmö. 
”God damn it! Where is a trumpet player when 
you need one?” fräste Mr Jones. Nu var goda råd 
dyra.  

Nu var det så att jag spelade trumpet och det 
hade min kontakt på radion fått veta och på det 
viset kom jag att få hoppa in i bandet tillsam-
mans med artister i världsklass under ledning av 
den legendariske Thad Jones.

Man skall således inte undervärdera vad en 
PRYO-plats kan leda till. Jag fick spela trumpet 
istället för att 
sopa cigarillfim-
par i Limhamns 
hamn. 

     
Ola Sjösten
chefredaktör
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Stöd MinStoraDag genom 
att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 
för mer information.

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.
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1. Färgrik Inspiration
Att göra praktiska och samtidigt vackra arbets- och vardagsplagg var ursprungsidén som allt 
startade kring på 1970-talet. Sedan dess har stilen i Gudrun Sjödéns produktion varit konse-
kvent; starka färger, överraskande kombinationer och mönsterblandningar. Kollektioner från 
olika år ska kunna användas tillsammans hur som helst i lager på lager.

Internationellt ses de som bär Gudrun Sjödéns plagg som fria, konstnärliga och äventyrliga  
kvinnor. Kvinnor som lever bohemiskt i New York eller låter sig fotograferas på hästryggen under 
en resa genom Mongoliet. I Sverige är synen på kvinnor som bär Gudrun Sjödéns design lika med 
ordet Kulturtant. Hur kommer det sig? Vad är det som gör att färgstarka, mogna, ibland storväxta 
kvinnor, ges detta epitet? Och vad står det för idag?

På Klostret i Ystad visas utställningen som vill skapa debatt och medvetenhet om hur kläder 
och identitet hänger ihop, och i vilken utsträckning medelålders kvinnor kan klä sig som de vill. 
Några skånska kvinnor berättar i ord och bild om sin relation till Gudrun och hennes kläder. 
”Vi är starka kvinnor som skiter i vad folk tycker, man ingår i ett systerskap där man ofta ger 
varandra komplimanger”, säger en av kvinnorna. Utställningen visades förra året på Kulturen  
i Lund.n

Gudrun Sjödén – 40 år av inspiration, 31 maj–30 aug Klostret i Ystad.  
För mer info www.ystad.se/klostret

2. Nu blommar äppleträden
I det böljande landskapet runt Kivik står äppleträden tätt och under maj månad står träden i 
magnifik blom. Man kan åka traktor och vagn genom de vackra äpplelundarna med sakkunnig 
guidning och njuta av en trevlig fika ute i odlingen samtidigt som man njuter av den fantastiska 
utsikten mot havet.n

Äppelblomssafari, 16 - 17 och 23–24 maj, för mer info www.kiviksmusteri.se

2 3
3. Fiskar på hugget
De flesta malmöbarn har någon gång under sina skolår bevistigat Malmö Museum 
och förundrats över de färgglada fiskarna i akvarierna. Redan 1937 invigdes akvariet 
och tiden har satt sin tand i både fiskar och bygge. Men nu är det dags för nyinvig-
ning och fiskar och andra djur har fått en helt ny anläggning att frodas i. Det nya  
Akvariet blir mer än dubbelt så stort och man kommer att visa en mångfald av djur, 
såväl Nemo och hans vänner från korallreven som fiskar utan ögon och giftormen 
med världens längsta huggtänder. Dessutom satsar man mycket på inhemska fisk- 
arter. Det kommer att bli en modern anläggning med fokus på hållbarhet och djurens 
välmående.n

Akvariet, öppnar 9 maj, malmö museer. För mer info www.malmo.se 

4. Militärhistorisk helg
1945 slöts den efterlängtade freden i Andra världskriget och människorna kunde an-
das ut. Strax norr om Helsingborg ligger Beredskapsmuseet med massor av historiska 
föremål från denna tiden. Fordon, kanoner, kläder och annan utrustning varvas med 
spännande tidsdokument och berättelser om en tid av ofred runt Sveriges gränser när 
Djuramossas kanoner pekade ut över Öresund, klara att möta eventuella angrepp. I 
slutet av maj är det stor militärhistorisk helg med anledning av 70-årsdagen för fre-
den med uppvisningar av fordon och soldater, svenska och utländska, föredrag, bok-
försäljning och en klassisk tallrik ärtsoppa i serveringen. Var det bättre förr?n  

militärhistorisk helg, 16–17 maj, Djuramossa. För mer info www.beredskapsmuseet.com

1 Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer
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Totalt sett tillverkades ca 20.000 exemplar 
under åren 1938–47 och tack vare sin enkla 
konstruktion och goda flygegenskaper blev 
den snabbt populär och många flyger fort-
farande. En del kommer säkert att flyga till 
Höganäs flygplats i mitten på maj för  
Skandinaviens största meeting. I dagarna 
fyra flygs det både med fullskalefarkoster 
och s k modellcubar och det blir säker en hel 
del fika och flygsnack mellan starterna och 
landningarna.

Om man vill prova på att flyga själv  
arrangeras också under maj en spakasjälv 
kurs där man kan få testa att under kontrol-
lerade former få flyga ett av klubbens plan 
tillsammans med en instruktör. Det är  
alltid roligt att få pröva sina vingar och kan-
ske leder det fram till ett eget flygcertifikat i 
framtiden.n

Cub & cubs, 14–17/5. Spaka-själv dag, 23–24/5. 
För mer info www.nsf.se

CuB & CuBS

Trädgårdsäventyr

pIpeR cub  Foto: Freeimages

Här finns något för alla trädgårds- och inredningsintres- 
serade, även mat och dryck. På mässan hittar man idéutställ-
ningar, workshops och föreläsningar med några av Sveriges  
vassaste trädgårdsprofiler. Lyssna på Bosse Rappne från TV4, 
Peter Englander som skapat medelhavsoasen Apotekarns Trädgård 
i Simrishamn, ekologiske ikonen och förespråkaren Åke Truedsson 
och njutnings- och dryckesexperten Simon Axéll-Thoor.n

margretetorps trädgårdsmässa 15–17 maj. 
För mer info www.margretetorpstradgardsmassa.se

Piper Cub är flygvärldens mot-
svarighet till t-Forden eller Volks-
wagen Bubblan och gav världen 
vingar till ett överkomligt pris. 

