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Höstens skrattfest !! Premiär 2 oktober

Jan Malmsjö
Claes Malmberg

Marianne Mörck
Stor ensemble och dansare

Regi: Anders Aldgård 

Exklusivt 
gästspel

Begränsad spelperiod 

Biljetter: www.ticnet.se • tel: 0771-70 70 70

JÖRGEN KOCKSG. 7A, 
MALMÖ

PRESSRÖSTER EFTER PREMIÄREN 

PÅ GUNNEBO SLOTT 1/7:

”Tant med extra allt.

Malmberg och Malmsjö briljerar 

i farsklassiker.

Bisarrt, lekfullt, tonsäkert 

och stående ovationer.” DN

”Marianne Mörck håller rutinerat sin 

grandiosa stil” GP
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Kåseri

En kvävd en
Som bekant finns en hel del oskrivna koder 
hur man får uppföra sig, privat och på arbets-
platsen. Att helt oprovocerat brista ut i ope-
rasång mitt under ett ledningsgruppsmöte 
ses kanske inte helt med blida ögon. Eller att 
såga plank med cirkelsåg efter mörkrets in-
brott leder ofta till syrliga kommentarer från 
grannar, speciellt med små barn, som fått sin 
skönhetssömn störd. Dock är pålning för  
nybyggen klockan sex, en underbar som-
marmorgon, helt accepterat tydligen efter-
som bygget står under kommunens översyn.

Andra koder som inte bör brytas är att man 
inte sitter och snörvlar utan går och snyter 
sig. Ej heller att man framför cykel endast 
iförd det man hade på sig vid födseln.

Nyligen var jag i Shanghai och fick mig 
en dos koder som enligt kinesisk tradition 
inte borde överskridas. Jag skulle checka ut 
från det fina hotellet i centrum och vistel-
sen hade varit fläckfri. Det fanns över hu-
vud taget inget att anmärka på även om man 
skulle vilja. Vid hotelldisken stod en stab av 
välkammade, nitiskt ansade och beredvilli-
ga anställda, samtliga i oklanderliga unifor-
mer, redo att se till att mina sista upplevelser 
av hotellet skulle bli minst lika bra som all-
ting annat. Något bakom de väldrillade re-
ceptionisterna stod en rad tjejer som klart 
avvek från de övriga i receptionen, i alla fall 
rent klädmässigt. Snygga, välsittande klän-
ningar och med både smink och hår anlagda 
till perfektion. Alla var utrustade med block 
och penna och för varenda rörelse eller 
knapptryckning som den ordinarie persona-
len gjorde antecknades det flitigt i blocken. 
Dessa tjejer var ”trainees”, d v s under upp-
lärning i hotellets regi. De skulle drillas till 
det yttersta i hur man bäst tar hand om ho-
tellets gäster, från den minsta detaljen om 
hur man överräcker en penna till ohemu-
la önskemål om levande elefanter i lobbyn. 
Kort sagt, de skulle kunna hantera vilka 
krav och önskemål som helst från de mer  
eller mindre bortskämda hotellbesökarna.

En av tjejerna i det bakre ledet fångade 
min uppmärksamhet. Hon hade länge käm-
pat med att hålla en nysning under kon-

troll. För som alla vet, nyser gör man bara 
i enrum och på sin rast, i alla fall i Kina. 
Hon hade med alla till buds stående medel 
undertryckt behovet av att få göra grima-
ser och klia sig på näsan för att undvika att 
nysa. Efter ett tag kunde inte katastrofen 
undvikas och lite lätt framåtböjd, med tå-
rar i ögonen och med en bländvit, pressad 
näsduk för ansiktet hände det som inte fick 
hända. Hon nös! Äntligen! En tyst, kvävd 
nysning hade ägt rum.

All verksamhet i receptionen avstannade. 
Det var som om tiden hade stannat och all 
uppmärksamhet riktades mot den nynsna. 
Lite nervöst tittade alla på varandra och  
undrade vad som skulle bli följden av detta 
oerhörda etikettsbrott. Och mycket riktigt 
så fick sig den stackars nysnödiga en verbal 
uppsträckning så att hon förmodligen aldrig 
mer i sitt liv vågar nysa offentligt utan bara i 
hemmet, bakom låsta dörrar och fönster och 
under en filt. Receptionisten bad tusen gång-
er om ursäkt för det oerhörda övertrampet 
och fast att jag sa att det absolut inte gjorde 
mig något att ha fått bevittna detta övergrepp 
på etikett så fortsatte ursäkterna att komma 
från andra sidan desken. Man utlovade riklig 
kompensation vid nästa besök för att försäkra 
sig om att dettas inte var mitt sista besök på 
Hotell Nys.

Så tänk på det alla ni som snyter er i han-
den, kissar på allmän plats utan nödrätt, 
skriker och gapar utan anledning eller röker 
i tvättstugan. Hellre ett aneurysm än att av-
vara en säker plats i receptionen på ett hotell 
i Shanghai.

