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Kåseri

Hur mås det?
Jag gillar djur och natur, vill jag bör-
ja med att skriva. Verkligen gillar, gör 
jag. Det finns dock vissa saker som jag 
inte riktigt förstår när det gäller vil-
ken nytta vissa djur och växter gör. Ta 
till exempel fästingar. Rent argumen-
tatoriskt förstår jag att dessa små blod-
sugare fyller någon form av funktion i 
det stora hela, men vilken? Som gam-
mal jägare så har man fått sin beskär-
da del av dessa småkryp över kroppen, 
för att inte tala om hunden som ver-
kar som ett oemotståndlig, dubbelhäf-
tande tejp för småkryp i allmänhet och 
fästingar i synnerhet. Jag hade gärna 
ingått ett avtal med FR (fästingarnas 
riksförbund) om att de fick vara precis 
var de ville och hur många som helst 
dock inte på vare sig mig eller min fyr-
fota, svansviftande vän.  

Likadant har jag det med urbanise-
rade måsar. I min barndom tillhörde de 
ett pittoreskt inslag i hamn- eller kust-
miljö som elegant seglade över hamn-
pirer och vågtoppar för att graciöst 
landa på någon vitbajsad pollare eller 
brygga. Eller de gracilt svävande måsar-
na som följde efter fiskebåtarnas akter 
i hopp om fiskrens som slängdes över-
bord. Många minns säkert Limhamn/
Dragör-färjorna där man kunde stå  
på akterdäck och slänga ratat korv-
bröd som de snappade upp i flykten. 
Men nu verkar dessa fåglar funnit för 
gott att migrera in till tätorten där de 
förökar sig i rasande takt.

När jag flyttade till Lomma för några 
år sedan var kvarteret invaderat av du-
vor som hade för ovana att kraschlan-
da i TV-antennen på taket. Vartannat 
år fick en ny antenn installeras efter-
som den gamla saknade allt fler delar 
efter duvornas buklandningar. Kom-
munen kom med jämna mellanrum 

och sköt av beståndet och till slut flyt-
tade duvorna till någon annan ort, tror 
jag. Nu såg måsarna sin chans att över-
ta kvarteret efter duvflykten. Från att 
ha varit en koloni på en handfull mås-
själar har de nu formerat sig till något 
som kan liknas vid en supporterklubb 
för ett medelstort fotbollslag. De skri-
ker och skränar, källsorterar soporna i 
hela kvarteret och när ungarna är ut-
kläckta så visar de tydligt att de noga 
studerat Hans-Ulrich Rudels stört-
bombstaktik. Om man skulle drista 
sig till den lokala postlådan under den 
månad som måsarna har ungar så kan 
man räkna med påhälsning från ovan.

Mitt förslag till kommunen, för att få 
mer förståelse för dessa luftens maro-
dörer, är att man kontaktar Disney och 
ber dem att låta albatrossen från filmen 
”Bernard & Bianca” återuppstå som 
mås och ikläda den än mer mänskliga 
och förlåtande drag. Då kanske till och 
med jag mås(te) ha överseende med 
kräken.

Ola Sjösten
chefredaktör

KUNGSBACKA | TJOLÖHOLM  | VARBERG 
6-9 augusti 2015

CHANGE
MUSIC FESTIVAL
med prisade sopranen Ruby Hughes.  Årets tema: Connections 

BILJETTER OCH INFO:  WWW.CHANGEMUSICFESTIVAL.SE
Kungsbacka Turistbyrå 0300-83 45 95 och Varbergs Turistbyrå 0340-868 00 

MUSIC
FESTIVAL

kungsbacka det hander helsida färg.indd   1 2015-05-11   14:01:21
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Bild: Sitisak Forsberg The Black Sorrows spelar på HX

1. Musik och marsch
I dagarna tre blir det massor av militära festligheter när Ystad International Military Tattoo går av stapeln. 
Många internationella militärorkestrar uppträder tillsammans med svenska band och uppvisningstrupper. 
Anders Ekborg är årets gästartist och i hamnen pågår nordiska kadettmötet med tävlingar. En fantastisk 
upplevelse för hela Ystad med omnejd när säckpipor, sousafoner och en cyklande showorkester intar  
gatubilden och det gamla regementet.n

Ystad International Military Tattoo, 6–8 augusti. För mer info www.ystadtattoo.se

2. Festival för flygel
Fem dagar i augusti bjuder Dunkers kulturhus in till konserter med pianister i absolut världsklass.  
En konsert för hela familjen står också på programmet liksom möten med våra blivande världspianis-
ter. Snart brakar den trettonde upplagan av Helsingborgs pianofestival på Dunkers kulturhus åstad.  
Med konsertsalens intimitet kan man inte komma pianots världsstjärnor närmare. I år är stjärnorna 
Olga Kern från Ryssland, Olli Mustonen från Finland, Yeol Eum Son från Sydkorea och Jean-Efflam 
Bavouzet från Frankrike. Nytt för i år är en specialbeställd 
familjekonsert med dockteater och Francis Poulenć s mu-
siksaga ”Sagan om Babar”. Det blir också föredrag om 
kvinnligt och manligt musicerande, Glenn Gould och  
Sergei Prokofiev. I årets masterclass deltar mästarna  
Olga Kern, Janos Solyom och Dominique Weber, som  
ger åtta högskolestuderande pianister konstnärliga och  
tekniska råd, inför publik. De åtta unga pianisterna  
ger också lunchkonserter vid fyra tillfällen. Som tidiga-
re år, på söndagen, ger också Helsingborgs Dagblad sin 
Önskekonsert.n

Helsingborgs pianofestival, 7–11 augusti.  
För mer info och biljetter www.dunkerskulturhus.se

