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Ombyte i 300

kåseri

Det uppstår alltid roliga incidenter när  
två olika kulturer skall mötas. Vad som är  
accepterat i en kultur kan vara ett absolut  
”no-no” i en annan. T ex så skulle en svensk 
aldrig släppa väder eller rapa frisinnat lite 
varstans och långt mindre vid middagsbor-
det. Det är inte heller sett med blida ögon  
att din bordsgranne stormröker mitt under 
pågående måltid. När du sätter tänderna i en 
läcker köttbit så lägger den intillsittande av 
en jättefis samtidigt som han drar ett djupt 
bloss på sin cigarett. Allt detta utan att på 
något sätt ursäkta sig utan man tar bara för 
givet att så skall det vara och att alla andra 
tycker det är OK.

Nyligen var jag på affärsresa i Kina. På 
det hela taget så blev jag mycket imponerad 
över hur mycket Kina har utvecklats under 
de senaste tio åren. Borta är karavanerna av 
cyklande kineser på väg till eller från något. 
Borta är också den pliktskyldiga Mao-uni-
formen och Beijing visar sig från sin bästa 
sida. Visst finns det frågetecken om miljön 
och vissa grundläggande rättigheter men 
efter ett besök i Mittens Rike så får man en 
djupare insikt i hur saker och ting fungerar. 
Man har tagit krafttag i miljöfrågorna och 
är nog på rätt väg, även om man i vissa delar 
har en bit kvar.

Men nu var det kulturkrockar vi skulle 
prata om. Efter en maratonflygning från  
Köpenhamn landade jag i Beijing på morgo-
nen och efter allt pappersexercerande så klev 
jag ut i den kinesiska verkligheten. Jag skulle 
ta snabbtåget söderut och blev körd till tåg-
stationen där snabbtåget skulle ta mig till 
Shijiazhuang. Min kinesiske vän som skul-
le hjälpa till med allt det praktiska lotsade 
mig effektivt genom stationen och fram till 
min plats på tåget. En timme i första klass i 
svindlande hastigheter låg framför oss. Efter 
en halvtimme upplystes jag om att den dele-

gation som skulle möta oss på destinationen 
skulle vara på plats när vi steg av tåget och 
iförd resegarderoben och med en frisyr som 
lämnade mycket kvar att önska var det bara 
att inse att ett hastigt klädombyte var nära  
förestående. Ingenstans på tåget fanns det  
ett för ändamålet avsett utrymme, d v s en 
tillräckligt stor toalett, men det får ju inte 
lägga hinder i vägen. Snabbt fick jag tag i min 
resväska och jag dök ner på golvet för att för-
söka gräva fram en kostym och en hårbor-
ste. Så ståendes i förstaklassvagnens mittgång 
lät jag kläderna falla och kostymen skulle 
krängas på. Halvvägs in i detta förvand-
lingsnummer så slog mig tanken; alla mina 
medresenärer kommer säkert att berätta  
om när de åkte i 300 km/h och att det då  
var en märklig europé som började strippa.  
Att jag varken rökte eller fes togs det nog 
ingen notis om, antar jag. Ståendes där i 
bara kalsongerna kommer det så en dam 
som säljer Häagen Dazs-glass ur en låda på 
magen. Hon skulle promt förbi min bleka, 
nakna lekamen och mitt förhandlingsläge 
var minimalt. Nu vet jag hur kall en sådan 
glasslåda är mot bar hud.

     
Ola Sjösten
chefredaktör



MarsvinsholmsTeatern  

presenterar sommarens komedi

av Larry Shue
regi: 

Aksel Morisse

premiär lördag 27 juni kl 19.30

tillsammans med 
Skulpturförbundet 

skulpturer i den  
vackra slottsparken

Öppet alla dagar  
27/6 - 9/8   
kl 09 - 19
Inträde 50:-

presenterar  

2015 

En skrattfylld, dråplig komedi som dessutom är skrämmande dagsaktuell.

1 juli-9 augusti  
ons-lör kl 19.30, sön kl 17.30

www.mhst.se 
0411-600 15

marsvinsholms-skulpturpark.se
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Maia Hirasawa Foto: LiveNation
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1. Visor till teet
Norrvikens trädgårdar vid Båstad är en plats med vackra promenadstigar och en fantastisk  
utsikt över Laholmsbukten. Speciellt kända är de många välbevarade stilträdgårdarna. Villa  
Abelin ligger mitt i grönskan och bjuder in till Afternoon Tea med en klassisk engelsk tebuffé  
och en trio med gästartister. I juni är det våra moderna vissångare som står på repertoaren.n

Svenska visor - från Taube till Hellström, 28 juni, Norrvikens trädgårdar. 
För mer info och biljetter www.teaternorrviken.se

2. Naturnära festival
I det grönskande Skåne vankas det musik och aktiviteter för hela familjen. Kända artister som 
Maia Hirasawa, Stella Lugosi, Simone Moreno och Mikael Ramel underhåller och kvällsklub-
barna har DJ Martin Axén från The Ark med gäst världsmusikspelande DJ Aïcha. Till barnens 
scen kommer bl a dockteater, Halla Balooba Hej!, clowner och akrobater. Det kan verkligen bli 
en härlig dag för hela familjen.n

Mossagårdsfestivalen 12–14 juni, Veberöd.För mer info och biljetter www.mossagardsfestivalen.se

3. Kiviks musteri
Varje dag hela sommaren har Äpplets Hus guidningar som berättar om äpplen, äppleproduk-
ter och deras historia. I Äpplets Hus finns 5 olika ”rum” precis som i kärnhuset inuti ett äpple. 
Fyra av dem är inomhus och när turen kommer till det femte rummet går man ut i trädgår-
darna. 70 olika sorters äppelträd finns där och en Kulturodling där man får se hur träden såg ut 
för 100 år sedan, hur man od-lade äpplen förr och odlar nu. Turen tar er med på äpplets myt-
omspunna väg genom historien.n

Kiviks Musteri, dagliga guidningar 29 juni–9 augusti. För mer info och biljetter www.kiviksmusteri.se 

21
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Maia Hirasawa Foto: LiveNation

3
4. 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 konsekvent; 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 kompliman-
ger”, säger en av kvinnorna. 