Ola Sjösten
chefredaktör

REGI

MÅNS NILSSON

JOHAN WESTER SANNA PERSSON HALAPIANDERS JANSSON

KAJAN & TIFFANY
FRÅN "HIPPHIPP"

JOLANTA
FRÅN "HIPPHIPP"

ANNA BLOMBERG

MAMMAS NYA KILLE

MARIA MONTAZAMI

SOFIA WRETLINGBENGT STRÖMBRO OLOF WRETLING SVEN BJÖRKLUND

SISSELA BENN

FILIPPA BARK

SVEN MELANDER

TORD & PAUL
FRÅN "KVARTERAT SKATAN"

STEVE MED LLOYDEN

DAVID BATRA JOHAN GLANS

KAPELLMÄSTARE

P-O NILSSON

PETRA MEDE

KONFERENCIER

SVENSKA HUMORFAVORITER
SPARBANKEN SKÅNE ARENA | 5 SEPTEMBER

RECOMEDY
Med stöd avMed stöd avI samarbete medArrangör

NORDENS STÖRSTA HUMORFESTIVAL  •  4 DAGAR  •  200 ARTISTER  •  12 SCENER

LUNDCOMEDYFESTIVAL.COM 
ANAGRAMS BILJETTKASSA tel 046-540 98 98  |  BILJETTBYRÅN I LUND  |  KULTURCENTRALEN.NU
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1. Sweet jazz med Gunhild 
Gunhild Carling är en fullblodig entertainer, beskrivs som ett fenomen och hon får sin omgiv-
ning att älska jazz och swing! I september möter Gunhild Carling för första gången stråkarna i 
Kammarorkestern Musica Vitae och serverar sina egenkomponerade musikaliska ”Love Letters” 
arrangerade speciellt för tillfället, i en konsert som vibrerar av amerikanskt 20–30-tal.n

Sweet Jazz med Gunhild Carling och Musica Vitae, 12/9 Kristianstad, 14/9 Helsingborg, 15/9 Ystad. 
För mer info och biljetter www.musikisyd.se, www.helsingborgskonserthus.se, www.ticnet.se

2. Familjernas musikal 
De flesta har nog sett filmen ”Trollkarlen från Oz” från 1939 med Judy Garland i huvudrollen 
som den lilla flickan Dorothy som på sin väg till Smaragdstaden träffar Plåtmannen, Lejonet  
och Fågelskrämman. Musikalen baseras på en bok med samma namn av Frank Baum. Nu tar 
Underhållningspatrullen upp den fantasifulla musikalen och spelar den under hösten på Kristian-
stads Teater. I de ledande rollerna ses bl a Denise Lyrot, David Rix och Johan Wikström.n

Trollkarlen från Oz, 25 september–22 november, Kristianstad Teater. 
För mer info och biljetter www.underhallningspatrullen.se

3. Världens saltaste utställning
Keramikbygden i nordvästra Skåne och Höganäs har i flera hundra år producerat saltglaserad  
keramik och besökarna möter keramiker, drejare och konstnärer. Hur det hela egentligen började  
är en vindlande historia som också berättar om tiden för industrialisering  
till vår nutida designade värld. Saltglaserat är saltare än någonsin.n

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

4. Vinslöv med surprise
Den lilla orten Vinslöv, mellan Hässleholm och Kristianstad, var nog för många en blind fläck 
på kartan tills ett TV-team gjorde en hyllningsdokumentär om ortens original och illustra  
persongalleri. Holger, som fräste runt på sin blåa Tomos-moped, Kjell som var ortens krönte 
bangolfmästare och Anders som också var inbiten bangolfare och innegrillare. Men Vinslöv  
är så mycket mer och för att hylla orten och trakten arrangeras årligen Vinslövsdagarna, en  
tredagarsfest med något för gammal som ung. Underhållning med Nick Borgen bland knallar 
och tivolikaruseller. Årets fyra Vinslövsprofiler utses också i kategorierna Årets Företagare 
/Handlare, Årets Idrottsprofil, Årets Vinslövsbo samt inte minst Årets Surprise.n

Vinslövsdagarna, 3–5 september. För mer info www.vinslov.info

5. Yihaaw i Anderslöv
Söderslätts Countryfestival är inne på sin fjärde säsong och har redan från starten varit en  
succé med sin blandning av roliga aktiviteter för alla åldrar varvat med sång och musik, line-
dance och allt annat som gör festivalen till ett familjeevenemang och inte bara för redan country-
frälsta. Söderslätts Countryfestival vill också lyfta fram lokala näringsidkare, visa upp det lokala 
utbudet, visa och utbilda inom ekologisk odling, närproducerat och hållbar utveckling. På scen 
står internationella artister tillsammans med nationella och lokala talanger. Mat, musik, western-
riding, bullriding, barnaktiviteter, linedance och mycket mer gör att evenemanget har en bredd 
som tilltalar många.n

Söderslätts Countryfestival, 11-12 september, Anderslöv.  
För mer info och biljetter www.soderslattscountryfestival.se 
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VERK AV ANDERS FREDHOLM  
Foto: Anders Fredholm

Foto: Håkan RöjderFoto: Johan Blome
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Mackie Kniven ÄGGSTRA FILOSOFISKT

Vem är dirren?