2 4
3. Vajande festival
Medelhavskänsla, en glass i solen med kompisar och en väska full av somriga inköp väntar.  
Palmerna vid infarten till Trelleborg har blivit något av stadens kännetecken. De vajar sakta  
i den ljumma brisen från Östersjön och leder tankarna till sydligare breddgrader. Palmerna  
har också gett inspiration till Trelleborgs egen festival som i år fyller 40 år. Palmfestivalen är  
alltid den sista helgen i augusti och som vanligt är staden full av konserter, knallar och glada 
upptåg. För den musikaliska underhållningen svara bland annat Diamantorkestern, Perikles,  
Jukeboxers och Trelleborgs stolthet Najz.n

Palmfestivalen, 27–29 augusti, för mer info www.palmfestivalen.se

4. Idrott      kultur = HX 
Helsingborg kommer att fyllas med upplevelser och utmaningar inom musik, kultur och idrott 
under HX-festivalen. Tillsammans med publiken vill HX bli till en återkommande och efter-
längtad tradition, till Helsingborgarnas favorit. HX ska handla om Helsingborg och därför är  
det viktigt att innehållet för evenemanget till stor del baseras på allt det goda som redan finns 
i Helsingborg, det man har att vara stolta över. Därför vill man engagera näringsliv och fören-
ingsliv i HX, för att tillsammans skapa ett evenemang som verkligen känns genuint, upplevelser 
och utmaningar för Helsingborgare och tillresta. Som besökare ska man kunna vara aktiv under 
HX genom olika prova-på-verksamheter, skapande verksamheter och workshops, men även kunna 
njuta av härlig atmosfär och musik.n

HX-festivalen, 28-30 augusti, för mer info www.hx.se 

1

Pianofestival in Helsingborg
Over five days Dunkers Kulturhus 
hosts its annual piano festival with  
international stars, masterclasses  
and conserts. A specially ordered 
family concert, ”The story of Babar”, 
premieres here. Among the starpia-
nists are Olga Kern from Russia, Olli 
Mustonen from Finland, Yeol Eum  
Son from South Korea and Jean- 
Efflam Bavouzet from France.
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It ś alive ...

En ny mötesplats

   

 

Den 5 september är det Nordenpremiär på Malmö Opera av den  
nyskrivna musikalen Top Hat. Den är baserad på en glittrig berättelse 
från Hollywoods guldålder som handlar om jakten på kärlek och de  
hinder som tillfälligheter och missförstånd lägger i vägen. Broadway-
stjärnan Jerry Travers förälskar sig i societetsflickan Dale Tremont  
och jagar henne genom London och Venedig för att vinna hennes  
hjärta. I filmen spelades de av Fred Astaire och Ginger Rogers och  
på Malmö Opera får vi se Linda Olsson och Sindre Postholm dansa  
sig till ett lyckligt slut. Finn svaren på frågorna och var med i utlott- 
ningen av biljetter till föreställningen den 11 september.

Vem skrev musiken till filmen?

Vilka har regisserat Nordenpremiären?

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

Top Hat – musikal med fart och flärd

Tävling
Foto: Iselin Jansen

MALMÖ LIVE MALMÖ LIVE

Det blir ett uruppförande av ett specialbeställt 
stycke och sopranen Lisa Larsson framför, till-
sammans med symfoniorkestern, kompositören 
och Malmöbon Rolf Martinssons nyskrivna verk. 
Håkan Hardenberger, vår stora världsprofil på 
trumpet, och MSO kommer att framföra ”From 
the Wreckage”, ett stycke med en hel del influen-
ser av jazz. Efter paus bjuds det på vacker roman-
tisk musik, ”Symphonie fantastique”, en älskad 
klassiker som givits helt ny lyster.

Denna premiärhelg bjuder också på artister  
som Mustasch och Familjen 28 augusti, Angel 
Haze 29 augusti och Albin Gromer med gäster  
30 augusti. Den 20-21 augusti tjuvstartar man 
med två kammarmusikkonserter i Kuben med 
MSO ś musiker. Signals from heaven, brass från 
barock till jazz och träblås som bjuder på opera-
musik och Dvorak.

VATTEN UNDER BROARNA
Sedan i våras står det nya kultur-, kongress- och 
konsertkomplexet Malmö Live klart och invig-
ningen av hela bygget skedde i maj i år med dun-
der och brak.

När Malmö Live växer fram slår kvarteret en 
bokstavlig bro över kanalen; mellan den medeltida 
staden och den moderna. Länkarna mellan epo-
kerna lever kvar i olika former. Malmö Live sam-
sas med det förflutna; med kajerna som Frans  
Suell lät bygga på 1770-talet och med K-märkta 
Sjömansgården där hamnväktarna bodde i slutet 
av 1800-talet och fiskarna sålde sill direkt från  
båtarna vid kajkanten och hela området sjöd av 
liv. Fiskehamnen är numera ett igenfyllt minne 
blott men namnet lever kvar i Fiskehamnsgatan 
som går längs kanalkanten.

KLIMATSMART SÅ KLART
Närheten till Citytunneln och Centralstationen 
gör det enkelt att resa kollektivt. Gröna tak tar 
upp och håller kvar dagvatten och bidrar till bio-
logisk mångfald. Solceller täcker delar av fastighe-
ternas behov. Matavfallet tas om hand för att bli 
biogas och på taken finns holkar för pilgrimsfal-
kar som hjälper den sällsynta fågelarten att häcka. 
Kongressanläggning, konserthus och hotell är 
sammanfogat ihop till ett mångfacetterat komplex 
av lokaler, grönytor, spännande arkitektur och 
trevliga mötesytor. Arkitekterna Schmidt/Ham-
mer/Lassen står för de geniala penndragen.nDen 28 och 29 augusti skriver Malmö historia. Champagnen är kyld, fest-

stämningen hög och Malmö Symfoniorkester, under ledning av chefsdirigent 
Marc Soustrot, är redo för en fantastisk öppningskonsert.