Utställningen visades förra året  
på Kulturen i Lund.n

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

Foto: kiviks Musteri
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Den danske komikern och författaren Ludvig 
Holberg är upphovsmannen till Fredriskdalstea-
terns sommarföreställning. Redan 1723 skrev han 
komedin ”Den stundensløse” som med udd och 
elegans skildrar tidens tecken. I en kärleksfull 
översättning av Sven Melander har komedin fått 
nytt liv och döpts till ”Den stressade”.

Handlingen tilldrar sig i ett mondänt hem i 
Helsingborg år 1723. Rutavdraget för hushålls-
nära tjänster ligger 284 år fram i tiden. Ändå har 
den stressade och lätt koleriske Vielgeschrei  
(Johannes Brost) en hel stab av tjänstefolk till sin 
hjälp. Han tycks ha tusen bestyr men får ingen-
ting uträttat och hans tre skrivare bidrar inte med 
mycket. Den minst sagt giftasmogna hushåller-
skan Magdelone (Eva Rydberg) har bara en enda 
sak i huvudet. Kammarjungfrun Pernille  
(Marie Robertson) är listig som en räv och lurar 

honom dit hon vill och mitt i den stressiga till-
varon är Vielgeschrei i färd med att gifta bort sin 
dotter Leonora (Lotta Aldgård) men det går inte 
riktigt som han tänkt sig. I övriga roller ses bland 
annat Robert Rydberg, Ingvar Andersson och 
Kalle Rydberg. Eva Rydberg såg den bejublade  
föreställningen på Folketeatret i Köpenhamn  
och fick idén att spela den på Fredriksdalsteatern.  
Planerna för 2015 års säsong var långt framskrid-
na men av Folketeatrets uppfriskande nytolkning 
övertygades Eva så pass att alla planer fick arki-
veras till förmån för Holbergs komedi. För att få 
ett riktigt klipp i dialogen, och göra Folketeatrets 
uppsättning rättvisa, anlitades Sven Melander för 
översättning och bearbetning.

Det kommer att bli en minst sagt stressad sommar 
på den förtrollande Fredriksdalsteatern.n

Nordens Molière skrev denna skrattpärla för 290 år sedan och den  
verkar vara som gjord för Fredriksdalsteaterns komiska ensemble.

STRESSA  
lagOM

Foto: Mikael Lindell Bohlin

Den Stressade
12 juni–16 augusti,  
Fredriksdalsteatern.  
För mer info och biljetter  
www.evarydberg.se
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Hasse ”Kvinnaböske” Andersson har fått nytt 
drag under galoscherna. Efter sin bejublade med-
verkan i vårens Melodifestival har han fått en 
välförtjänt revival och är nu aktuell med en efter-
längtad turné runt om i Sverige. Han har redan 
sålt platina, ligger topp 5 på Spotify, tredje plats 
på Svensktoppen, A-listad på P4 och första plats 
på den svenska försäljningslistan med sitt bidrag 
”Guld och gröna skogar”, och med det blir han 
helt klart en av de stora vinnarna i år. Hasse är en 
av våra mest folkkära artister och känd för hits 
som ”Änglahund”, ”Dans på Vejby Ängar”,  
”Skomagare Anton” och ”Eva Lena”. Han slog 
igenom på 1980-talet i sin programserie ”Hasses 
Lada” i SVT och har sedan dess varit aktiv i revy-
er, barnmusikaler och i Hasses Lada i Båstad. Nu 
åker han ut på en rikstäckande konsertturné till-
sammans med sitt Kvinnaböske band och violi-
nisten Jannike Stenlund.n

Hasse Andersson, Kvinnaböske band och  
Jannike Stenlund, 4 juni Landskrona, 6 juni Harlösa,  
20 juni Sjöbo. För mer info och biljetter  
www.unitedstage.se

”Guld och gröna skogar” har blivit ett riktigt örhänge för fans och schlager- 
älskare och till allas glädje är Hasse nu ute på turné landet runt.

ÅRETS VINNaRE

   

 

Undersköna Fredriksdalsteatern spelar ”Den stressade” med eliten av 
svenska skådespelare i farsgenren; Johannes Brost, eva rydberg, Lotta 
Ramel, Marie Robertsson, Lotta Aldgård m fl. Och man välkomnar också 
lustspelens nestor, ingvar andersson, tillbaka till Fredriksdal för en tredje 
gång. Svara rätt på dessa frågor så deltar ni i utlottningen av biljetter till 
föreställningen.

Vem skrev förlagan till ”Den stressade”?

Vilket smeknamn hade den fiolspelande kaptenen som Ing-
var Andersson spelade i filmen ”Repmånad”?

Senast den 20 juni vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.com 
kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer. Lycka till!

Vinn biljetter till Fredriksdalsteatern

Foto:  M
ikael Lindell B
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Den legendariske musikern, låtskrivaren och underhållaren har alltsedan början av 
1970-talet levererat en nästan oändlig rad av rockpärlor som för alltid är och förblir 
en del av den svenska musikskatten. Vem kan inte sjunga med i ”Sommaren är kort”, 
”Sensuella Isabella”, eller ”Inatt är jag din”? Nyligen släppte Tomas en platta som för-
ankrades i Ådalen och Höga Kusten där Tomas växte upp. Kanske inte ett självklart 
steg men plattan blev minst lika älskad som alla de andra skivorna som numera är 
svensk musikhistoria.

