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SKÅNE
& DANMARK
SKÅNE
& DANMARK

Musik

GÖTEBORG
& VÄSTSVERIGE
GÖTEBORG
& VÄSTSVERIGE

STOCKHOLM
& MÄLARDALEN
STOCKHOLM
& MÄLARDALEN

Sångtexter

OSCAR HAMMERSTEIN II
RICHARD RODGERS
Manuskript
HOWARD LINDSAY og RUSSEL CROUSE
Inspirerat av ”The Trapp Family Singers” av Maria Augusta Trapp
Iscensättare

DANIEL BOHR

Scenografi

PAUL FARNSWORTH

Uppsala
Västerås
Örebro

Stockholm
Eskilstuna
Södertälje
Nyköping

Skövde
Trollhättan
Vara
Borås

Göteborg

Halmstad

Helsingør

Helsingborg
Kristianstad

København
Malmö

Musikalisk inövning

Koreografi

PER ENGSTRÖM HAYLEY FRANKS HØIER
Tisdag kl 18.30/19.30 Ons-torsdag kl 19.30 Fredag kl 20 Lördag kl 15 & 20 Söndag kl 15
Presenteras enligt avtal med R&H Theatricals Europe

Magasinet distribueras till 450 platser
som utvalda turistbyråer, flygplatser, broförbindelser, hotell, shoppingcenter, färjelägen,
restauranger, teatrar, biljettkontor, affärer
och turistmål i hela Skåne samt Köpenhamn/
Helsingör.

Omslagsfoto: PR Bild, Per Kruse, Stine Netman/Nationalmuseet

SKÅNE & KÖPENHAMN
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Innehållet är skyddat av upphovsrättslagen och får ej användas i någon form utan redaktionens
skriftliga tillstånd. Eventuell vinstskatt i tidningens tävlingar betalas av vinnarna. Tidningen påtar
sig inget ansvar för obeställt inskickat material.
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H.C. ANDERSEN FESTIVALS
Foto: Skovdal.dk

2

3

LAURA LIMA, DEN NAKNA MAGIKERN
Foto: Ida Tietgen Høyrup

HENRI MATISSE SJÄLVPORTRÄT 1906 Foto: Statens Museum for Kunst

1. La Gioconda

3. Med nordisk inspiration

La Gioconda är ett laddat drama av Amilcare Ponchiellis. Sångerskan La Gioconda älskar
Enzo, men Enzo älskar Laura. Blind av förtvivlan och bitter svartsjuka planerar La Gioconda 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 kärlek. Medverkar gör bland annat Leena Malkki
(sopran), Ingeborg Börch (mezzosopran) och Francisco Almanza (tenor). Regissör är Peter
Bäckström.n

De flesta är mycket bekanta med Henri Matisse och hans färgsprakande bilder från Sydfrankrike
och hans monumentala pappersklipp där han framstår som en av 20e århundradets största kolorister. Långt mindre välkänt är att konstnären på sin ålders höst riktade sina blickar och sin skaparkraft mot den höga nord i en rad svart/vita skildringar av eskimåerna. Deras ansikten och
masker möter han genom sin svärsons samling av inuitmasker och den danske polarforskaren
Knud Rasmussens böcker.
Utställningen ”Matisse og Eskimoerne” sätter fokus på en förbisedd nisch i hans senare verk
där han i stigande grad förenklar och radikaliserar sina porträtt och figurframställningar och
förlänar dem maskernas monumentalitet. Utställningen på Ordrupgaard visar verk på papper,
bland annat en serie om 31 litografier av eskimåansikten, från slutet på 1940-talet.n

La Gioconda, 18 september, Roskilde Teater. För mer info och biljetter www.roskildeteater.dk

2. Trollkarlens verkstad

Matisse og Eskimoerne, Ordrupgaard Museum tom 29 nov. För mer info och biljetter www.ordrupgaard.dk

Saker och grejer, tingel och tangel. Utforska, hitta och upptäck magin i den brasilianske
konstnären Laura Limas gigantiska verkstadsliknande totalinstallation på Statens Museum
for Kunst. I utställningen ”Den Nakna Magikern”, visar Laura Lima sin konstnärliga process
där hon med en gäckande gåtfullhet skapar sina universum. Huvudverket är i ständig förändring; det är vad den personen, som för tillfället agerar magiker, väljer att göra med alla föremål som avgör hur verket ser ut.n