Malmö Live
För mer info och biljetter 
www.mso.se  
www.malmolive.se

MALMÖ LIVE  Foto: Carl Jonsson

ANGEL HAZE
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La Gioconda, ett laddat drama av Amilcare Ponchiellis, 
kan denna månad upplevas runt om i Skåne. Sångerskan 
La Gioconda älskar Enzo, men Enzo älskar Laura. Blind 
av förtvivlan och bitter svartsjuka planerar La Giocon-
da att slå ihjäl sin rival, men upptäcker att Laura är en 
både empatisk och osjälvisk person. Enzo och Laura vill 
fly tillsammans och La Gioconda bestämmer sig istället 
för att hjälpa dem, en oerhört rörande berättelse om kär-
lek. Medverkar gör bland annat Leena Malkki (sopran), 
Ingeborg Börch (mezzosopran) och Francisco Almanza 
(tenor). Regissör är Peter Bäckström.n

La Gioconda, 2/8 Krapperup, 4/8 Jordberga, 7/8 Hovdala,  
14–15/8 Ystad, 29/8 Malmö, 4/9 Kristianstad. För mer info  
och biljetter www.operafabriken.se

Årets Trädgårdsgille i Landskrona bjuder på två intensivt  
roliga dagar. Gillet inleds med trädgårdsfest för barnen,  
guidade vandringar och picknick-konsert på fredagen,  
följt av den stora trädgårdsmarknaden, gröna samtal och 
korandet av gillets Flottaste flotte på lördagen. I år gästas 
festligheterna av trädgårdsoraklet Gunnel Carlson från  
SVT, Sara Bäckmo från Skillnadens trädgård, Pumpa- 
orkestern och många fler. 

Varje år blir det en ny flottrad i vallgraven. Gröna  
företag och organisationer skapar de vackra, roliga  
och intressanta flytande trädgårdarna som är unika för 
Trädgårdsgillet. De finns i vallgraven 6-12 augusti. 

Utöver gillets program finns det intressanta utställningar 
att besöka under helgen. Textil jurybedömd salong i Lands-
krona konsthall, utställning på Ateljéföreningen Paletten, 
Ateljé Magnus Larsson på Citadellet och konst- och hant-
verksutställning på Kruthuset i Citadellets koloniområde. 
På Landskrona Museum finns bland annat den uppskattade 
lekutställningen ”Trädgårdslandet” för de minsta.n

Landskrona Trädgårdsgille, 7–8 augusti. 
För mer info www.landskrona.se

PASSION & GLÖD
Möt operavärldens favorit-
rebell i ett livfullt drama om 
glädje, passion och trots.

Skånska Operan ger i sommar en  
virvlande Carmen som är så hängiven 
dansen att hon hellre skulle dö än  
ljuga om sina sanna känslor. Allt  
utspelar sig i ett tangohus där Carmen 
är lärare och den stora stjärnan.  
Männen och kvinnorna i hennes liv 
har fått starka karaktärer och ger än 
mer djup åt både Carmen och hela  
historien. Ett nytt orkesterarrang-
emang för accordion, bas, violin och 
viola bidrar med en mustig musikalisk 
inramnning. Det blir en tangosvettig 
föreställning där känslorna styr och 
kärleken kräver allt. 

I rollerna syns bland annat Beatrice 
Orler som Carmen, Ulric Björklund  
som Don José, Amelia Jakobsson som  
Mikaela och Mattias Nilsson som 
Escamilio.n 

Carmen, 8, 9, 11 augusti, Palladium. För  
mer info och biljetter www.palladium.nu

La Gioconda

Lugna, lummiga Landskrona har varje år ett  
färgsprakande och kreativt gille för alla som  
trivs bland blommor och blad. Inspiration för  
många och en grön och skön utflykt för alla.

FLOTTASTE GILLET  
MED FLOTTASTE  
FLYTETYGET
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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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När Pippi, världens starkaste tjej, flyttar in i Villa Villekulla 
träffar hon Tommy och Annika. De blir förvånade då Pippi 
inte bor tillsammans med sin mamma och pappa utan med 
sin apa Herr Nilsson och sin häst Lilla Gubben. Publiken 
träffar också Prussiluskan som inte tänker ge sig förrän  
Pippi kommit in på barnhem. Till sin hjälp har hon poli-
serna Kling och Klang. Spännande värre blir det då bovar-
na Dunder-Karlsson och Blom fått nys om Pippis alla guld-
pengar. En dag besöker de tre vännerna en cirkus där Pippi 
visar att hon är starkast i hela världen. På slutet får Pippi 
besök av Kungen på Kurrekurredutt-ön, det vill säga ing-
en mindre än hennes pappa, Kapten Långstrump. Som  
en perfekt uppladdning inför föreställningen blir det 
barnkalas timmen innan. Träffa Pippi, ät, skratta och  
sedan är alla klara att se föreställningen. Boka i förväg.n

Musikalen Pippi, 30 aug–11 okt, Nöjesteatern.  
För mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se

Följ med på en hisnande musikalföreställ-
ning där Pippi Långstrump och hennes 
vänner bjuder på sång och dans, bus och 
lustiga påhitt.

BILDER FRÅN PIPPI 2009  Foto: Gustav Dahlgren

&PIPPI
Co

Skåne är ett omväxlande landskap med olika naturtyper,  
bruksmarker, trädgårdar och parker med sina olika växter  
och djur. Det är också det enda landskap på fastlandet  
med tre kuster som alla har olika stränder och djurliv  
i vattenbrynet. Tillsammans med andra finns många  
olika möjligheter att få veta mer. 
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”
INTERVJU

”slabba”, så öppnade sig en ny värld för mig.  
Nu var inte utrustningen ett hinder utan jag  
kunde ta mina bilder och sedan i lugn och ro  
sitta och pyssla med dem för att få det uttryck 
 jag letat efter. När jag sedan visade mina bilder 
för vänner och bekanta så tyckte många att jag 
skulle göra en utställning. 