Kickstarta våren på margretetorps trädgårdsmässa.

Två grupper, som samhället inte har plats för, har flyttat in i  
Caroli kyrka. De åldrade och utstötta lever sida vid sida med de unga 
och oönskade. Utan arbete, utan framtid försöker de hitta ett sätt att 
leva och finnas till. Våld och hat är närvarande lika mycket som  
kärlek och hoppfullhet.

Transformation innehåller musik, dans och teater. I ensemblen 
möts nyutexaminerade dansare och rutinerade ballerinor  
tillsammans med tjugotalet amatörer. Spelplatsen Caroli kyrka är spektakulär som med sitt åttakantiga 
rum skapar en alldeles unik atmosfär. Föreställningen görs av Teater Inc i samarbete med Malmö  
Opera, Skånes Dansteater, Malmö Stadsteater, Malmö Stad – Stadsområde Norr och Kv. Caroli. Ronny 
Danielsson, regi, Roger Lybeck, koreografi, Cristina Gottfridsson, text.n

transformation – en föreställning för alla sinnen, inspirerad av den klassiska 
kärlekshistorien Romeo och Julia, som fått en alldeles unik prägel.

En poetisk  
BERättELSE
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transformation
2–31 maj, caroli kyrka i Malmö.  
För mer info och biljetter  
www.teaterinc.se
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mALmö StADSteAteRmALmö StADSteAteR

I maj månad rymmer malmö Stadsteater både nycirkus, en av 1900-talets 
mest framträdande feminister och starka känslor. 

gRäNSER,  
KäRLEK & ILSKA

BARNBOK BLIR tEAtER 
I en hoppfull föreställning om en besvärlig vardag sätter 
Malmö Stadsteater fokus på barn och deras villkor.

Min kropp spänner sig. Det är ljuden från den Arge. Snart 
blir det eld och sedan sot. Är det mitt fel? En berättelse om 
att vara rädd men också om styrka och mod att hitta sin 
egen gräns och en väg ut. Eld och sot kan bli till fåglar och 
vind, sol och luft. 

Föreställningen ”Den Arge” är en helhetsupplevelse för alla 
sinnen, inspirerad av Gro Dahle och Svein Nyhus barnbok 
med samma namn, dramatiserad och koreograferad av  
Malin Hellkvist Sellén.n

Den Arge, t o m 23 maj

gRäNSLIgt
En gränsöverskridande samproduktion mellan Cirkus  
Cirkör och Malmö Stadsteater.

I år firar Cirkus Cirkör 20 år som ständiga gränsöverskri-
dare och gräsrotsaktivister och som del av jubileet gör man 
tillsammans med Malmö Stadsteater en samproduktion på 
temat gränser.

– När jag var liten och åkte båten mellan Limhamn och 
Dragör brukade jag försöka känna var gränsen mellan  
Sverige och Danmark gick. Jag kunde inte fatta hur det kan 
finnas en gräns i något som är i ständig rörelse och flytande 
som vatten, säger Tilde Björfors. 

Cirkus Cirkörs skapelse och etablering har varit en hyll-
ning till cirkusartistens sätt att överskrida gränser genom 
risker, smärta och fysiska begränsningar men också till det 
lekfulla undersökandet av nya möjligheter. Den nutida cir-
kusen är en konstform som utan gränser rör sig mellan olika 
nationaliteter. Cirkus är underhållning, men kan också vara 
bärare av de mest smärtfyllda historier. 

Borders, 8 maj–7 juni

OttAR Och KäRLEKEN
20 maj är det nypremiär på förestäl-
lningen Ottar och kärleken. Ottar –  
Elise Ottesen Jensen – var hatad av 
överheten och älskad av folket. Med 
sin resväska fullpackad med pessar 
åkte hon ut med tåg, häst och vagn, på 
spark, cykel och dressin för att möta 
människor i fattigsverige.

Ottar kämpade mot fördomar,  
sexualskräck, diskriminerande lagar 
och den dåtida kyrkans och läkar- 
kårens makt. Hon kämpade för  
kvinnors rätt till preventivmedel och 
fri abort, homosexuellas rätt och jäm-
ställdhet. Ottar förändrade Sveriges 
sexualpolitik i grunden och 1933  
startade hon RFSU – Riksförbundet 
för sexuell upplysning. 

ottar och kärleken, 20 maj–4 juni

”Jag drömmer om den dag då alla 
barn som föds är välkomna, alla män 
och kvinnor jämlika och sexualiteten 
ett uttryck för innerlighet, njutning 
och ömhet.” 

elise ottesen-Jensen

Malmö Stadsteater
För mer info och biljetter  
www.malmostadseater.se
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  Foto: Jonas Sjövall
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Janne Schaffer var en nära vän till Ted Gärdestad och spe-
lade på de flesta av hans skivor. Under kvällen bjuder Janne 
på sina anekdoter från tiden med Ted. Marika Willstedt är 
en ung briljant musiker med fantastisk sångröst som många 
av oss känner igen som en av pianisterna i ”Så skall det låta”. 
Johan Boding är en otroligt stark sångare som lyfter Tedlå-
tarna till nya höjder. Han har sjungit låtarna under många 
år och medverkat i flera Gärdestadhyllningar. Uppbackade 
av körer gör dessa tre musiker bröderna Gärdestads musik 
till en magisk resa där känslor med varsamma händer och 
röster gestaltas. Medverkande körer: Ystad – Kören Kairos, 
Malmö – Gospel Rose Choir, Helsingborg – Gustav Adolfs 
projektkör.n

För kärlekens skull, 22–24 maj, www.juliusbiljettservice.se.