4. Oktoberfest i Köpenhamn

Laura Lima t o m 18 oktober, Statens Museum for Kunst. För mer info och biljetter www.smk.dk

Snart är det återigen dags för oktoberfest med lederhosen, dirndlklänningar, öl i litermål och härlig tysk schlagermusik. I år kommer de två
tyska bands Albfetza och Zack Zillis och sätter fart på den populära ölfesten med tyrolermusik och välkända schlagers som ”Anton aus Tyrol”,
”Cowboy und Indianer” (Kom hol das Lasso raus) och så klart klassikern
”Fliegerlied”. Oktoberfesten varar tre helger på Amager Strand, strax
efter Öresundsbron.n
Københavns Oktoberfest, 17–19 sept, 24–26 sept och 1–3 okt.
För mer info och biljetter www.oktoberfestdk.dk
Foto: FreeImages
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Fascinerande
SKUGGSPEL
När den amerikanska danstruppen Pilobolus
kommer till Tivoli med showen Shadowland,
bjuds det på en unik möjlighet att uppleva dans,
akrobatik och skuggspel i världsklass.
Pilobolus grundades 1971 och har sedan dess
uppträtt över hela världen. De har bland annat
blivit prisade med Berlin Critic’s Prize, Primetime
Emmy Award och the Dance Magazine Award.
Följ med på ett spännande och fascinerande
äventyr där danstruppen också bjuder på en särskild hyllning till Tivoli och Köpenhamn.
15–20 september

6
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Shadowland

When the american dance company Pilobolus arrive at Tivoli, there is an opportunity
to experience a unique shadow dance performance. Pilobolus has existed since 1971
and is always on tour all over the world.
They have even received a number of dance
awards. For the show at Tivoli, Shadowland
have promised to include a number of special silhoettes celebrating Tivoli and Copenhagen.

Tivoli

För mer information och
biljetter www.tivoli.dk

vara tillsammans; en matglad Pjerrot, en rasande
pappa Kassander, en mystisk spåkvinna och en
mycket darrhänt tjänare. Som tur är får det förälskade paret hjälp av den goda fen. Föreställningen
spelas på Pantomimeteateret.n

CECILIA BARTOLI
Cecilia Bartoli fick 2010 Léonie Sonnings Musikpris på en konsert i Tivoli. Nu är den italienska
mezzosopranen tillbaka, denna gång i sällskap
med barockensemblen I Barocchisti och dirigenten Diego Fasolis. Cecilia Bartoli var 21 år när
hon debuterade på Arena di Verona och hon
har sålt med än sålt mer än 10 millioner album
världen över.

3–20 september

22 september

SUSPEKT
Danska rapkillarna Suspekt avrundar årets
säsong av Fredagsrock. Bandet som är kända
för sin kontanta stil i både text och musik spelade
en hyllad konsert på Roskilde-festivalen i år och
kan inom kort upplevas på Plænen i Tivoli.
18 september

SPÅKVINDEN
Harlekin og Columbine är kära, men många
hinder ska övervinnas innan de äntligen får

O
CH
HAR
LEKIN

SHADOWLAND

NE
I
B
COLUM

Schattenland

Wenn die amerikanische Tanzakademie
Pilobolus im Tivoli eintrifft, haben Sie die
Möglichkeit eine einzigartige Schattentanz
Aufführung zu erleben. Pilobolus existiert
seit 1971 und tourt seitdem in der ganzen
Welt. Das Ensemble hat sogar eine Reihe
von Tanzpreisen gewonnen und für die Show
im Tivoli hat Shadowland versprochen eine
Reihe von Schattenbildern einzubauen die
Tivoli und Kopenhagen repräsentieren.

Följ oss på facebook!
facebook.com/magasinetdethander

www.dethander.com – Det Händer
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Högtflygande
dinnershow

Wallmans

Music Box, t o m juni 2016
För mer info och biljetter
www.wallmans.dk

Wallmans har öppnat upp dörrarna för sin helt nya och spektakulära
show ”Music Box” i Cirkusbygningen i Köpenhamn, en helkväll med
underhållning i världsklass.