Det var ett djärvt steg att ta, eller? 
– Jo, jag hade kanske en önskan om att få ställa ut 
men tvekade lite eftersom jag inte var övertygad 
om att det var tillräckligt bra. Men på första ut-
ställningen i Stockholm blev det succé, både pu-
blik- och försäljningsmässigt. Sedan visade jag 
bilderna i Karlstad med samma resultat. Nu är det 
då dags för Galleri M i Eslöv.

Hur skulle du själv karaktärisera dina bilder?
– Även om jag tycker att mobiltelefonbilderna är 
ganska begränsade rent tekniskt så arbetar jag 
fram det resultat och uttryck jag vill ha. Skärp-
djup, kontrast och ton lägger jag på efter det att 
jag tagit bilden. Jag gillar när mina bilder får ett 
måleriskt uttryck, på gränsen till det grafiska.n

Han har spelat med legendariska Wilmer X och nu ingår han i Thåströms 
band. Men från början, innan han valde gitarren som sitt uttrycksmedel, var  
kameran den ständiga följeslagaren. Nu är han aktuell med en utställning  
på Galleri M i Eslöv. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med  
Pelle Ossler.
Hur började din fotografbana egentligen? 
– Jo, jag började med att plåta lite av varje men  
eftersom min far hade fiskfabrik i Helsingborg  
så ville han att jag skulle försöka ge mig på mat-
fotografering. Jag var nog inte en så direkt hän-
given matfotograf och inga av bilderna tyckte jag 
blev riktigt bra. Jag försökte och försökte men till 
slut insåg jag att jag inte skulle bli någon stjärna 
på matbilder. Parallellt försökte jag mig också på 
lite gatufotografering men upplevde att den analo-
ga tekniken snarare var ett hinder för de bilder jag 
ville skapa. Hasselbladskolossen tog tid att ställa 
in och när allt var klart för att trycka på knappen 
så var motivet borta.

Så den analoga tekniken passade inte ditt sätt  
att arbeta?
– Nej, det tog för lång tid. Jag är ganska otålig till 

min person och styrs lite av mina omedelbara im-
pulser. Jag arbetade på fiskfabriken i veckorna och 
spelade i ett punkband på helgerna. På det viset 
fick jag utlopp för min önskan om att få uttrycka 
mig mer direkt, utan omvägar eller filter.

Så blev det musik för hela slanten istället.
– Ja, det kan man säga. Wilmer X, Amazonas och 
nu Sällskapet och Thåström har varit kanalen för 
mina musikaliska ambitioner. Jag lade fotografe-
randet på hyllan och koncentrerade mig på musi-
ken istället. Men så för några år sedan tyckte min 
skivbolagschef att jag skulle skaffa en iPhone. Inte 
för att ringa med utan för att fotografera med. 
Jag tyckte det var ganska intressant men förstod 
i början kanske inte nyttan med det. Men så när 
jag hade satt mig in i vad man kunde göra med 
digitala bilder, och slippa stå i mörkrummet och 

INTERVJU

Fotoutställningen visas 9–30 augusti på Galleri M, Eslöv 
www.facebook.com/gallerimnr10

När jag sedan visade 
mina bilder för  

vänner och bekanta 
så tyckte många att 

jag skulle göra en 
utställning
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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

Bokning: 0411 558700
faergen.se/endagsbiljett

Endagsresa 
till Bornholm

BornholmsFärjan inkl.  
lokalbuss + rabatter på 
mat och till upplevelser.

260:- 

Vuxen tur/retur

ystad-rønne

Færgen seglar till upplevelser Öppet: 11.00-17.00

april; lörd-sönd

maj-aug; alla dagar

(utom midsommarafton) 

 september; 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 ut-
ställning Mercedes 300 SL m fl 

• Frasses Musikmuseum
Edisonfonografer, caféautomater m m

• Modellfl ygutställning

• Alfs Leksaker
Samlarmodeller, leksaker m m

• Edith’s Kafé & Kakbod

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_Nr8_Mtr10juli_Utg31juni.indd   1 2015-07-05   10:04:31

Den stora  
TRÄDGÅRDSFESTEN

Årets trädgårdsfest innehåller en rad nyheter som man kan inspireras av och testa hemma i den lilla 
täppan eller i den större trädgården. Möjlighet till gratis rådgivning samt professionella tips på hur 
man odlar i kruka och tar in trädgården i hemmet. På mässområdet finns möjlighet att botanisera 
bland växter och grönt och allt annat som skall till för en lyckad trädgård. Fest och inspiration har 
genom alla år varit nyckelord i trädgårdsfestens uppsättning och i år är inget undantag. Besökarna 
möts av inspirerande idéträdgårdar av de mest skilda slag, trädgårdskreationer och experter.n

Den Stora Trädgårdsfesten, Sofiero Slott, 28–30 augusti, www.sofiero.se

På Sofiero finns allt från spektakulära blomsterinstallationer till mer 
enkla idéer för den egna odlingen. Oavsett om du är expert, entusiast 
eller total nybörjare på trädgård finns här något för dig. 

TRÄDGÅRDSFEST   
Foto: Katarina Fagerström/Sofiero



www.dethander.com – Det Händer 19Det Händer – SKÅNE18

   :

Festival powered by food and music
Malmöfestivalen is the longest running 
city festival in Sweden and the largest of 
all in Scandinavia. With a tantalizing mix 
of music, entertainment, culture and 
cuisine it certainly is a must for every-
body when it takes place in mid-August. 
Several venues cater to a specific crowd 
so you are destined to find something  
to your liking. Blues, rock, jazz, swing 
are just some of the venues at hand. 
Also a massive amount of food vendors 
will satisfy your every lust for culinary 
experiences. 