Hans skruvade syn på verkligheten är  
tillbaka och den här gången har han t o m  
bildbevis. Äntligen gläntar Jeppe på dörren  
till sin privata samling av de absolut roligaste  
bilder han tagit och/eller är med i. En asiatisk 
Staffan Ling, vinballonger, en borg med  
bulgur-försvar, marockanska massagebord, 
Galileos Fleshlight, världens töntigaste 
brandkår, en ukrainsk gogodansare,  
estländska pudlar, puttade palmer och 
mustaschgubben med ingenting på  
underkroppen är bara början av allt  
som hinns med.n

Bildbevis,  
7–9 maj Lund, 22 maj Helsingborg.  
För mer info och biljetter www.ticnet.se

I maj samlas tolv internationella  
militärorkestrar för att musicera  
och förgylla Sweden International 
tattoo i malmö. 
Det är inte bara kiltar och säckpipor utan en lång 
rad spektakulära uppträdanden. Vad sägs om 
The Royal Signals Motorcycle Display Team, även 
kallade The White Helmets, som utför halsbry-
tande konster på sina stålhästar. Eller de tramp-
glada Band of the Netherlands Mounted Regi-
ment on Bicycle, som uppsuttna till cykel spelar 
kvalificerad hornmusik samtidigt som man for-
mationscyklar. Till de mer klassiska inslagen hör 
3 Scots & 7 Scots Pipes and Drums från The Royal 
Regiment of Scotland och från England kommer 
The Royal Marines Band. 

Sveriges färger inom tattoogenren försvaras 
av The Band of the Royal Swedish Navy och The 
Royal Fire Brigade Band och hela vägen från  
Köpenhamn kommer Tivoligarden. Tattooets  
dirigent är Lt Col Nick Grace från England.

Utöver dessa, och många fler band, kommer  
gästartister från succémusikalen ”Mamma 
Mia”, Gunilla Backman, Åsa Fång och Anki 
Albertsson.n

Sweden International tattoo, 23–24 maj, malmö Arena. 
För mer info www.swedeninternationaltattoo.se

tAttoo oCH mAmmA mIA

BILDER 
à LA JeSPeR

För Kärlekens skull

åSa Fång Foto: Lennart perlenhem

anKI aLbeRTSSO
n

  Foto: c
arlotte Forsberg

en kärleksfull hyllning till ted Gärdestad,  
hans musik, livet och kärleken.

Foto: paul Lindqvist

Mästargrafik   
från Ateljé Larsen.

Tony Cragg, Adam Saks, Olav Christopher Jenssen,  
Astrid Sylwan, Ian McKeever, H.M.D. Sonja av Norge,  

Kjell Nupen, Marika Mäkelä, Cris Gianakos,  
Jacob Dahlgren, Björn Wessman, Tiina Kivinen,  
Peter Johansson, Peter Hahne, Frank Brunner,  

Lennart Aschenbrenner, Lone Recht

Utställning 3 maj – 21 juni

Norregatan 10, Eslöv. 0704 38 33 85. Öppettider tors – sön 12 – 18



www.dethander.com – Det Händer 15Det Händer – Skåne14

cyKLA På VEN

Till Ven tar man sig med båt och det lättaste och 
mest mysiga sättet att uppleva Ven är såklart på 
cykel. Ön är liten och man cyklar snabbt runt  
den  på små stigar och mysiga vägar. Det finns 
många härliga smultronställen där man kan njuta 
sin hemmagjorda picknick eller så kan man kan 
ta sig till ett av de många matställen som finns  

på ön. 
På cykel når man lätt lokala 
konst- och hantverksbutiker, 

kyrkan Sankt Ibb och  
sevärdheten Tycho Brahe 

Museet. Vill man inte ta 
med egna cyklar finns det 
bra möjlighet att hyra. 
Cykeluthyrningen finns 
nära hamnen och här 
hittar man cyklar för 
alla: barn- och vuxen-
cyklar, tandemcyklar, 

handikappcyklar och cykel-kärror för hundar. 
Trampa på och njut av den betagande vyn från 
toppen av Backafall, över både Danmark och  
Sverige.

Ven cykeluthyrning, för mer info  
www.venscykeluthyrning.se 

tychO BRAhE MuSEEt
45 meter över havet ligger Tycho Brahe Museet 
där man kan lära sig hur den skånska vetenskaps-
mannen Tycho Brahe på 1500-talet undersökte 
universum och grundade den moderna observe-
rande astronomin som vi känner den idag. 

Tycho Brahe jobbade med hjälp av speciellt ut-
formade mätinstrument och när han dog lämna-
de han ett oerhört användbart observationsmate-
rial till eftervärlden. När man prövade hans mät-
ningar, flera år efter kikaren hade blivit uppfun-
nen, visade det sig att forskaren och astronomens 
material fortfarande var i en klass för sig.

Några åker till sina sommarstugor, andra far iväg på långsemester. Hör man 
till dem som bara vill koppla av i sin närmiljö under sommaren, räcker det 
med att packa picknickkorgen och bege sig till öresunds vackra pärla, Ven.  
Här kommer några tips för alla åldrar.

Koppla av på  
underbara VEN

Ven
För mer info
www.alltomven.se

Foto: Free Images

På museet finns olika kopior på Tycho Brahes ar-
betsinstrument, man kan se animerad film om 
hans liv och utomhus hittar man en rekonstrue-
rad renässansträdgård, en rolig idé-historisk lek-
park och en spännande planetstig för barn och 
vuxna. 

tycho Brahe-museet, för mer info  
www.landskrona.se/tychobrahe 

WhISKyPROVNINg
Som ett extra kuriosum finns det numera  
möjlighet att testa whiskyprovning på Ven.  
Spirit of Hven erbjudar rundvisning på det  
lokala destilleriet och besökaren får infor- 
mation  om tekniken kring whiskyproduk- 
tion, varför vissa platser lämpar sig bättre  
för whiskyproduktion än andra samt skrönor  
och sägner kring befintliga destillerier runt  
om i världen.n

Whiskyprovning, för mer info  
www.backafallsbyn.se
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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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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

hAR Du BIL,  
JOhANNA?