Atmosfærefyldt byhotel

med masser af sjæl og varme
A Live Nation & Kulturværftet presentation in association with K2 Agency

livenation.dk • kuto.dk
Allegade 2, Helsingør Danmark kuto.dk

Just Wallmans-konceptet är helt unikt i sitt slag med artister och servitörer som uppträder i halsbrytande
nummer som verkligen får publiken att ryckas med och tappa hakan. Under de senaste åren har man
lyckats få några av världens bästa artister i genren till sig och det i
kombination med en fyrarättersmeny av yppersta klass gör att publiDinnershow
ken strömmar till från när och fjärran. Den musikaliska underhållextraordinaire
Wallmans international
ningen spänner från U2 och Take That till Twisted Sister. Årets show
dinnershow in Copeninnehåller också en hyllning till Elton John som du aldrig kommer
hagen is just what you
att glömma.
are looking for if you
want world class acts,
I den musikaliska taktpinnen håller Frederik von Wachenfeldt,
great music, superb dinsom vanligt. Hans musikaliska adelsmärke är att kombinera väling and the best night club
känd musik i ny tappning med ett unikt sammanhang. Nya artister
in town. The show spans
over music from U2 and
för i år är bl a Oliksiy Khilya som levererar ett makalöst nummer
Take That to Twisted
i handstående. Favoriterna Jimmy & Anna är tillbaka i år med sitt
Sister and a brand new
högtflygande och suggestiva akrobatnummer.
Elton John act that certainly will impress you.
Wallmans är en helkvällsupplevelse för när finalen i dinnershowen
So book an unforgettable
är avklarad växlar Cirkusbygningen kostym och blir Köpenhamns
night at Wallmans asap.
hetaste nattklubb/disco.n
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Foto:
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I centrum af Helsingørs charmerende forførende gamle gader ligger Hotel & Restaurant
Madam Sprunck, der emmer af historie
og fortid. Besøg os næste gang turen går til
Helsingør.
Vi tilbyder 2 dages weekendophold fyldt
med historie og mad med sjæl
Pakken indeholder:
• Kaffe og Madam Spruncks Drømmekage
ved ankomst.
• Velkomstdrink og 4-retters Madam
Sprunck gourmetmiddag.
• 2-retters Madam Sprunck middag.
• 2 overnatninger i delt dobbeltværelser
• Stor morgenbuffet.
• En dejlig pose med Madam Sprunck
specialiteter til at tage med hjem.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse dkk 1.585,-

Rabat ved ankomst søndag-onsdag dkk 150,- pr. person.

DANSKA BILJETTER?
RING OSS!

Vores restaurant er ligeledes det perfekte valg,
hvad enten du er til en
fantastisk gourmetmiddag, en salat, en kop
kaffe eller bare et par
drinks.

Vi er kå

Helsinrget som
ørs

bed

restaurste
af New ant
Yor
Times k

Personal Call 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se
Madam Sprunck Hotel & Restaurant
Bramstræde 5, 3000 Helsingør
+45 4921 0591 | www.madamsprunck.dk

www.dethander.com – Det Händer
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Det Ny Teater

Sound of Music, premiär
17 sept, spelar t o m 31 dec.
För mer info och biljetter
www.detnyteater.dk

CARSTEN HÖLLERS PADDEHAT Foto: Anders Sune Berg

Park med
SVAMP
I Konstparken på Ordrupgaard Konstmuseum kan man blan annat uppleva udda
varelser och en portal på 4 meter som leder
in till andarnas mystiska värld skapad av
Simon Starling, Henry Krokatsis och
Klara Kristalova. Därutöver finns den tre
meter höga flugsvampen av Carsten Höller
och spegellabyrinten av Jeppe Hein.n
Kunstpark Ordrupgaard, öppen hela året.
För mer info www.ordrupgaard.dk

I UNDRE
VÄRLDEN

Älskade
MELODIER

Under gatuplan, nära Zoo, hittar man
det underjordiska museet Cisternerne.

Europas alplandskap återskapas på Det Ny Teater och ljuder av
den så kända musiken ur en av våra mest älskade musikaler.