Mitt i karriären tog lusten att spela slut för denne evige låtskrivare. Han tyckte helt 
enkelt inte att det var roligt längre. Men efter några års av frånvaro från de svenska 
scenerna återvände Tomas till rampljuset på Rondo i Göteborg med en makalös krog-
show som sålde slut och fick förlängas. Detta blev ett kvitto på att fansen ville ha mer 
av Tomas och han fann åter lusten att spela och showa. Nu är det så dags för en ge-
digen sommarturné runt om i landet. De odödliga hitsen kommer att hagla tillsam-
mans med många nya låtar som redan blivit klassiker.n

Tomas ledin

24 juni Helsingborg
17 juli kristianstad
För mer info och biljetter  
www.ticnet.se

DagS FÖR lEDIN
Det finns knappast någon svensk artist som är så älskad  
av sin publik som Tomas Ledin. Och kärleken är besvarad. 

Foto: eric Broms



www.dethander.com – Det Händer 11Foton: Jan tromark

SOMMaR 

Till ett litet pensionat ute på landet djupt nere i Södern kommer huvudpersonen Charlie Baker, en med-
elålders deprimerad, mycket blyg och väldigt tråkig man som inte vill umgås med någon. För att slippa 
prata med de andra gästerna låtsas han vara en utlänning som inte behärskar språket. Den pratglada 
ägarinnan av pensionatet och hennes gäster tycker förstås att det är det mest spännande man kan tän-
ka sig. Hennes mindre begåvade bror tar sig an uppgiften att lära Charlie språket. Samtidigt smids onda 
planer av prästen David och hans 
kompis lantisen Owen som vill 
göra pensionatet till högkvarter 
för den hemliga klubben Ku Klux 
Klan. Eftersom Charlie ”inte för-
står språket” så får han veta mer 
än han borde och det blir knivigt 
värre för honom.

Pjäsen hade premiär 1984 och 
skrevs av den amerikanske dra-
matikern Larry Shue och blev 
en långkörare off Broadway med 
686 förställningar. Regi-Aksel 
Morisse.n

Kom igen Charlie! eller Främlingen, 27 juni–9 augusti,  
Marsvinsholms SommarTeater. För mer info och biljetter www.mhst.se

Kom igen Charlie! är en skrattfylld, dråplig komedi som spelas om och om 
igen både i USA och Europa och inte minst här i Sverige. 

med Charlie

Skinande krom och lack på motorfordon från anno dazumal till 50-tal med tillhörande stolta ägare  
paraderar i sommarsköna omgivningar. Sofiero Slott är platsen för denna explosion i motornostalgi. 
Förra årets Sofiero Classic Car Show hade över 400 utställande fordon och en blå himmel med mycket 
sol och värme! En hel dag tillägnas gamla bilar, disco, jazz och 1950-talsmusik, cirkus, idrott och andra 
aktiviteter. En vacker parad av bilar i en trevlig park där varje bil är vackrare än den andra. 

Förutom gamla och klassiska bilar, MC, moppar, velocipeder, märkesklubbar och veteranmarknad, 
bjuder man på barnaktiviteter, tävlingar, underhållning och pågående utställningar i och runt Sofieros 
slottsträdgård som anses vara en av Europas vackraste trädgårdar. Man korar Sofiero Classics Concours 
de Charme och Publikens Val.n

Blommor, Bilar och Bågar, 28 juni. För mer info www.sofieroclassic.se

Sommarbilar
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DAGS FöR

BaRNENS Dag
I parken vid Sundspärlan i Helsingborg firas  
Barnens Dag med nöjesfält och roliga upplevel- 
ser för hela familjen. Här kan man bland annat  
ta en bild med Bamse, brottas med en gladiator 
från TV, träffa Svampbob, gå på skattjakt eller  
åka en runda på Segway.

13–14 juni. www.sundsparlan.se

EEEEEEMIl!
På Kulturen i Lund kan besökare utforska går-
den Katthult, låsa in sig på Trisseboa (dasset), gå 
in i snickarboden eller kanske bara läsa en saga 
vid bäcken Attilanten. Barnen kan klä ut sig till 
Emil eller lillasyster Ida och titta på originalteck-
ningar av Björn Berg, som illustrerade alla Astrid 
Lindgrens Emil-böcker. Den första boken kom för 
över 50 år sedan och berättelserna om lintotten 
Emil, som alltid råkar göra hyss, är fortfarande 
uppskattade av både barn och vuxna.

Emil!, t o m 31 augusti.  
www.kulturen.com

alpaCka-
VaNDRINg
Alpackahof nära 
Hässleholm bju-
der alla barn 

och vuxna på en 
helt speciell natur-

upplevelse – en skön 

vandring i sällskap med det lugna djuret alpack-
an. Se fram emot en härlig sommarlovsdag ute i 
naturen där de som vanligtvis inte gillar att pro-
menera tycks glömma tiden när de vandrar med 
en alpacka. 

www.alpakahof.com

Cykla på VEN
Det lättaste och mest trevliga sättet att uppleva  
Ven är absolut på cykel. Det finns många härliga 
smultronställen där man kan njuta en picknick  
eller man kan ta sig till ett av de många matstäl-
lena som finns på ön. På cykel når man lätt loka-
la konst- och hantverksbutiker, kyrkan Sankt Ibb 
och Tycho Brahe Museet. Vill man inte ta med 
egna cyklar finns det bra möjlighet att hyra: barn- 
och vuxencyklar, tandemcyklar, handikappcyklar 
och cykelkärror för hundar. Trampa på och njut 
av den betagande vyn, över både Danmark och 
Sverige, från toppen av Backafall.