Årets utställning på Johannamuseet i Skurup fokuserar på bilen i alla dess  
former. utställningen ligger helt i linje med museets tidigare inriktning på  
fordon, tekniska saker och en massa annat som tillhör det förflutna. 
Museets grundare, Manfred Almkvist, samlade 
på allt möjligt intressant som sedan byggdes upp 
till spännande miljöer för såväl unga som gamla. 
Bl a kan man se Sveriges äldsta bil, Cederholma-
ren, och andra fina gamla fordon. Johannamuseet 
har också bistått med fordon, föremål och miljöer 
till en lång rad filminspelningar genom åren.  
Fr o m 1 maj kan man se både bilar och motor-

cyklar i full skala men också fina modeller som 
flinkfingrade byggare knåpat ihop. Alla har  
också möjlighet att testa sina egna fartgränser  
genom att köra rallybil i simulator.

Man visar också, med benäget tillstånd av  
Hans Alfredsson och SF, avsnitt ur Hasse och  
Tages filmer, där olika saker från Johannamuseets  
samlingar finns med.n

Foto: peter T
ärnqvist

Våra älskade bilar 
Johannamuseet, Skurup,  
öppnar 1 maj. För mer info  
www.johannamuseet.se

031-101015
info@kulturbatarna.se
www.kulturbatarna.se
www.vastkustlinjen.se

AVGÅNGAR & ANKOMSTER

Dag 1:
Vi avgår kl 08:00 från Maritiman och kryssar 
upp mot Marstrand där vi gör ett kortare 
uppehåll, sedan vidare mot vår natthamn 
Lysekil. Vår egen buss kör från Lysekil till 
Göteborg med dagresenärer och övernattande 
gäster checkar in på Hotell Lysekil.

Dag 2:
Bussen avgår 07:30 från Shell Nils Ericsson 
platsen och kör mot Lysekil. Kl. 09.30 lägger vi 
ut kursen mot Smögen där vi gör uppehåll för 
bryggflanering och shopping. Vi seglar vidare 
genom Sotenkanalen mot Fjällbacka skärgård 
där vi gör ett kort stopp i Fjällbacka för 
resenärer som ev. vill kliva på båten ut till 
Väderöarna.
Därefter lägger vi till i Grebbestad som är vår 
natthamn. Vår buss går till Göteborg och 
hotellgästerna checkar in på Hotell 
Tanumstrand.

Dag 3:
Bussen avgår 08:00 från Shell Nils Ericsson 
platsen och kör mot Grebbestad. Efter bussens 
ankomst styr vi vårt fartyg mot Koster och 
Kosterhavets nationalpark på Syd Koster där vi 
gör dagens strandhugg och där man har 
möjlighet att åka med kostertåget runt ön. 
Slutligen efter 3 dagar når vi vårt mål 
Strömstad. 

Rikstornerspel 
på hOVDALA 
SLOtt
Efter tidigare års succéer så välkomnar Hovdala slott 
i Hässleholm återigen riddare till Rikstornerspelen. 
Det blir en upplevelse i smak, doft, ljud och upptåg 
med traditioner från medeltiden. Bågskyttetävling, 
markstrider och tornering av medlemmar i Attemark, 
god mat, medeltida musik och gycklerare. En stor 
medeltida marknad breder ut sig där både stor och  
liten kan fynda. 

Tävlingarna är ett samarrangemang mellan För-
eningen Sveriges Riddaresällskap och Hovdala Slott. 
Hit kommer ekipage från alla Sveriges hörn och 
kämpar om äran och det tävlas i klassiska riddar- 
grenar, både individuellt och i lag, samt grenen Skills 
at Arms.n

Rikstornerspelen, 15–16 maj, Hovdala slott. För mer info 
www.hassleholm.se och www.rikstornering.se

Foto: Hovdala Slott
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KeLebOgILe beSOng  Foto: Malin arnesson

SuFFLöRen  Foto: Roger Stenberg

Giuseppe Verdis opera ”Aida” är ett klassiskt 
mästerverk där Verdi förenar italiensk skön-
sång 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, syd-
afrikanskan Kelebogile Besong och 
ukrainskan Oksana Kramareva.n

Aida, spelas t o m 7 juni, malmö opera.  
För mer info och biljetter malmoopera.se

Dramatisk 
triangeldrama

VåR KLaSS  Foto: Dan Hansson

DANS I DRÖMMARNAS LANDSKAP
the feeling of going tar med publiken till ett  
magiskt universum i skogen, där danser och sång-
er gestaltar minnen, förhoppningar och skuggor 
i ett okänt gränsland. the feeling of going, av den 
brittiske koreografen Ben Wright, är byggt kring 
albumet GO av Jónsi (Sigur Rós). Sångerna framförs 

av kör och solister från Malmö Opera 
tillsammans med sångerskan 

Edda Magnason. Musiken 
framförs i ett special-

skrivet arrangemang 
av Malmö Opera-

orkester.

the feeling of  
going, nypremiär 
på malmö opera 
24/5. 

OgODA gRANNAR
Publiken följer en polsk skolklass på tio barn som 
består av både katoliker och judar. Berättelsen ut-
spelar sig från början av 1930-talet och fram till i 
dag, med fokus på vad som egentligen hände i den 
lilla byn Jedwabne den 10 juli 1941. Denna varma 
sommardag mördade den ena halvan av byns be-
folkning den andra och 1600 judar förnedrades, 
torterades och brändes till sist levande i en lada, 
mitt i staden. I sextio år löd historieskrivning-
en att det var tyskarna som gjorde det. I dag vet 
man att det var byborna själva, alltså grannar som 
mördade grannar och de som inte själva var med 
stod bredvid och tittade på. Pjäsen är en tanke-
ställare om vad det innebär att vara en människa; 
vilka handlingar vi är kapabla, eller inte kapabla, 
till för att överleva. Regi av Natalie Ringler.

Vår klass, 26–28 maj, Inkonst.

Scenfest
För mer info och biljetter 
www.scenfest.se

EN tEAtERVISKNINg
Följ med på en varm och sorglig komedi om  
en sufflör som hittat sin perfekta plats i världen.  
Han trivs med att behövas som mest när han 
märks som minst. Han som älskar teatern och 
dess klassiska texter, men trivs sämre i världen 
utanför. Tänk om teatern plötsligt kan klara sig 
utan honom. Gästspel från Dramaten, skriven 
och framförd av Andreas T Olsson.

Sufflören, 27–28 maj, Nya Malmö Latin.