När Köpenhamn på mitten av 1800-talet hade
stora problem med bland annat kolera, byggdes
Cisternerne för även att minska problemen i storstadens vattenförsörjning. I samband med att
Köpenhamn 1996 var europeisk Kulturstad blev
Cisternerne renoverade och ombyggt till museum med utgångspunkt i den speciella arkitekturen och det underjordiska klimatet. Just nu visas
utställningen ”H” av Ingvar Cronhammar och
kompositören Martin Hall. Museet har rekommenderats av New York Times som ett must see
i Köpenham.n

”Sound of Music” är den autentiska och romantiska historien om hur den unga novisen Maria
Rainer lämnar klostret för att bli guvernant för
familjen von Trapps sju barn som drillats i militärisk disciplin. Tidigt vinner hon barnens förtroende och till slut även kaptenens hjärta.
Föreställningen innehåller både livsglädje och
starka familjeband. Musikalen är också en spännande och dramatisk berättelse om den kompromisslöse von Trapp som vägrar att rätta in sig i de
nazistiska leden utan väljer att fly landet tillsammans med sin familj när tyskarna marscherar in.
Den legendariska kompositörsduon Rodger och
Hammersteins mästerverk ”Sound of Music” har

Ingvar Cronhammar, t o m 29 nov, Cisternerne.
För mer info och biljetter www.cisternerne.dk
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Foto: Johan Rosenmunthe
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MARIA LUCIA OCH JENS JACOB TYCHSEN
Foto: Per Kruse

premiär på Det Ny Teater i Köpenhamn den 17
september och det kommer att bli en sprakande
fest av färg och toner helt i Det Ny Teaters tradition. Maria Lucia sjunger och spelar huvudrollen
som Maria flankerad av Jens Jacob Tychsen som
Kapten von Trapp. Louise Fribo och Tina Kiberg
turas om i rollen som abbedissan och Steen
Springborg spelar Max. Totalt sett medverkar
över 50 skådespelare, dansare och musiker i Det
Ny Teaters magiska uppsättning.
Bland musikalens evergreens finns ”Edelweiss”,
”My Favourite Things”, ”Do-Re-Mi” och ”The
Hills Are Alive”.n

www.dethander.com – Det Händer
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Louisiana

För mer info
www.louisiana.dk

Oändlighet...
... kan beskrivas på så många olika sätt, något som denna konstnär
gjort i mer än 50 år.
Den japanska konstnären Yayoi Kusama
har under de senaste åren blivit en av
Louisianapublikens klara favoriter tack
vare sin installation på museet ”Gleaming
Lights of the Souls”, som är ett spegelbeklätt
rum med hundratals lampor i olika färger som ger betraktaren en kosmisk känsla
av att befinna sig i ett oändligt världsrum.
Kusamas konst är sträcker sig över sex
årtionden och hon betraktas som konstvärldens kvinnliga motstycke till Andy
Warhol i det att hon friskt blandar mellan
konst, mode och happenings.
12 Det
KUSAMA
WITH
PUMPKIN
© Yayoi Kusama
Händer
– KÖPENHAMN

Sedan 1960-talet har Yayoi Kusama med
sitt markanta bildspråk och sin konstanta
konstnärliga förnyelse etablerat sig som en
av vår tids mest prominenta konstnärer.
Utställningen på Louisiana berättar hela
historien om den japanska konstnären som
med sin omfattande produktion har skapat
en helt egen värld där färger, mönster och
rörelser tillsammans vittnar om hennes
passion för det oändliga.n
Yayoi Kusama, 17 sept–24 jan

www.dethander.com – Det Händer
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My precious
Tolkienentusiast eller ovetande; utställningen på Tøjhusmuseet
bjuder in alla till en fascinerande fantasyvärld.
Nära Danmarks Riksdag, Christiansborg, finns
Tøjhusmuseet. Här visas just nu en utställning
om Tolkiens universum i hans populära berättelser ”Sagan om ringen” och ”Hobitten”.
Utställningen innehåller unika saker från en
privat samling, rekvisita från de två filmerna
och originalillustrationer av Dronning Margrethe
under pseudonymen ”Ingahild Grathmer”. Den
unika utställningen kan vanligtvis bara ses på
Nya Zeeland, så passa på att få en alldeles särskild
och fascinerande upplevelse av Tolkiens värld
i Köpenhamn.n

Tolkiens world

At Tøjhusmuseum in
Copenhagen you can
experience rare moments
from Tolkien´s world. Props
from the movies and original drawings will get every
Tolkien fan in the mood.
A little known fact is that
the drawings were actually
made ny the Danish Queen
Margrethe. The exhibition
can normally only be seen
in New Zeeland so don´t
miss it now in Copenhagen.