www.venscykeluthyrning.se

uppTÄCkSFÄRD I kIVIk
Hälsa på hos hönsen, ser hur de bor och känn på 
nyvärpta ägg. Klia grisar på magen och plockar 
fram godsaker till dem. Leta småkryp som vat-
tensalamandrar och grodor. Kolla i växthuset hur 
tomater och gurkor växer och titta och lukta på 
blommor. 

www.mandelmann.se

EMIL!

busigt sommarlov
Snart börjar sommarlovet och ute i  
det skånska landskapet väntar riddare, 
vikingar, vilda djur, Emil och några härliga  
naturupplevelser. 
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Fäkta med  
riddare
Riddaren sätts i centrum när Riddarsällskapet Silfverfalken  
övar tornerspel och Malmö Historiska Fäktskola visar lång-
svärdsfäktning och håller fäktarskola. Hela dagen kan man  
uppleva medeltida riddare och deras sysslor som sköldmålning  
och smide. På Glimmingehus kan besökarna uppleva på hur det  
var att vara riddare på den tiden det begav sig; prova rustningar,  
skjuta med pil och båge eller bli dubbad till riktig riddare. Därutöver 
kommer musiker och gycklare att underhålla på den festliga dagen.n 

De 10.000 riddarnas dag, 13 juni Glimmingehus. www.raa.se/glimmingehus

Sedan många år bedriver man en spännande park där  
djuren står i fokus och i kombination med andra aktivite-
ter för hela familjen är det ett givet utflyktsmål för ung  
som gammal. Här kan man bekanta sig med flera olika 
apor som t ex krabbmakak, bomullhuvudtamarin och  
de livliga ringsvanslemurerna. Zebrorna strosar fridfullt 
omkring tillsammans med elandantilop och besoaranti-
lop i det vackra landskapet. En och annan kamel, bison 
och jak vandrar stillsamt omkring och de roliga surikaterna får man inte missa. Även den svenska faunan 
finns representerad med ståtliga älgar, trinda Linderödsgrisar, rödkullekossor och ulliga gutefår. 

Ystad Djurpark, öppet t o m 30 september. För mer info www.ystaddjurpark.se

Djurkul i 
sommar
Hälsa på alla spännande djur och nyfödda 
surikatungar i Ystad. 

DJURPARK

Fotevikens Museum inleder sitt 20-års-jubileum med Barnens 
Dag den 22 juni. Här blir det historisk verkstad, bågskytte och 
högläsning av gamla och spännande sagor. Sedan följer Hant-
verksdagarna då det är fritt fram för alla att delta i workshops 
med smide, brickbandsvävning, tygfärgning, vikingatida mat-
lagning, träsnideri m.m. Vikingamarknaden öppnas 26 juni 
av Kung Björn och hans modiga mannar och de som vill mäta sin 
styrka mot vikingarna kan kämpa mot dom i dragkamp, vikinga-
ruset eller stångstötning. Väl mött i vikingarnas värld.

www.fotevikensmuseum.se

VIKINGASKOJ



Det Händer – Skåne14

Han är en legendarisk skådespelare och underhållare som roat generationer  
av svenskar. Fast det har inte bara varit skoj och buskis utan många starka  
rollprestationer av det allvarligare slaget har lagts till skådespelargärningen  
under åren. Nu återvänder han till Fredriksdalsteatern i Helsingborg för  
en tredje gång när man spelar Holbergs ”Den stressade” i sommar.  
Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med Ingvar Andersson.

En pigg legendar 

INTERVJU
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Du har haft många yrken under ditt liv men  
de flesta känner dig nog som revykung. 
– Ja, det är möjligt. Jag hade hand om friluftste-
atern i Pildammsparken i Malmö från 1973 till 
1992 och varje sommar spelade vi buskis eller 
folklustspel. Första året satte vi upp ”Kärlek vid 
Lantmannagatan” och sedan rullade det på.  
Det var fullt varje kväll, även om vädret ibland 
inte var med oss, och folk kom tidigt på eftermid-
dagen för att säkra sig om de bästa platserna. Oj, 
vad kul vi hade tillsammans. Men så 1993 tog det 
slut. Malmö kommun ville satsa på etnisk teater 
istället. Egentligen förstod jag inte varför eftersom 
vi hade mycket blandad publik och även om en 
del inte helt förstod vad vi sa så skrattade de med 
eftersom folklustspel är universell underhållning.

Du har blandat friskt mellan lite allvarligare  
roller och buskis. Är det växelbruket mellan 
dessa genrer som håller lusten vid liv?
– Jo, det kan man säga. Jag tycker det är viktigt  
 att blanda så att man inte fastnar i ett fack och  
de olika rollerna kan ibland ge och ta så att man 
kan utvecklas. Det är spännande.

En klassisk film som du var med i och många 
kommer ihåg är ”Sven Klangs kvintett” från 
1976 med Christer Boustedt, Eva Remeaus  
och Anders Granström. 
– Jag var med i Föreningsteatern i Helsingborg 
och vi producerade lite debatteater till fackför-
eningarna i landet. Här kom jag i kontakt med 
Stellan Olsson. Filmen baserar sig på en teater-
pjäs med samma namn och Stellan tyckte den 
var lämplig för filmduken. Filmen tycker jag blev 

mycket bra och speglar ett Sverige på 1950-talet 
och den framväxande jazz- och dansbandsmusi-
ken. 

En annan film som du förknippas med är  
Lasse Åbergs ”Repmånad” från 1979 där du  
spelar den korrekte men drömmande kaptenen 
Nils ”Beethoven” Jönsson. 
– Ja, just det. Jag var på en liten semesterresa nyli-
gen och på en restaurang när det kommer fram ett 
par och frågar om det verkligen var ”Beethoven” 
från filmen. Så karaktären lever vidare efter 35 år, 
det är ju roligt.