LIVEtS LOtt
Flit, lojalitet och frustration, det är Sonja och 
hennes morbror Vanjas liv. Det lilla hotellet som 
de fått ta över går bra. Gästerna kommer i en strid 
ström. Dagarna går. Livet pågår. En dag kommer 
Sonjas pappa, professor Serebjakov, tillbaka från 
stan. Med sig har han sin nya, unga fru Jelena och  
från den dagen förändras allt.

En lavin av misslyckande och ynklighet drar fram 
genom den ljuvliga sommarnatten. Gästspel från 
Uppsala stadsteater. Regi Yana Ross.n

morbror Vanja, 30–31 maj, Slagthuset.
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fESt fÖR SJäLEN
evenemanget Scenfest är en dignande buffé av teater och dans för stora  
och små, på många olika scener runt om i malmö. 
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åter till  
Skarhults slott

Historiskt har fokus varit på männen, men kvin-
norna var nog än mer betydelsefulla i driften och 
förvaltningen av slotten när deras män var ute 
och slogs i krig. Nuvarande slottsfrun, Alexandra 
von Schwerin, ville lyfta fram de mäktiga och vik-
tiga kvinnorna från historiens dunkel och kunde 
nog inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att så 
många skulle kunna vara intresserade. Men ut-
ställningen drog tusentals besökare och fick stor 
medial uppmärksamhet. 

Nu är det dags att lägga till ett ytterligare kapi-
tel i den delvis okända historien om medeltidens 
kraftkvinnor, deras barn och de levnadsvillkor 
som präglade dem.

Skarhults slottsfruar var också mammor till 59 
barn. Maria Kaunitz lämnade bort ett. Stina Piper 
övergav tre. Beata von Königsmarck begravde fyra. 
Ulrika Koskull födde sju. Ebba Brahe älskade fjor-
ton. Varför såg varannan mor sitt barn dö? Varför 

slog föräldrar sina barn? Varför drack flickor öl till 
frukost?

– Vi har vänt barnens historia ryggen, säger 
medverkande historieprofessor Dick Harrison 
upprört. Idag curlas ungar till 40-årsåldern men 
förr tvangs man åldras fort. Från fyra fick gos-
sar dräkt, flickor snördes upp och nioåriga pojkar 
sändes till militärakademin. Systrarna fick sy och 
koka saft. Ibland blev de själva mammor vid fem-
ton års ålder.

Så länge kvinnohistorien är en vit fläck, finns 
barnen inte ens på kartan. Förr var medellivs-
längden knappa 39 år och en tredjedel var barn. 
Hur var det att föda på 1600-talet? Vem fick vara 
barn på 1700-talet? Envist fortsätter Skarhult 
forska i den ignorerade historien.n

Den dolda kvinnomakten och barnen på Skarhults 
slott, t o m 20 sept. För mer info www.skarhult.se

Förra årets utställning , ”Den dolda kvinnomakten”, handlade om de oomtalade 
kvinnorna på Skarhult. I år lyfts också barnen upp ur glömskans djup. 

SOMMARENS BÄSTA SKRATT!
Dansk supersuccé bakom

Politiken     Jyllands-Posten 
Berlingske Tidende     Børsen 
GregersDH     Kristeligt Dagblad 
CPH Culture 

Johannes Brost
Eva Rydberg

Marie Robertson
Lotta Ramel Lotta Aldgård

12/6 – 16/8

Biljetter: evarydberg.se.  juliusbiljettservice.se
0775-700 400. Radiocity Audio Video 042-12 75 20.
Rakt över disk på Dunkers Kulturhus 042-10 74 00. 

Fredriksdalsteaterns uppsättning baseras på Folketeatrets 
föreställning DEN STUNDESLØSE av Ludvig Holberg. 

Bearbetning: Thor Bjørn Krebs. Regi/instudering: Søren 
Iversen. Scenografi: Camilla Bjørnvad.

Ljuddesign: Steen Larsen. 

Robert Rydberg, Ingvar Andersson,
Kalle Rydberg, Fredrik Dolk, Jörgen Düberg,

Mikael Ahlberg, Andreas Andersson,
Fredrik S Hebrand, Mikael Svensson,

Linnéa Lexfors. Regi: Jan Hertz.
Översättning: Sven Melander.

Öppet 1/5-30/9 (utom 19/6)

kl. 10.00 - 18.00 (vard maj o sept stänger vi 16)

Badanläggning med uppvärmda 
pooler (1/6-30/9), café och mat-
servering, ponnyridning (lovdagar),
terrarium, djurmatningar, svenska
lantraser, lek- och grillplatser,
kryddträdgård, guidade turer.
          Hundar är välkomna!     

0411-71017         SKYLTAT FRÅN E65

Nyfödda ungar

överallt!

www.ystaddjurpark.se

 Fika vid lemurerna!

MASSOR AV DJUR FRÅN HELA VÄRLDEN

Djungelbadet

öppnar 1:a juni!

 Boka en unik upplevelse: Djurparksläger,
Konferenssafari för vuxna o Företagsevent!

 Charmiga surikater!

Vårt Nordamerika med Bison och Älg!
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fRIStAD I fOKuS
malmö Konstmuseum bjuder på konst skapad i skuggan av krig och  
malmö museer skildrar händelser i malmö våren 1945. 

MALMÖhuS ÖPPNADE DÖRRARNA
Året är 1945 och Andra världskriget har precis  
tagit slut. I Europa är miljontals människor på 
flykt från krigets efterdyningar och den hart när 
omöjliga situationen för människorna som drab-
bats. Från olika läger runt om i Europa hämtas 
skandinaver med de s k Vita Bussarna, ett initiativ 
av den svenske greven Folke Bernadotte. Samtidigt 
som man prioriterade svenskar, danskar och norr-
män i evakueringsarbetet så kunde många judar 
och andra etniska minoriteter också räddas.