Festival angetrieben  
von Essen und Musik
Malmöfestivalen ist das am längsten  
stattfindende Stadtfestival in Schweden 
und das größte in ganz Skandinavien.  
Mit einer verlockenden Mischung aus 
Musik, Unterhaltung, Kultur und Küche 
ist es sicherlich ein Muss für alle wenn 
es Mitte August stattfindet. Einige  
Veranstaltungsorte gehen auf ein 
bestimmtes Publikum ein, daher kön-
nen Sie sicher sein etwas nach Ihrem 
Geschmack zu finden. Blues, Rock, Jazz, 
Swing sind nur ein paar der angebotenen 
Veranstaltungen. Außerdem wird die 
massive Präsenz von Essensanbietern 
jede Ihrer Gelüste auf kulinarische  
Erfahrungen befriedigen.

FÄRGRIK 
FESTIVAL

Överallt i stan arrangeras musik och uppträdanden 
för alla smaker och på tal om smaker så är Malmö-
festivalen ett absolut måste om man är sugen på allt 
från langos till festivalkorv, chokladgryta till vegeta-
riskt och allt där emellan. 

Malmöfestivalen startade 1985 och är idag ohotad 
som Skandinaviens största gatu- och stadsfestival. Över 
en miljon besökare vallfärdar till Malmös centrala delar 
för att ta del i alla festligheterna under en dryg vecka. 

Musiken är givetvis också ett av festivalens huvud-
nummer. Massor av band kommer till de olika tälten, 
som var för sig har olika inriktningar: blues, 60-tals-
musik, jazz, swing och mycket mer. 

På Stora Scenen på Stortorget återfinns de riktigt  
stora banden, både svenska och internationella här-
ibland Jonathan Johansson, Sofia Karlsson, Thåström, 
Titiyo, Zara Larsson, Seinabo Sey, Magnus Carlson 
och superstjärnen Angelique Kidjo.n

Musik, fest, workshops, monstermys, sagostund, volleyfotboll, dansshow  
och adrenalinpark. Malmöfestivalen bjuder åter igen på härliga upplevelser  
för glada besökare i alla åldrar.

Malmöfestivalen
14–21 augusti
För mer info  
www.malmofestivalen.se
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Skillinge Teater 
För mer info och biljetter  
www.skillingeteater.com

BOBBY FISCHER BOR I PASADENA  Foto: Dan Hazelius

TVÅ
ÅRTIONDEN 
TEATER 

Skillinge Teater firar 20-årsjubileum med extra fina artister och högklassigt  
program. Teatern har genom åren bjudit på storartade föreställningar av alla  
de slag och i år är inget undantag, bara mer av det goda.

BOBBY FISCHER BOR I PASADENA
Under en kväll, natt och morgon får vi följa familjen 
som sällan talar om samma sak och det ger upphov 
till många komiska och situationer som vi alla kan 
känna igen. En pjäs av Lars Norén med Katarina  
Zell, Tina Råborg, Oscar Töringe och Bengt  
Järnblad. 

Stora Scenen t o m 9 augusti.

SVANEVIT
Mellan den vackra prinsessan och den unga  
prins som ska uppfostra henne inför bröllopet med 
den mycket äldre kungen uppstår den stora kärle-
ken. Hennes styvmor är dock häxa och därmed ett 

problem. Ett sagospel – en underbart rolig, rörlig, 
sorglig, vacker och spännande upplevelse. En pjäs av 
August Strindberg med Natalie Sundelin och Ronja 
Svedmark. Regi och bearbetning Nils Peder Holm.

Fryshusscenen, 5 och 7 augusti.

MAGISK SOARÉ  
Österlens magidrottning Malin Nilsson, den  
extravagante gatumagikern Charlie Caper och  
konfettikastande Markus Zink ger sin version  
av ”Soirées Fantastiques”, Robert Houdins epok- 
görande magishow i Paris 1845.n

Caféscenen, 31 juli, 2 augusti. 

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

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   
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35 km från Malmö längs E65.
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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 
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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

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
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Den danske komikern och författaren Ludvig 
Holberg är upphovsmannen till Fredriksdals- 
teaterns sommarföreställning. Redan 1723 skrev 
han komedin ”Den stundesløse” 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 tillvaron 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 Fred-
riksdalsteatern. Planerna för 2015 års säsong var 
långt framskridna men av Folketeatrets uppfris-
kande nytolkning övertygade Eva så pass att alla 
planer fick arkiveras 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 är en minst sagt stressad sommar på den 
förtrollande Fredriksdalsteatern.n

Nordens Molière skrev denna skrattpärla för 290 år sedan men verkar  
som om den var gjord för Fredriksdalsteaterns komiska ensemble.

STRESSA  
LAGOM

Foto: Mikael Lindell Bohlin

Den Stressade
t o m 16 augusti,  
Fredriksdalsteatern.  
För mer info och biljetter  
www.evarydberg.se

Fotokonsten slår nya rekord på världens galleri-
er och auktionshus när gamla och nya mästerfo-
tografers verk ställs ut eller säljs. På konsthallen 
återfinns verk av Duane Michaels, Tacita Dean,  
Mia Engberg, Maja Forsslund och Boris Mikhailov. 
Utställningar visas också på Kasernplan, Stads-
biblioteket, flera gallerier och i butikslokaler. 
Landskrona Museum visar sommarutställningen 
Landskrona Foto: View Czech republic. 

Fotofestivalens internationella seminarium den 
21 augusti har Marc Prust som konferencier och 
handlar om bilden i förändring: som dokument, 
som verklighetsbärare och som ett intressant 
konstnärsskap.n

Landskrona Fotofestival, 20–30 augusti.  
För mer info www.landskronafotofestival.se

Snapping away
In this day and age photography is super 
hot. New records are set every week 
at galleries and auction houses when 
works of new and old masters find  
new owners. Landskrona Photofestival 
is a ten day event with exhibitions and 
happenings. On friday 21st there is a 
seminar with four international photo 
celebrities.