Nu skall du åter spela på Fredriksdalsteatern  
i Helsingborg i Holbergs ”Den stressade”.
– Det är tredje gången jag är med hos Eva Ryd-
berg. 2005 spelade vi ”Hemvärnets glada dagar” 
och 2008 var det ”Rabalder i Ramlösa”. Det är väl-
digt speciellt att spela friluftsteater och det kom-
mer att bli riktigt roligt. Efter alla mina år på Pil-
dammsteatern så känns det lite som att komma 
tillbaka. Och Holberg är ju väldigt speciell och 
spelas alldeles för lite. Han är en riktigt stor hu-
morist.

Du börjar närma dig de 80 nu. Vad är det  
som driver dig att fortsätta underhålla?
– Jag tycker det är uppiggande att få uppträda. 
Egentligen så tycker jag det är lika roligt att få  
stå på en scen med stor publik som att åka ut till 
en församling och berätta lite om Fritiof Nilsson 
Piraten. Det håller mig igång och så länge publi-
ken vill se och höra mig så kommer jag. Jag hop-
pas vi ses på Fredriksdalsteatern i sommar.n

INTERVJU

”
Det är väldigt speciellt 
att spela friluftsteater 

och det kommer bli  
riktigt roligt.
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Ditt val när det
gäller turism, rese- 
och resandeservice

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

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

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

Bokning: 0411 558700
www.faergen.se/endagsbiljett 

Endagsresa 
till Bornholm

250:- tur/retur

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 i krig. Nuvarande slottsfrun, Alexandra von 
Schwerin, ville lyfta fram de mäktiga och vikti-
ga 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 i  
allt 59 barn. Maria Kaunitz lämnade bort ett.  
Stina Piper övergav tre. Beata von Königsmarck 
begravde fyra, Ulrika Koskull födde sju och Ebba 
Brahe älskade fjorton. Varför såg varannan mor 
sitt barn dö? Varför slog föräldrarna sina barn? 
Varför drack flickor öl till frukost?

Så länge kvinnohistorien är en vit fläck är bar-
nen bortglömda. 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. 
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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.

2015 ÅRS UTSTÄLLNING: 

”VÅRA ÄLSKADE BILAR”
VI MINNS VÅRA BILAR: LEKSAKER, MODELLER M M. 

BARN OCH VUXNA KAN KÖRA RALLYBIL I SIMULATOR. 
HASSE & TAGE-REKVISITA FINNS OCKSÅ HOS OSS.

V Ä L K O M M E N  T I L L  M I N N E N A S  M U S E U M

Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16  

Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, 
vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, och 
presentbutik. Här finns också tre unika marknadspositiv, 
elbil från 1919 och flera spännande specialutställningar.

HÄR FINNS TURISTBYRÅN

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

 Foto Thomas Hansson

Slott 
Museum 
Natur 

Café 
Båtuthyrning 
Fiske

Svaneholm ställt på sin spets – spetsutställning 
Makt och Prakt! – Från dansk renässans  

till svensk barock

Svaneholms Slott, Skurup 
www.svaneholm.com 
Öppet tis-sön 10-17

SoMMareNS utStällNiNgar
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Utflykt i Malmö
Hav och strand, kultur och konsert, aktiviteter och sport – hela Malmö  
är en stad att upptäcka. Nedan ett par riktiga godbitar i juni månad.

SoMMarHäNg i FoLketS Park  Foto: torbjörn Larsson

kulTuRlIV FÖR alla
Sommarscen startar sitt stora 10-årsjubileum med 
föreställningar runt om i hela stan. Under hela 
åtta veckor bjuds på musik, akrobatik, dans, sång, 
cirkus, teater, filmvisning och mycket mer med 
artister från när och fjärran. Varje dag från den 
13 juni t o m 8 augusti finns någon föreställning 
att gå på. I juni är det 11 föreställningar, t ex fa-
miljeföreställningen Blommornas vals, dansföre-
ställningen Crisálida, performance på vatten och 
allsång med Miriam Aïda. På 10 särskilda platser 
och på speciella datum under hela perioden blir 
det dessutom kalas och fest för alla som vill vara 
med och fira jubileet.  

För mer info www.sommarscen.se

akTIVT STRaNDlIV
Mellan den 22 juni-26 juli tar Sommar på Ribban 
över Ribersborgsstranden och bjuder på en mängd 
aktiviteter arrangerade av Malmös föreningsliv. 

Det är bara att komma och delta i allt som erbjuds 
på denna sköna stadsstrand och vill du så kan du 
låna grejer och ordna din egen aktivitet. Mellan 
T-bryggan och Brygga 2 finns alla vi som på land 
och i vattnet vill ha kul varje dag. 

För mer info facebook.com/sommarparibban

lIVlIg FOlkpaRk
Världens äldsta folkpark ligger i Malmö. I över 
120 år har folk kommit hit för att ha kul, koppla av 
och njuta av livet. Malmö Folkets Park har många 
sidor och har därför riktigt många besökare i alla 
åldrar med olika intressen. Aktiviteter som även-
tyrsgolf och besök på terrariet blandas med många 
uppträdanden, föreställningar och konserter runt 
om på området. Det finns en klubbscen, ett sagolikt 
kulturhus, ett anrikt danspalats och sköna uteserve-
ringar i denna lummigt gröna stadspark med dam-
mar, gräsmattor och en omåttligt populär lekplats.n

För mer info www.malmofolketspark.se
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LANDETS  
SalTaSTE  
UTSTäLLNING
I vår och sommar hyllar Keramiskt 
Center sitt keramiska arv i en utställ-
ning om saltglaserad keramik, den 
grund som Keramikbygden vilar på.