 Många offentliga byggnader i Sverige omvand-
lades till temporära flyktingmottagningar som t ex 
Malmös museer. Den 27 april beslutade dåvaran-
de museichefen Ernst Fischer att öppna dörrarna 
till museet för att underlätta den svåra situationen. 
Här kunde man också hjälpa och stödja de und-
satta till ett bättre liv. Nu visas en fin utställning 

I SKuggAN AV KRIgEt
Den 8 maj är det 70 år sedan Andra världskriget 
tog slut. Då öppnar Malmö Konstmuseum en ut-
ställning som uppmärksammar tre polska konst-
närinnor som var internerade i det tyska koncen-
trationslägret Ravensbrück; Maja Berezowska, 
Kusmiekowa och Jadwiga Simon Pietkiewicz. 
Motiven är hämtade från tiden i lägret och visar 
tillvaron i en värld av ruiner och våld.

I skuggan av kriget, innehåller även verk av  
den tysk-judiska exilkonstnären Lotte Laserstein 
och ett flertal andra konstnärer verksamma i  
Sydsverige och visar på krigets inverkan på deras 
konst.n

I skuggan av kriget, 8 maj–6 september,  
malmö Konstmuseum, för mer info www.malmo.se

om medlidande, mänsklighet och offervilja i sam-
band med de Vita Bussarna. 

I maj inviger Malmö Museer tre utställning-
ar om händelser i Malmö våren 1945. Basutställ-
ningen belyser museet som flyktingförläggning 
genom unikt fotomaterial och livshistorier, en av 
de bevarade bussarna kommer att få en framträ-
dande roll och en tillfällig utställning kommer 
att skildra människor som på olika sätt var med 
under de dramatiska händelserna 1945 och deras 
vidare livsöden. Utställningen görs i samarbete 
med Röda Korset, Rädda Barnen, Xenofilia,  
Judiska församlingen och Auto Images.

Välkommen till Sverige, 8 maj–30 december,  
malmö museer, för mer info www.malmo.se

VITa buSSaRna  Foto: gullers, KW/nordiska Museet 
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ungeRSK JuDInna av Jadwiga Simon pietkiewicz

Bokning & info: 0414–719 30   |   www.kiviksmusteri.se

Våra trädgårdar öppnar
Lördagen 16 maj öppnar vi dörrarna ut till våra 
blommande äppelträdgårdar. Gå en stillsam pro-
menad i Sortimentsodlingen, Kulturodlingen och  
i Visningsträdgården och låt dig inspireras.

16, 17, 23 & 24 maj Äppelblomssafari
Åk traktor och vagn genom våra blommande äppel- 
odlingar. Du får en guidad tur, vi stannar för att fika 
ute i odlingen och njuter av en fantastisk utsikt. Turen 
tar ca 2 timmar. Första turen går kl 10. Andra turen 
går kl 14. Måste bokas i förväg!

Välkommen till oss!
familjen åkesson, fjärde generationen

musteributiken • restaurang kärnhuset
 stinas café • plantskolan • äpplets hus

upplevelser  
för alla sinnen
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helsingborg Stadsteater
För mer info och biljetter  
www.helsingborgsstadsteater.se

HeLKVÄLLAR
Riskfylld mordutredning, funderingar och första klassens hypokondri.  
Vårsäsongen bjuder på kriterrosade dramer.

Den InbILLaDe SJuKe  Foto: David Skoog

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 bland 
andra Gustav Berg, Evamaria Björk och Eva 
Ekengren.

t o m 19 maj

DEN INBILLADE SJuKE
Argan är en riktigt girig snåljåp och en första 
klassens 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
t o m 16 maj
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avid Skoog

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

Den färgsprakande blomsterfesten malmö  
Garden Show dyker alltid upp i slutet av maj 
med nya, fräscha blommor och blader som  
inspiration och ögonfröjd. 
Under tre ljuvliga dagar bjuder Parkernas Stad på nästan  
oändlig grön inspiration och vackra och nyskapande utställ-
ningar för trädgård och balkong i underbara Slottsträdgården. 
Trender och traditioner är grogrund för diskussioner och  
underlag för inköp på trädgårdsmarknaden. Mat, musik och  
familjeaktiviteter lockar till en heldag i det gröna.n

malmö Garden Show, Slottsträdgården, 29–31 maj, www.malmo.se
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Konserten i Malmö är en av sju i landet och 
fansen hoppas på fler konserter i framtiden.  
Nu är hon aktuell med nya Kuba-doftande  
albumet ”Look to Your Own Heart” som  
släpptes i slutet av okt ober och fick strålande 
recensioner i dagspressen. 

Annars är det i de mer södra delarna av Europa  
som Lisa Ekdahl verkar mest numera. I Frankrike, 
till exempel, står hon på landets största och mest le-
gendariska teatrar och konserthus. I Portugal, Belgien, 
Schweiz, Istanbul och Amsterdam turnérar hon flitigt och 
har en mycket stor skara fans. Dessutom åker hon och bandet 
till Kina i mars där hon spelar i Hong Kong, Peking och Shanghai.n

Lisa ekdahl med band, 24 maj, KB i malmö. 
För mer info och biljetter www.kulturbolaget.se

Kaffe är som livet och döden, hett som helvetet, svart 
som djävulen, rent som änglarna i himlen och sött 
som ett nyförälskat par. Men ibland vill man bara ha 
en slät kopp kaffe under transportsträckorna i  
livet. Föreställningen ”Telegram från ett längtande 
hjärta” var en succé, liksom många tidigare föreställ-
ningar. Lindh och Fransson ger sig nu ut med Volvon 
på vägarna igen med nya berättelser om livets fram- 
och baksida i bagaget. Kända namn som står bakom 
kvällens repertoar är bl a Ulf Lundell, Monica  
Zetterlund, Olle Ljungström, Emmylou Harris,  
Tom Waits, Bodil Malmsten, Kristina Lugn m.fl.n

Kärleken, döden och en slät kopp kaffe, 7 maj,  
Kulturkvarteret Kristianstad. För mer info och biljetter 
www.kristianstad.riksteatern.se

I den sköna månaden maj åker sångerskan 
äntligen på turné, med sitt fyrmanna-
band, här hemma i Sverige, något  
publiken inte är bortskämd med. 

Kärleken och döden är bra ämnen att fundera kring över en slät kopp kaffe. 