Tolkiens Univers, t o m 18 oktober på Tøjhusmuseet.
Gratis inträde. För mer info www.natmus.dk
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GOLLUM
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Foto: Stine Netman/Nationalmuseet

Davids Samling.

Den islamiske samling, för
mer info www.davidmus.dk

TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Världssamling

DEN
PERFEKTA
HELKVÄLLEN
FRÅN 21 AUGUSTI
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Foto: PR Bilder, Free Images, K.R.Hopp, www.rising-architecture.com, Lars Schmidt, Nationalmuseet

På museet Davids Samling finns den fasta utställningen Den islamiska samlingen med konstverk
av bland annat keramik, textil, konst och böcker
från Spanien till Indien. Samlingen är indelad i
tre områden: ett historiskt/geografiskt perspektiv,
utifrån material och ett kulturhistoriskt perspektiv.
Den islamiska samlingen är den största samlingen i sitt slag i hela Skandinavien och räknas
bland de tio mest betydelsefulla i västvärlden.n

Köpenhamn med omnejd är alltid värt att utforska
bortom de självklara målen. Vi tipsar om nio spännande upplevelser på andra sidan Öresund.
Mycket nöje!

Hotel & Restaurant
Madame Sprunck

Knejpe Festival
2-3/10

Rungstedlund
öppet året runt

Madam Sprunck ligger i Helsingørs
pittoreska kärna och andas historia
och äldre tider. Här tillreds klassiska
menyer från grunden med de bästa
råvarorna.n

I bästa sailorstil firas traditioner,
historier och musik som under årens
lopp följt sjömän världen över. Möt
musiken på Helsingörs pubar.n

Upplev Karen Blixens hem som det
såg ut när hon bodde där i början av
1900-talet. På museet finns bland annat texter, illustrationer, brev och förstautgåvor av författarens böcker.n

www.madamesprunck.dk

www.knejpe-festival.dk

www.blixen.dk

Københavns Befæstning
Lek, lär, upptäck ...

Rising Architecture
15–18/9

... på Köpenhamns Vestvold där den
gamla försvarsanläggningen fortfarande är intakt med vallgravar, hemliga rum och en labyrint med många
underjordiska gångar.n

I samband med arkitekturdagen
arrangeras fyra dagar med spännande möten, workshops och vandringar med fokus på urban miljö och
hållbarhet.n

Copenhagen Blues
Festival
23–27/9
I år firar CBF 15 år med ett laddat
program. Bland annat uppmärksammas Muddy Waters 100-årsdag och
nyss bortgångne B B King hyllas.n

www.befaestningen.dk

www.rising-architecture.com

www.copenhagenbluesfestival.dk.

Carlsberg Museum
öppet hela året

Dale Smith & Alain Apaloo
25/9

När tyskarna kom
t o m 30/12

Där J.C. Jacobsen 1847 grundade sitt
bryggeri finns idag ett museum med
bl a världens största samling ölflaskor. Träffa bryggarhästarna och ta en
promenad i den privata trädgården.n

Mojo Bar och Strömma kanalbåtar
arrangerar tillsammans Blues Cruise
med härlig blå musik ombord på en
av Köpenhamns kanalbåtar.n

Det är 75 år sedan Tyskland invaderade Danmark. Tøjhusmuseet visar
en specialutställning om invasionen
och åren under ockupation av både
civilt och militärt perspektiv.n

www.visitcarlsberg.dk

www.stromma.dk

www.natmus.dk

www.dethander.com – Det Händer
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TOLVSKILLINGS

SKÅNE
Tourism in Skåne

www.visitskane.com/turistbyraer

OPERAN
AV BERTOLT BRECHT OCH KURT WEILL

Skånetrafiken

www.skanetrafiken.se
Öresundsbron

www.oresundsbron.com

KÖPENHAMN
Wonderful Copenhagen

www.vistcopenhagen.dk
Copenhagen info

www.cphinfo.dk

Visit Denmark

ENKELT I DIN MOBIL,
LÄSPLATTA
ELLER DATOR.

www.dethander.com

A N K R A H /SJÖVA L L

www.visitdenmark.se

SEPTEMBER

30

NYTT NUMMER!
BILJETTER MALMOSTADSTEATER.SE

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR!
Julius Production firar Pippis jubileumsår!