Keramikbygden i nordvästra Skåne och Höganäs 
har i flera hundra år producerat saltglaserad  
keramik. Den keramiken står i centrum för en  
utställning som spänner över hela Europa och där 
besökarna möter keramiker, drejare och konst-
närer in i vår tid. Från de medeltida vinkrusen, 
de råbarkade industrikärlen, de kära krukorna i 
mormors skafferi till trädgårdens utekök och  
dagens unika keramikkonst. 

Hur det hela egentligen började till att det idag 
fortfarande finns tillverkning på orten, är en vind-
lande historia som också berättar om tiden för in-
dustrialisering till vår nutida designade värld.

Allt saltglaserat är inte brunt. Allt brunt är  
inte saltglaserat. Men en sak vet vi. Saltglaserat  
är saltare än någonsin.n

SALT – en utställning om saltglaserad keramik, t o m  
27 september. För mer info www.keramisktcenter.se

verk av aNDerS FreDHoLM Foto: anders Fredholm
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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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Snart släpper man loss Torsjö Live som i år gästas av bland annat 
en svensk rocklegend, bluesdrottning och soulkung, som ser till att 
få igång publiken till medryckande rytmer. I ett tält finns det gott 
om aktiviteter för de yngre och skulle du vilja vila dina öron och 
din kropp kan du bara besöka SCHHHH!-tältet. 

livat i Torsjö

ERIC GADD

Foto: Patrik andersson
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ERIC gaDD & BOhuSlÄN BIg BaND
Eric Gadd drabbar samman med det 16 man starka, kreativa och  
innovativa storband Bohuslän Big Band. Ett möte där det bästa  
från två världar bildar ett nytt spännande musikaliskt universum.

DaNIEl lEMMa
Denna göteborgare slog igenom med soundtracket till ”Jalla Jalla”  
med hitlåten ”If I Used To Love You”. Musiken rotas i mjuk amerikansk 
folk, med influenser av blues, soul och gospel. Som liveartist är Lemma 
verkligen i sitt rätta element. 

EaRTh WIND & FIRE ExpERIENCE feat. al Mckay 
Under sin Europaturné kommer Al McKay, låtskrivare och ”groove-
master” under gruppens storhetstid, med sitt 13-mannaband att fram-
föra samtliga hits i originalarrangemang tillsammans med några av 
världens bästa soul- och funk-musiker. 

OlE BøRuD
Han är musikern och låtskrivaren vars låtar alla vill göra covers på. 
Funk, soul och westcoastpop levereras groovy och tajt och det är bland 
det bästa Norden kan leverera inom genren.  

ulF luNDEll
En legend inom den svenska rockmusiken kliver upp på scen. Ulf  
Lundell firar 40 år som artist och beger sig ut på stor sommarturné 
med låtar som är önskade av hans stora skara fans. 

MEJa & lOuISE hOFFSTEN
Sveriges bluesdrottning, Louise Hoffsten, ska tillsammans med 90-talets 
stora popikon Meja göra några utvalda festivalspelningar i sommar. Det 
blir ett akustiskt möte med två av Sveriges mest karaktärsfyllda artister. En 
kväll där musik, anekdoter och garv avlöser varandra. 

SOphIE ZElMaNI
Få artister kan förena det avskalat vackra med en brännande intensitet 
som denna sångerska och låtskriverska. Med enkla medel har hon  
hänfört sina beundrare med musik som når långt in under huden. 

ElECTRIC BaNaNa BaND
Bandet bildades till barnprogrammet ”Trazan och Banarne” 1977.  
Banarne har dock tagit lianen till kneget och ersätts på denna spelning av 
Djungel-Jim, som halkar in på ett bananskal. Musik det svänger rejält om 
och en scenshow som får både stora och små att dansa och sjunga med.

pETTER
Vår egen hiphop-legend sätter ett gungande avtryck i de nordskånska 
skogarna. Med en medryckande och aktuell scenshow är han en artist 
för alla åldrar.n

Torsjö live
26–27 juni, för mer info och  
biljetter www.torsjolive.com
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Foto: anna Simonsson
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MuSIkMÖTE I 
SOMMaRTID 

Musikmötet startades av den oerhört uppskattade 
dirigenten och cellisten Mats Rondin vars erkän-
nande var mycket stort. Han spelade med många 
solister och orkestrar i Europa genom åren och 
var också professor i cellospel. På detta musik-
möte hedras minnet av honom och hans gärning. 
Han hade ett mycket stort hjärta för att sprida 
musik och föra samman musiker och musiksti-
lar till glädje för publiken.Det märks inte minst  
i 2015 års program med gästande artister som 
backas upp av mycket kända Huaröds Kammar-
orkester och kompet Isidor Group med minst lika 
fantastiska musiker. 

Dirigent i år är Esa-Pekka Salonen, världsartist 
och känd långt utanför den klassiska musiken. 
Tillsammans med honom uppträder operastjärnan 
och mezzosopranen Kristina Hammarström,  
musikalstjärnan Li-Tong Hsu, gitarrkungen Göran 
Söllscher, cellovirtuosen Andreas Brantelid och 
multiinstrumentalisten Stian Carstensen.