Aldrig förr har fotografiet intresse-
rat människor så mycket som nu. 
Den klassiska fotografkåren gallras 
ut och nya vägar röjs av förnyande 
bildmakare. 

bild
FOTO  

Am Knipsen
Dieser Tage ist Fotografie superanges-
agt. Jede Woche werden neue Rekorde 
in Galerien und Auktionshäusern erzielt, 
wenn Werke neuer und alter Meister 
neue Besitzer finden. Das Landskrona 
Fotofestival ist eine Veranstaltung mit 
Ausstellungen und Happenings. Am Eröff-
nungstag findet ein Seminar mit vier inter-
nationalen Foto-Berühmtheiten statt. 

CHANCE MEETING   © Duane Michals

KONST
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MIRIAM AÏDA 

8 AUGUSTI
NISSE HELLBERG
Sedan de första stapplande riffen på Pildamms-
skolan 1978 har Nisse varit en av frontfigurerna 
i Wilmer X, Skånes absolut mest legendariska 
rockband. Bandet skapade något nytt och fräckt 
i en era av punk och disco och framgångarna lät 
inte vänta på sig. Eftersom Wilmer X inte officiellt 
är upplöst utan framträder lite då och då vid väl 
valda tillfällen, så har Nisse tagit tiden till vara 
genom att ge sig in i egna projekt inom musik och 
böcker. Nu står han på Stickspårets scen och ger 
publiken en rejäl omgång rock på skånska. 

29 AUGUSTI
SCHLAGERNOSTALGIKVÄLL 
Låter det urvattnat och tråkigt med schlager- 
nostalgikväll? Inte alls! Det kan vara helt magiskt 
om man ger det en chans att blomma ut under 
kärleksfull behandling av artister som Miriam 
Aïda, Göran Abelli, Sofi Hellborg m fl. Liksom 
förra årets succé tar man hits från 1940-, 1950- 
och 1960-talen, men också en del av yngre sort, 
blandar i rytmer och klanger från hela världen och 
skakar om. Ut kommer en läcker blandning av mu-
sik som får en trist schlagerridå att bubbla i regn-
bågens alla färger. Lägg därtill legendariske Peps 
Persson, som inte ger så många konserter längre, 
och succén är given.n

Mitt i de djupa Göingeskogarna ligger orten Vittsjö, en liten ort med drygt 
1.600 själar. Utöver den pampiga statyn av Lenin är Vittsjö också känd för  
att vara födelseort för bl a Bildsköne Bengtsson och Fredrik Ljungberg. Post-
adress har fortfarande finansmannen Olof Stenhammar, miljöpartisten Gustav 
Fridolin och blueslegenden Peps Persson. Här finns också Göinges mest ak-
tiva konsertarrangör, Stickspåret. Under flera år har man arrangerat konser-
ter som lockar unika möjligheter att få digga de stora artisterna och i augusti 
har man lyckats att locka självaste Nisse Hellberg och Mr Blues himself, Peps 
Persson.

STICK TILL 
VITTSJÖ 

PEPS PERSSON Foto: P Å Perss
on

N
ISSE H

ELLBERG
 

Foto: Emma Larsson

Stickspåret
för mer info, biljetter  
och vägbeskrivning  
www.gyssla.se/sticksparet

AUTOMOBILER
Förutom alla bilträffar och bilrallyn i Skåne finns också  
Autoseum som en mötesplats för alla nya och gamla bil- 
intresserade. Bilens användningsområden är många och 
varför inte ta en historisk titt på modeller av sportbilar,  
vardagsbilar, transportbilar, lyxbilar med fler. 

På Frasses & Mariannes Musikmuseum finns en av  
världens främsta samlingar av fonografer och en mängd  
andra musikmaskiner som John Fransson samlade på. 

29–30 augusti pågår Skåne Rundt, ett motorcykelhistoriskt 
rally. Autoseum ställer ut vid Röken Seaside. Under Sillens 
dag den 30 augusti kör man de historiska fordonen i kortege 
i Simrishamn.n 

Autoseum, öppet t o m 27 september.  
För mer info och biljetter www.autoseum.se

Upptäckter i 
slottsparken
Marsvinsholms slottspark gömmer under sommaren skulp-
turer att upptäcka. Slottsparker är alltid trevligt och inspire-
rande att besöka och här skapas också samtalsämnen kring 
de verk som finns utplacerade. 

I år är det 41 konstnärer som med sina olika tekniker ger 
besökarna nya impulser och kanske utmanar våra egna idéer 
om vad som är snyggt eller fult, fint eller opassande, natur-
ligt eller avigt, mesigt eller häftigt eller något annat som man 
kommer att tänka på. En avkopplande konstpromenad i par-
kens grönska kan bli en av sommarens riktiga höjdpunkter 
för både gammal som ung.n

Marsvinsholms Skulpturpark, öppet t o m 30 augusti.  
För mer info www.marsvinsholms-skulpturpark.se

GANGKLADER av Olle Magnusson
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 av Per L. Leadang
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Svenska sånger och romantiska lieder, träblås-
musikens magi och pianokonsertens klangpoesi
Publiken får höra några av vår tids vackraste sånger framförda 
av Jenny Lind-stipendiaten 2015, sopranen Sara Swietlicki, som, 
tillsammans med barytonen Hannes Öberg, öppnar säsongen 
den 2 augusti med en konsert i Bosjöklosters vackra kyrka. Vår 
svenska världsstjärna, den firade altsolisten Anna Larsson, gäs-
tar Musik på Bosjökloster den 22 augusti och förtrollar oss med 
lieder av bl a Jean Sibelius och Richard Strauß. 

Två av konserterna vigs åt träblåsmusikens höjdpunkter med 
internationellt renommerade solister. Vid torsdagskonserten 
den 6 augusti i Frihetens Kapell får man bl a lyssna på den öster-
rikiska romantikern Ludwig Thuilles underbara svärmiska sex-
tett för flöjt, oboe, klarinett, horn, fagott och piano och njuta av 
Emil Jonasons lysande klarinettspel. 