J U L I U S P R O D U CTI O N P R E S E N TE R A R

Julius Production & Malmö Arena i samarbete med CSB, Flying Music
och Adrian Grant presenterar

alen
Musik
Anders Ankan
Johansson
(Stig-Helmer)

Stefan Ljungqvist
(Robban)

Sven Melander
(Berra)

Hans Erik
Dyvik Husby
(Ole)

WEST END !
SMASH HIT

TUR &

RETUR MED

Malmö - Kristianstad - Hässleholm - Lund
Karlskrona - Helsingborg - Ystad

PIPPI KOMMER TILL STAN!
Malmö - Nöjesteatern 30 aug–14 sep
Kristianstad 19/9 • Hässleholm 20/9
Lund 26–27/9 • Karlskrona 3/10
Helsingborg 4/10 • Ystad 10-11/10
Föreställningens längd ca 2,5 timme inkl paus.

FEATURING THE SONGS OF

TILL JOJO-PRIS
20% RABATT
Endast print@home-biljett
via juliusbiljettservice.se
& 0775 700 400

Världspremiär!rn, Malmö

Fredag 23 oktober 2015 på Nöjesteate

Musik: Bengt Palmers & Jakob Skarin.
Regi: Anders Albien. Koreograf: Siân Playsted. Manus & AB. Producent: Julius Malmström.
Kostym: Marianne Lunderquist. Dekor: Ljus & Dekor
rvice.se 0775 700 400
sbiljettse
www.juliu
på
platser
bästa
Förvissa dig om
www.sallskapsresan.com

I sällskap med visornas mästare

För hela familjen!

MICHAEL
JACKSON 5
AND THE

MALMÖ ARENA – FREDAG 6 NOV KL 19.30
www.thrillerlive.com

www.pippimusikal.se

www.juliusab.se

CineConcerts and General Entertainment Associates in association with Julius Production and Malmö Arena present

LIVE IN CONCERT
COMPOSER: NINO ROTA CONDUCTOR: SHIH-HUNG YOUNG
ORCHESTRA: PHILHARMONIC ORCHESTRA OF FLANDERS

DET EPISKA MÄSTERVERKET PÅ STORBILDSSKÄRM MED SYMFONIORKESTER LIVE

Söndag 4 oktober kl 15.00 – Nöjesteatern, Malmö
JULIUS PRODUCTION & CSB ISLAND ENTERTAINMENT PRESENTS..

MALMÖ ARENA

Julius Production presenterar

STRAIGHT FROM LONDON

FREDAG

13 NOV KL 19.30

KRALL ENTERTAINMENT, SANGRÉ EVENT
& JULIUS PROD PRESENTERAR

St. Petersburg
Festival Ballet

f eat u r ing

the FS big band

SHIRLEY

MAGNUS

STEPHEN TRIFFITT as FRANK SINATRA

EN JULKONSERT MED STJÄRNOR,
ÄNGLAR OCH GLAMOUR

MARK ADAMS HANNAH BLAKE GEORGE DANIEL LONG
DEAN MARTIN NANCY SINATRA SAMMY DAVIS JR.

MALMÖ LIVE

TISDAG 1 DEC KL. 19.30

MALMÖ LIVE SÖNDAG 8 NOV KL 18.00

www.juliusbiljettservice.se, personlig service: 0775 700 400
Eslöv – Biljettexpressen
Lund – Biljettbyrån/Turistbyrån

SONJA

CLAMP CARLSSON ALDÉN

Malmö – Nöjesteatern
Trelleborg – Turistbyrån

Ystad – Turistbyrån
Ängelholm – Turistbyrån

Hitta och boka
biljetter via vår
iPhone-app!
Scanna koden
och ladda ner!