Idisors kulle heter platsen där själen får en stor 
dos av välgörande toner framförda av orkester 
och världsberömda solister i skön förening. En 
skön filt att sitta på, en korg med mat och dryck 
och en mysig tröja fullkomnar upplevelsen.n

I Huaröd finns en underbar natur som är som gjord för musik under bar  
himmel. Inga störande motorvägar med brölande lastbilar, inga tåg som  
tutar och inga brummande trädgårdsmaskiner stör där man sitter omsluten 
av sommarens dofter och flor. 
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Foto: katja tähjä

Musikmöte på  
Isidors kulle
Huaröd, 28 juni.  
För mer info och biljetter  
www.isidorskulle.se. 
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Nu kommer sommaren och vad 
passar bättre än att ge sig ut på 
utflykter. Varför inte besöka en av 
alla sommarmarknader som dyker 
upp? Knallar, matstånd och trevlig 
samvaro lockar ung som gammal 
till dessa urtida samlingsplatser. 
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Foto: Miriam Preis/visit Sweden

6 juni Broby 
7 juni  vinslöv 
16 juni Åby, klippan 
12–14 juni Skurup 
26–28 juni torparedagarna, Åstorp 
13 juni  Hamnfest, Hörte

NågRa aV alla  
TREVlIga MaRkNaDER:

ÄLSKAR DU OCKSÅ

NYCIRKUS?
I höst har vi tre internationella 

nycirkusar på besök. Två kanadensiska 
och en fransk föreställning med otrolig 
akrobatik. Köp Cirkuspaketet så går du 

på alla tre till ett fantastiskt pris:

Paketpris: 600 kr, 
barn & ungdom betalar 300 kr.

Biljetter: 031–368 32 99
www.StORAteAteRN.Se
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Skillinge Teater 
För mer info och biljetter  
www.skillingeteater.com

20TVÅ ÅRTIONDEN  

TEATER
Skillinge teater firar 20-årsjubileum med extra fina artister  
och högklassigt program.

MagISk SOIRé  
Österlens magidrottning Malin Nilsson, 
den extravagante gatumagikern Charlie 
Caper och konfettikastande Markus Zink 
ger sin version av ”Soirées Fantastiques”, 
Robert Houdins epokgörande magishow  
i Paris 1845.

Caféscenen, 26 juni–2 augusti 

BOBBy FISChER 
Om man inte har ekonomiska problem, 
vad kan man då ha att brottas med i livet? 
Under en kväll, natt och morgon får pu-

bliken följa familjen som sällan talar om 
samma sak och det ger upphov till många 
komiska och situationer  
som alla kan känna  
igen. En pjäs av  
Lars Norén med  
Bengt Järnblad,  
Tina Råborg,  
OscarTöringe  
och Katarina  
Zell.n 

Stora Scenen  
19 juni–9 augusti
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    MaLiN NiLSSoN  Foto: tom Wall



www.dethander.com – Det Händer 25

19/7 kl. 15.00
”Go ettemidda”
Titti Sjöblom och  
Erling Eliasson
Drängakören
 På utescenen

2/8 kl. 15.00
Musikunderhållning  
med Roy Wilson Qvintet

FRI ENTRÉ
Servering av korv, kaffe  
och förfriskningar

070-741 23 69
info@piratensallskapet.se

M U S E E T  V O L L S J Ö

info@piratensallskapet.se  •  www.piratensallskapet.se

MUSEET VOLLSJÖ

Den gamla banvaktsstugan i Vollsjö, ett sten-
kast från den rivna stationsbyggnaden, hyser 
sedan 1998 ett Piratenmuseum.

Här skildras i en utställning författarens liv och 
verksamhet, och här finns också en välsorterad 
shop där Piratenvänner kan handla och botani-
sera i ett rikhaltigt sortiment av böcker, skivor 
och filmer. Utöver den permanenta utställning-
en arrangeras varje sommar en separatutställ-
ning. 

Museet drivs av Fritiof Nilsson Piraten Säll-
skapet, landets största litterära sällskap med 
bortåt 4000 medlemmar. 

På bekvämt promenadavstånd från museet 
finns ett par andra minnesmärken från Vollsjös 
gamla stationsområde: Stampabron över Voll-
sjöån och pumphuset där Jöns Pumpare härs-
kade i Piratens debutbok Bombi Bitt och jag.

“GO ETTEMIDDA” 19/7 kl. 15.00
 

Musikalisk och litterär underhållning med 
Peter Harryson, Bengt Magnusson och Sigge 
Cederlund.

Fri entré.

MUSEETS ÖPPETTIDER: 
Dagligen 22/6-30/8 kl. 13-17. För grupper året runt.

För mer information: ring Peter Danielsson,
070-741 23 69.

SEPARATUTSTÄLLNING: 
“Vollsjö i gamla tider” 

Förra årets uppskattade utställning visas även i år, 
nu med många nya och unika bildfynd från Vollsjö 
gamla stationssamhälle.

2015 - KALENDER

ÖPPET DAGLIGEN
22/6 - 30/8 KL 13-17

Öppet alla dagar tom 30/9 (utom 19/6)

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

Badanläggning med uppvärmda pooler, café
och matservering m stort utedäck, ponny-
ridning (lovdagar), zooskola med terrarier,
svenska lantraser, djurmatningar, lek- och
grillplatser, kryddträdgård, guidade turer.
        Hundar är välkomna (utom vid badet)!     

0411-71017         SKYLTAT FRÅN E65

Nyfödda ungar

överallt!

www.ystaddjurpark.se

 Fika vid lemurerna!

MASSOR AV DJUR FRÅN HELA VÄRLDEN

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

 Charmiga surikater!

Vårt Nordamerika med Bison och Älg!

Djungelbadet

är öppet!
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Gunhild Carling tar emot en jazzande publik  
med oemotståndlig entusiasm och ett överflöd  
av golvstampande musiker. I år kommer till ex-
empel Red Hot Four, Lady swing Orchestra och 
Paul Harrison Band. Carling Big Band är förstås 
givna och Lindy Hop-arna likaså. 

På dagarna finns det möjlighet att lära sig någ-
ra av danserna som var moderna då som t ex just 

Lindy Hop och det gives också möjlighet att lära 
sig mer om att sjunga och dansa samtidigt. Allt 
finns för en lyckad festival – de stora träden, ån, 
fåglarna och härliga sprittande melodier för både 
stora och små.n

Stockamöllan Jazz & Swingfestival, 12–15 juni.  
För mer info och biljetter www.stockamollan.com

äntligen är det dags för glada toner, ekvilibristiskt instrumenttrakterande och 
flygande danssteg att fullkomligt invadera Stockamöllan. 