Vid söndagskonserten den 9 augusti i Bosjöklosters loge kon-
serterar svenska och internationella träblåssolister samt studen-
ter. Det blir bl.a. Mozarts underbara klarinettkvintett och oboe-
kvartett, Vivaldis svängiga fagottkonserter och Villa Lobos temperamentsfulla brasilianska fagottdans.

I finalkonserten den 23 augusti gästar Helsingborgs Symfoniorkester Bosjökloster igen, denna gång 
under ledning av den firade amerikanska dirigenten JoAnn Falletta. En pianokonsert där den eminente 
Hans Pålsson framför Mozarts älskade ”Elvira Madigan“.n

Musik på Bosjökloster, 2, 6, 9, 22, 23 augusti. För mer info www.musik-bosjokloster.se

ANNA LARSSO
N

 Foto: A
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JOANN FALLETTA Foto: David Adam
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MUSIKMAGI 
PÅ BOSJÖKLOSTER

HAR DU BIL,  
JOHANNA?
Johannamuseet i Skurup fokuserar på 
bilen i alla dess former. Utställningen  
ligger i linje med museets tidigare inrikt-
ning 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, fö-
remål och miljöer till en lång rad filminspelning-
ar genom åren. 

Nu kan man se både bilar och motorcyklar i full 
skala men också fina modeller som flinkfingrade 

byggare knåpat ihop. Man visar också, med benä-
get tillstånd av Hans Alfredsson och SF, avsnitt  
ur Hasse och Tages filmer, där olika saker från  
Johannamuseets samlingar finns med. Motor-
historiska klubbens träff den 13 augusti drar folk 
och fordon från när och fjärran.n

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

EN OPERA AV HANS G E FORS  
MED LIBRETTO AV KE RSTIN PE RSKI  EFTER

ALFRED HITCHCOCKS

URPREMIÄR 19 SEPTEMBER 2015 

DIRIGENT PATRIK R ING BORG   
REGI KEITH WARNE R   

SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN  DAVID F IE LDING   
LJUSDESIGN JOHN B ISHOP   

VIDEODESIGN DICK STR AKE R   
KOREOGRAFI MICHAE L BARRY  
ALICIA HAUSER NINA STE MME   

DEVLIN JOHN LU NDG RE N  
ALEX SEBASTIAN MICHAE L WEINIUS   

MADAME SEBASTIAN K ATARINA K ARNÉUS
GÖTE BORGSOPE R ANS KÖR   

GÖTE BORGSOPE R ANS ORKESTE R

NOTORIOUS STÖDS AV STEN A OLSSONS  
STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR.

19 SEPTEMBER – 
1 NOVEMBER 2015

Köp biljetter och boka bord i  
GöteborgsOperans Restaurang  

031-13 13 00. www.opera.se

En feelgood-musikal av  
George och Ira Gershwin

Musik och sångtexter George och  
Ira Gershwin. Manus Ken Ludwig 

När rikemanssonen Bobby möter teaterflickan 
Polly är det inte bara kärleken som slår 

till med full kraft, det är hela livet. För när 
Bobby plötsligt får upp ögonen för vad han 
egentligen vill, visar det sig vara något helt 
annat än det han faktiskt gör. Och då finns 
det bara en sak att göra - följa sitt hjärta.

Musikalen Crazy for you är en romantisk 
komedi av George och Ira Gershwin i regi av 
Mattias Carlsson. Den är en färgsprakande 

feelgood-musikal fylld av känd musik, smart 
dialog och storslagna  dans- och steppnummer.  

Välkommen till en fantastisk musikalkväll!

5 SEPTEMBER 2015 - 10 MARS 2016

Köp biljetter och boka bord i  
GöteborgsOperans Restaurang  

031-13 13 00, www.opera.se
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Foto: Anders Larsson

Först är det Ponny-EM och det betyder fart och fläkt med ivriga pon-
nyer och våra blivande elitryttare i sadlarna. Hoppning, dressyr och 
fälttävlan står på programmet, både individuellt och i lag. Dessutom är 
den hästagility den 9 augusti. Det är en ny internationell hästsport där 
målet är att ryttaren skall kunna dirigera sin häst i galopp med röst-
kommando, gester och kroppsspråk över hinder som påminner om 
hundagility.  

På fredagen drar fälttävlan igång och då blir det som vanligt med 
fart, spänning, dramatik och skönhet. Fälttävlan har en enorm drag-
ningskraft som publikt arrangemang över hela v ärlden. Den krävande 
tävlingsformen gör att elitryttarna endast deltar vid ett fåtal tävlingar 
varje år och väljer sina framträdanden med omsorg. 

Därför samlar de viktigaste tävlingarna de bästa ryttarna och får stor 
exponering i media över hela världen.n

Malmö City Horse Show, 5–16 augusti.  
För mer info och biljetter www.malmocityhorseshow.se

HÄSTAR OCH SHOW
I årets upplaga av Malmö City Horse Show ingår också Ponny-EM. Under tio 
dagar sjuder Ribersborgsstranden av hästtävlingar, marknad, hundar och alla 
möjliga aktiviteter. 

Horse of cause
Malmö City Horse 
Show opens its gates 
on the faboulous out-
door eventing arena 
along the seaside.  
European Champion-
ships for ponies for 
the only dressage-
event for our young-
er riders and eventing 
with the fastest and 
most seasoned riders 
and horses in Europe. 
So join in the galop-
ping festivities at  
Ribersborg.

 Boka på www.kiviksmusteri.se

musteributiken • restaurang kärnhuset
 stinas café • plantskolan • äpplets hus

upplevelser  
för alla sinnen

Fabriksvisning 
på Äppelmarknaden

Lördagen 26 september kl 11–16 öppnar  
vi upp dörrarna till vårt musteri!  

Kom och se på när vi tillverkar must och cider. 