Lisa ekdahl

FILoSoFISKt KAffE

de Ville från 
WENtSVILLE

Foto: Live
na

tio
n

Alla slags fyrhjuliga fortskaffningsmedel, företrä-
desvis från USA, sammanstrålar för en heldag med 
muller, krom och extravaganta former. Här finns de 
stora fenorna från 1950-talet, de muskeltyngda läck-
erbitarna från 1960-talet, de fantasifullt färgkoda-
de bilarna från 1970-talet, de strama glidarna från 
1980-talet o s v.

Cadillac, Lincoln, Dodge, Plymouth, Mercury, Ford 
Hudson, AMC, Chevrolet, Oldsmobile och allt vad 
de heter samlas för att trivas och kryssa genom Ystad.  
Kl 14 samlas alla bilentusiaster vid Köpingebros 
sockerbruk och kl 18 är det liveband och mat för de 
som så önskar.n

Cruising i Ystad, 9 maj, för mer info www.ybb.se

Hot cars on parade
every year the town of ystad  
gathers a large crowd of car  
enthusiasts for the parade of  
classic american cars from the 
50ies up till today. chrome glitte-
ring monsters with fins, loud and 
proud muscles from the fabulous 
60ies, sleek sleapers from today 
and soupedup economy wheels. 
every decade is represented and 
the event is a virtual magnet for  
all ages. cruising starts at 2 pm.

Foto: Free Images

Varje år arrangeras en bilträff i Ystad som lockar  
bilintresserade från när och fjärran.
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Öppet: 11.00-17.00

april; lörd-sönd

maj-aug; alla dagar

(utom midsommarafton) 

 sept-okt; lörd-sönd

Fabriksgatan 10
272 36 Simrishamn
Tel 0414-137 80
www.autoseum.se

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES STÖRSTA BILMUSEUM!
. Cirka 125 bilar, 

ett 80-tal motorcyklar
. Stefan ”Lill-Lövis” 

 Johansson-utställning
. Svensk  

Bil sport utställning

. Frasses Musikmuseum
. Modellfl ygutställning

. Alfs Leksaker
. Trivsamt 

Café & Restaurang

I sommar kommer 
Antikrundan till 
Autoseum!

Simrishamn blir en av de sex platserna som får besök av 
Anne Lundberg och 20 av  Sveriges främsta antikexperter 
under  Antikrundans turné. 
Inspelningen blir torsdagen den 3 september.
Läs mer på: svt.se/antikrundan och på autoseum.se

148x56_Autoseum_Nr6_Mtr11maj_Utg29maj.indd   1 2015-04-13   15:54:15

Konserten innehåller material från hela Cash  
karriär med klassiker från 50-talet såsom Walk 
the line och Folsom Prison blues till de sista  
inspelningarna med Hurt från 2002. Givetvis 
finns även Boy named Sue, Man in black och Ring 
of fire med under kvällen. Jill Schoonjans gör  
rollen som June Carter i duetterna mellan June 

och Cash som t.ex. Jackson. Showen är en  
musikalisk resa och bjuder på berättelser och  
bilder från liv och karriär.n

Johnny Cash Roadshow, 21/5 Amager Bio, för mer  
info och biljetter www.amagerbio.dk. 23/5 Helsingborg. 
För mer info och biljetter www.thetivoli.nu

många fullkomligt älskar Johnny Cash och hans varma röst. Nu är den  
engelska hyllningsshowen av ”the man in black” på turné i Sverige.

JoHNNY CASH ROADShOW

Sedan många år bedriver man en spännan-
de park där djuren står i fokus och i kombi-
nation med andra aktiviteter för hela famil-
jen är det ett givet utflyktsmål för ung som 
gammal. Här kan man bekanta sig med 
flera olika apor som t ex krabbmakak, bom-
ullhuvudtamarin, och de livliga ringsvans-
lemurerna. Zebrorna strosar fridfullt om-
kring tillsammans med elandantilop och 
besoarantilopen i det vackra landskapet. 

En och annan kamel, bison och jak 
vandrar fridfullt omkring och de roli-

ga surikaterna får man inte missa. Även 
den svenska faunan finns representerad 
av ståtliga älgar, trinda Linderödsgrisar, 
rödkullekossor och ulliga gutefår. Är man 
mycket intresserad kan man anmäla sig 
till ett djurparksläger. 

Blir man varm så finns det också pooler 
att svalka sig i så det finns mycket att hitta 
på på Ystad Djurpark.n

Ystad Djurpark, öppet 1 maj–30 september. 
För mer info www.ystaddjurpark.se

Djurkul i sommar
Strax utanför Ystad ligger en djurpark med många spännande djur. 
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emIL!

HYSS & YoHIo
Just nu visar Kulturen i Lund två utställningar för 
både barn och vuxna; emil gör hyss på Katthult i 
Lönneberga samtidigt som kläddesignerna bakom 
bland annat Army of Lovers och Yohio visar upp 
sina fantasifulla verk.

EEEEEEMIL!
Emil i Lönneberga har flyttat in på Kulturen i 
Lund där besökare kan uppleva gården Katthult på 
egen hand. Man kan gå in i snickarboden, klättra 
över spången till visthusboden, laga mat i köket, 
låsa in sig på Trisseboa (dasset) eller kanske bara 
läsa en saga vid bäcken Attilanten. Barnen kan  
klä ut sig till Emil eller lillasyster Ida och titta på 
originalteckningar av Björn Berg, som under åren  
illustrerade alla Astrid Lindgrens Emil-böcker. 

Den första boken om Emil i Lönneberga kom  
för över 50 år sedan och berättelserna om lin- 
totten Emil, som alltid råkar göra hyss, är fort- 
farande uppskattade av både barn och vuxna.

emil!, t o m 31 augusti

BAKOM MuSIKERNAS KLäDER 
Bakom musikernas färgglada och fantasifulla  
scenkläder finns olika duktiga kläddesigners  
som Camilla Thulin, Bella Rune och Katarina  
de Bourg. Dessa har bland annat skapat kläder åt  
Army of Lovers, The Knife och Yohio.