SWINgINg STOCKAMöLLAN
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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
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DJURENS KARNEVAL
Båstad Kammarmusikfestival är en själens spavecka och i år sprakar  
och gnistrar det om programmet som tillägnas våra vänner djuren. 

Som årets tema, Djurens Karneval, antyder så  
har många tonsättare fascinerats av djur och  
har på olika sätt har omvandlat djurens väsen 
och karaktärer till toner och musik. Familjekon-
serter på temat är dels ”Nallekonsert!” för de rik-
tigt små barnen och deras nallar med gitarrduon 
The Gothenburg Combo och så förstås ”Djurens 
karneval” här i en unik tappning med välkända 
Claes Eriksson, från Galenskaparna, som läser 
sina egna texter, nyskrivna för stycket.

Årets tonsättarprofil är Lisa Streich, en av våra 
svenska tonsättare som sedan i unga år fått sin 
musik spridd över Europa. Festivalen gästas av 
många musiker som är kända och etablerade  
och som verkligen kan spela dessa kända och 
okända stycken om djurens värld så att vi kan  
se de vilda och tama djuren för vår inre syn.n 

Båstad Kammarmusikfestival, 22–27 juni. För mer  
info och biljetter www.bastadkammarmusik.com

Malin Hartelius är en av artisterna i årets festival (här i Le Nozze). Foto: Mats Bäcker
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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.  
Johannamuseet har också bistått med fordon, före-
mål och miljöer till en lång rad filminspelningar 
genom åren. 

Nu kan man se både bilar och motorcyklar 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

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

Foto: Peter T
ärnqvist
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TIpS
FrÅN reDaktioNeN

Teater, opera, sommarscen och färgglatt lopp.  
Här kommer några tips på trevliga utflykter och 
roliga evenemang i Skåne. Glad Midsommar!
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Tosca 
20–21/6

På Drakamöllan Operafestival  
firas midsommarhelgen med  
en kammarversion av Puccinis  
fantastiska verk Tosca.n

www.drakamollan.se

Work of art 
t o m 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

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

Bobby Fischer bor i Pasadena 
19/6–9/8

Skillinge Teater ger Lars Noréns 
Bobby Fischer bor i Pasadena.  
Familjedrama med humor och  
svärta i regi av Christian Tomner.n

www.skillingeteater.com

Color Run 
14/6 

Ta del av det färgglada loppet ”The 
Color Run”. Med musik, fest och  
mycket färg har evenemanget än så 
länge gått av stapeln i 50 olika länder 
och nu även i Malmö.n

www.thecolorrun.se

Midsommar på Fredriksdal 
19–20/6

Folkdansens Vänner bjuder in på 
midsommarfirande med ringdans, 
majstång, lekar, spelmän och folk-
dans på ett sommargrönskande 
Fredriksdal.n

www.fredriksdal.se

Provflygning  
Gyrokopter

Prova på ultralätt gyrokopterflygning 
hos Skånska Gyrokopterklubben i 
Sjöbo och se Skåne och Österlen 
uppifrån.n

 
www.gyroflyg.se

Fira 10-åringen 
17/6

P3 Din Gata firar med morgon- 
dagens stjärnor inom Hiphop,  
R´n´B och pop på Pildammsteatern  
i Malmö kl 19.n

www.sommarscen.se

Dressincykling 
på Österlen

Ta med picknickkorgen och trampa 
fram på en sedan länge nedlagd 
järnväg genom det underbart vackra 
landskapet på Österlen. Passa även 
på att ta ett dopp i Gyllebosjön.n

www.dressin.se



KöPENHAMN
Wonderful Copenhagen 
www.vistcopenhagen.dk

Copenhagen info
www.cphinfo.dk

Visit Denmark
www.visitdenmark.se

SKÅNE
Tourism in Skåne
www.visitskane.com/turistbyraer 

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Öresundsbron
www.oresundsbron.com

www.dethander.com

ENKELT I DIN MOBIl, 
lÄSplaTTa  
ELLER DaTOR.

30
juni

NYTT NUMMER!
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Marita, flyger ni till  
Visby året om? 
Mårten Göthberg, VD  
Olof Viktors i Glemminge på Österlen

Marita Nilsson, Stationschef Malmö Aviation: 

Jodå, i samarbete med Sverigeflyg har vi upp till tre avgångar i veckan direkt från Malmö och vi 
utökar antalet avgångar under sommaren. 

Alltså kan du alltid lätt och enkelt hälsa på dina släktingar och vänner. Hittar du inte en direkt avgång 
som passar kan du alltid flyga via Bromma, bagaget checkar du in här som vanligt.  
Välkommen ombord!

Vi flyger till Stockholm/Bromma, Göteborg, Malmö, 
Umeå och Östersund. Med våra partners flyger vi 
via Bromma även till Halmstad, Kalmar, Ronneby, 
Sundsvall, Trollhättan, Visby, Växjö, Ängelholm, 
Bryssel och Helsingfors.

kl 09:32, Malmö Airport
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En oplevelse i særklasse
Solodansere fra et af verdens mest prestigefyldte 
kompagnier, The Royal Ballet of London, optræder 
i smukke omgivelser ved den danske kyst.

0 7 .  J U L I  2 0 1 5 
Sølyst, København

K Ø B  B I L L E T T E R  PÅ  
W W W.V E R D E N S B A L L E T. D K

 “En åndeløst  
  spændende fortælling  
  om ærlige drømme”

I N F O R M AT I O N

“Stjernedans under  
åben himmel”

B E R L I N G S K E

“Verdensballet var  
som et eventyr”

S J Æ L L A N D S K E

“Betagende ballet  
 for folket”

N O R D J Y S K E
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