Äppelsafari 
5, 6, 12 och 13 september

Åk traktor och vagn genom våra odlingar som  
dignar av frukt. Du får en guidad tur och  

så stannar vi för att plocka lite äpplen.

 Äppel- & mustprovning 
3, 4, 10 och 11 oktober

Upplev och lär om hur vi gör äppelmust.  
Smaka olika muster ihop med goda tilltugg.

Välkommen till oss!
familjen åkesson, fjärde generationen

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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I Mozarts svarta komedi om mänskliga svag-
heter finner man några av operarepertoarens 
vackraste musikstycken. Mira Bartov sätter 
upp thrilleroperan ”Don G” om en man  
besatt av makt, inte bara över kvinnor. En 
man med vacklande personlighet och  
kluven verklighetsuppfattning. En man som 
bara kan orsaka kaos och förödelse. Å andra 
sidan, vem skulle inte vilja vara en riktig Don 
Juan.

Malmö Opera på turné ger Mozarts  
”Don Giovanni”, musikaliskt arrangerad till 
kammaroperan ”Don G” av Bo Wannefors.n

Don G, turnépremiär 29 augusti, Simrishamn,  
för mer info om turnéplatser och biljetter  
www.malmoopera.se

Don Giovanni; mytomspunnen 
spansk adelsman känd för sitt  
utsvävande liv och för att för- 
föra kvinnor, för själva erövringens 
skull. Med sina handlingar och sin 
vårdslösa livsstil äventyrar liberti-
nen hela samhället och som straff 
slungas han ned i helvetet.

FÖRFÖRARE PÅ TURNÉ

Medverkar gör, förutom huvudrollens Daniel Hällström, sångare direkt  
från Operahögskolan vid Stockholms konstnärliga högskola och Högskolan  

för scen och musik vid Göteborgs universitet.
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Pelle Ossler
Fotografi

9 – 30 augusti

Galleri | Butik | Café | Norregatan 10 | Eslöv | 0704 383 385  | Tors – sön 12 –18

Arkeologins dag 
30 augusti, för mer info  
www.raa.se/arkeologidagen

Den 30 augusti är arkeologins dag och på många platser visas hur man letar, 
vad man hittar och vad det berättar om de som levt före oss.

EN SMAKRESA TILL JÄRNÅLDERN 
Gör din egen guldgubbe, upptäck Uppåkra  
med din smartphone, gå tipspromenad mm. 

www.uppakra.se

ARKEOLOGIDAGEN FÖR BARN 
Hur är det egentligen att arbeta som arkeolog? 
Hur använder man deras redskap och hur tar man 
hand om ett fynd? Barn och vuxna får prova på att 
gräva tillsammans med Kulturens arkeologer. 

www.kulturen.com

HÖSTENS RÅVAROR 
Ta vara på årets skörd med syrning och torkning. 
Laga mat på ogräs och mat inspirerad av vikinga-
tidens kök. 

www.vikingatider.se

FOTEVIKENS MUSEUM 
Spännande aktiviteter i vikingastaden. På muse-
et kommer det att finnas en grävruta för alla som 
vill prova på att vara arkeolog.

www.foteviken.se

FRÅN ARKEOLOGISKT MATERIAL 
TILL LEVANDE KULTUR 
Besök det antika Pompeji, studera skelett från 
människor och djur, se föremål tillverkade för tu-
sentals år sedan och ta en titt i våra laboratorier.n 

www.ark.lu.se

Spåren i  
JORDEN
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Flygplan, motorcyklar, musik, tåg och drakar.  
Här kommer några tips på evenemang och  
spännande upplevelser i Skåne. Mycket nöje!
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Skåne Rundt 
29/8

Skåne Rundt är ett årligen återkom-
mande internationellt rally på all-
männa vägar för motorcyklar i his-
toriskt korrekt skick. Klass A Antik 
startar från Smygehuk.n

www.soderslatt.com

Flygplatsdagen 
22/8

Kolla flygplan på nära håll och upp-
lev spektakulära flyguppvisningar 
från bl a det svenska flygvapnet. 
Dessutom unika erbjudanden och 
möjligheter att tävla om fina priser.n

www.angelholmhelsingborgairport.se

Sommarlund 
9/8

Sommarlund har hela sommaren bju-
dit på cirkuskonster, matprat och här-
liga sagoberättelser. Säsongen av-
slutas med barnfest, Albin och Nisse 
Hellberg.n

www.sommarlund.se

Draken Kjetil 
15–16/8

Långt ute i Atlanten, på en liten ö 
finns en liten drake med en hemlig-
het. En äkta och spännande opera-
upplevelse för barn när Drakamöl-
len bjuder på urpremiär.n

 
www.drakamollan.se

Svaneholm 
t o m 27/9

”Svaneholm ställt på sin spets” – 
skickligt utförd sydd, knypplad, flätad, 
stickad och virkad spets. ”Makt och 
prakt” – tapeter, möbler och konst 
från 1500- och 1600-talen.n

 
www.svaneholm.com

Bea Szenfeld  
t o m 30/8

Traditionella skräddartekniker  
och kreativa papperskreationer.  
Inspirerande ArtCouture från en  
av Sveriges främsta modeskapare 
och trendsättare.n

 
www.dunkerskulturhus.se

Ystad Djurpark  
t o m 30/9

På savannen vandrar kamel, bison 
och jak fridfullt omkring i sällskap 
med zebror och antiloper. Hälsa 
också på de nyfödda surikatungar,  
och de vackra papegojarna.n

www.ystaddjurpark.se

Ångtåg 
t o m 30/8

Åk med ångtåget på Österlen,  
Sveriges äldsta normalspåriga  
museijärnväg på sträckan mellan 
Brösarp och Sankt Olof.n

 
 

www.skanskajarnvagar.se

Slow Art 
t o m 20/9

Gemensamt för verken som visas 
just nu på Ystad Konstmuseum är att 
alla har utförts i långsamma och ofta 
omständliga arbetsprocesser.n 

www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum

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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