På Kulturen kan man just nu närskåda några av  
kläderna, få berättelserna om hur de har blivit till  
och vad musikerna och designerna vill uttrycka.  
Utställningen visar unikt material med 25 kostymer 
från åtta olika artister och grupper. Gemensamt för de 
medverkande i utställningen,  designers och artister,  

är att de tar scenkostymen på fullt allvar.n

Staged Fashion – Designed Identities,  
12 april–23 augusti 

Kulturen
För mer info och biljetter  
www.kulturen.com



Det Händer – Skåne32

tIPS
FRån ReDaKTIOnen

Blommor, musik, vandringar och nöjesfält. Som 
vanligt finns det mycket att uppleva i Skåne. Här 
kommer ett axplock med tips från redaktionen.
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Barnens Dag 
30–31/5

Tosselilla firar Barnens Dag och 
öppnar för säsongen med det lek-
fulla evenemanget Barnens Dag.  
Modiga barn kan dessutom testa 
nya vattenrutschbanan Hyper.n

www.barnensdag.nu

Work of art 
23/5–28/6

Utställningen på Köpmansmagasi-
net, Smygehuk, bjuder på tolk- 
ningar och analyser av målningen 
”Gråtande barn” av konstnären  
Bruno Amadio.n

www.trelleborg.se

Saturday jazz nights 
30/5

Anders Bergcrantz och husband 
välkomnar, denna premiärkväll, 
gästsolist Jonas Kullhammar på 
Folk å Rock i Malmö.n

www.musikisyd.se

Historiska Stads- 
vandringar i Malmö

På stadsvandringarna i Malmö  
får man lära sig mer om stadens 
historia och arkitektur, vilka  
kändisar som finns begravda på 
gamla kyrkogården mm.n

www.historiskastadsvandringar.se

Kulturnatten 
22/5 

På Kulturnatten fylls Kristianstad  
av liv och rörelse, musik och dans. 
Regionmuseet visar utställningen 
Blood Mountain av serietecknare  
Liv Strömquist.n

www.turism.kristianstad.se

The Real Group 
13/5

Med en uppskattad repertoar från 
klassisk körmusik till visa, jazz 
och pop är à capella-gruppen ute 
på turné och sprider sångglädje i 
Hässleholm.n

www.nortic.se

Hörby Kulturkalas 
19/5

Det blir sång, musik, dans, drama, 
författarsamtal och konst på kultur-
festen samt presentation av årets 
KulturKalas-bakelse.n

www.upplevhorby.se 

Teatermuseet  
öppet året runt

Teatermuseet Malmö finns inrymt 
i ett hus med anor från 1400-talet. 
Utställningar med bl a Nils Poppe, 
Edvard Persson och Clownen Miko 
/Göte Forsberg.n

www.teatermuseet.com

Matrundan på Österlen 
14–17/5

Gårdsbutiker, producenter och  
matkreatörer bjuder in till en  
kulinarisk upptäcktsfärd av traktens  
fantastiska, lokala matskatt.n

www.matrundan.se

★★★★★
Musikalen som har allt

Skånskan

Formidabel fullträff
Sydsvenskan

★★★★★★
Helt sublim

Børsen

★★★★★★
Overdådig
Jyllands-Posten

★★★★★
Imponerende
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★★★★★
Magiska scenerier

Det Händer

Fullt ös och hög klass
Expressen

★★★★★
Formidabelt

Ekstra Bladet

★★★★★★
Hjertegribende

Folketidende

★★★★★
Succes-musical

Berlingske

Gammel Kongevej 29, Köpenhamn (200 m från centralstationen)
Biljetter: +45 33 25 50 75 från 12 el. www.detnyteater.dk

Spelar on-to 19.30, fr 20, lö 15 & 20, sön 15

Sista chans: Tills 3. maj

170x260 BE Det Hander-v8.indd   1 09/04/15   15.25



    

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

Eslövs turistbyrå 
norregatan 9 
tel 0413-628 80 
www.visiteslov.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.familjenhelsingborg.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
Ringsjövägen 4 
tel 0415-37 81 80
www.upplevhorby.se

höörs turistbyrå 
Södergatan 2
tel 0413-280 28
www.turisthoor.se

Klippans turistbyrå
Storgatan-åbyplan
tel 0435-282 00
www.soderasen.com

Kristianstad turistbyrå
Stora Torg 
tel 044-13 53 35
www.turism.kristianstad.se

Kävlinge turistbyrå
Stop23, center Syd 
tel 046-739 001 
www.kavlinge.se

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

Röstånga turistbyrå
nackarpsdalsvägen 4 
tel 0435-913 53
www.soderasen.com

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

Sjöbo turistbyrå
gamla Torg 
tel 0416-272 01
www.sjobo.se/turism

Skurups turistbyrå
Stora Torggatan 4  
tel 0411-53 60 58 
www.soderslatt.com

Johannamuséet
öppet maj - september  
tel 0411-427 80 
www.johannamuseet.se

Svedala turist- 
information
åbjörngatan 7
tel 040-626 80 00
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

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

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.soderasen.com

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

Örkelljunga turistbyrå
Skåneporten, Statoil och
Kulturhuset, Storgatan 2
tel 0435-551 58
www.orkelljunga.se/ 
turism

Östra göinge  
turistinformation
www.ostragoinge.se

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

ängelholmhelsing-
borg Airport
tel 0431-48 45 80
www.angelholmhelsing-
borgairport.se

KristianstadÖsterlen 
Airport
tel 044-23 88 00
www.kidairport.com

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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SKÅNES STÖRSTA EVENEMANGSMAGASIN
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#04

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

Köpenhamn
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DALAKLANGER

Sprit(t) språngande 
GALET

Personal Call 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se

DANSKA BILJETTER?
RING OSS!



Följ oss på Facebook för senaste nytt! 
Vi har alltid unika erbjudanden till 

våra Facebook-vänner!

Danskväll
ARVINGARNA
lördag 9/5

21.30-01.30

En underbar Creedence 
tribute-konsert med 
fantastiska musiker!

lördag 16/5
Restaurang 19.00 

Show 21.00

Sundspärlan Helsingborg sundsparlan.se   042-405 28 00

En annorlunda danskväll 
med en av Sveriges bästa 

rock’n’roll-band.
The Refreshments

fredag 29/5
Restaurang 20.00

Dans 21.30