MALMÖ STADSTEATER MALMÖ STADSTEATER

Bertolt Brecht är ett av de främsta namnen 
i den moderna teaterns historia och med 
”Tolvskillingsoperan” fick han 1928,  
tillsammans med kompositören Kurt 
Weill, sitt stora internationella genom-
brott. Den är en av musikteaterns  
genom tiderna största succéer.

I Malmö Stadsteaters uppsättning  
är året 2044. Någonting fruktansvärt 
har hänt, Malmö har någorlunda över-
levt, apokalypsen är nära och staden 
ligger i ruiner. För att överleva säljer 
medborgarna ut varandra och allt  
är till salu. Herr Peachum och hans  
fru driver en verksamhet i tiggeri och  
skor sig på de fattiga samtidigt som  
deras dotter Polly i hemlighet gifter sig 
med den ökände gangsterledaren Mackie 
Kniven, han  som styr staden inklusive den 
lokala poliskåren.n

Tolvskillingsoperan, HIPP  
25 sept–5 nov

Först vill man bli någonting. Sen tror man att man  
är det som man ville bli. Till slut blir man kanske  
det som man trodde att man var.

Ägget funderar på vad det ska bli. Något stort vill 
det bli och kunna flyga och simma. Fötter vill ägget 
också ha och kanske glasögon och att kunna cykla. 
När ägget kläcks har det visserligen blivit allt det  
som det drömde om, och mer därtill, men är ändå 
inte riktigt nöjd …

Lennart Hellsings älskade klassiker är en filosofisk 
historia om livet och alla våra drömmar om att bli 
någonting alldeles speciellt. Föreställningen riktar  
sig till barn i 5–7 års ålder.

Ägget, spelas på utvalda dagar den 3 sept–5 okt på Studion

En smart och rapp komedi, efter Lars von Triers 
kultförklarade film ”Direktören för det hela”,  
spelas på Intiman.

Ravn är chef och har svårt att ta itu med kon-
flikter och obehagliga beslut. För att komma un-
dan inför sin personal hyr han en skådespelare, 
Kristoffer, som ska spela ”direktören för det hela”.

När firman ska säljas till några köpstarka islän-
ningar som insisterar på att få träffa och förhand-
la med den riktige ”direktören” kastas Kristoffer 
rakt in i en härva av lögner, pinsamheter och en 
minst sagt bisarr personalstyrka.

Direktören för det hela,  
18 sept–7 nov, Intiman

I höst bjuder Malmö Stadsteater på  
tio föreställningar och först ut är de  
om ägget, direktören och framtiden.

Malmö Stadsteater
För mer info och biljetter 
www.malmostadsteater.se
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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.

DIREKTÖREN  Foto: Ankrah/Sjövall
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TOLVSKILLING   
Foto: Ankrah/Sjövall
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September är full av sköna konserter och ger en möjlighet att gå på 
upptäcksfärd i musiken rike runt om i Skånes musikaliska environger.

BASKUNGEN 
Det är dags att möta den verkliga kungen i orkestern.  
Musica Vitae får denna gång sällskap av Rick Stotijn, en  
av världens främsta basister, och nya konstnärliga ledaren 
Malin Broman, som musicerar med orkestern både som  
solister och medmusiker. Det blir ett rakt igenom eldigt  
program där basisten driver musiken och får fantasin att 
flöda. Kompositörer från tre helt olika tidsepoker och olika 
kulturer ger smakprov på vad passion inneburit för dem.

5 sept, Palladium, Malmö 

ST CROIX TRIO
Swingfest med sångaren/gitarristen Mikael Neumann,  
den amerikanska jazzviolinisten Brian Silber och mäster-
dragspelaren Lars Holm som spelar högst personliga arrange-
mang av jazzstandards, latinamerikanskt, nordisk folkmusik 
och eget material..

8 sept, Ystad Jazzcafé, 9 sept, Landskrona Teater

VOICES OF MALMÖ 
För femte året i rad strålar några av Malmös mest intressanta 
och uttrycksfulla röster samman under en och samma kväll. 
Voices of Malmö har gång på gång gjort succé när artister med 
starka kopplingar till Malmö tillsammans med husbandet fått 
göra sina personliga tolkningar av låtar som följt dem genom 
livet. I år får vi njuta av Emilia Mårtensson, Jan Sigurd, Mimi 
Terris, Andreas Eldeen och Claudia Campagnol.

26 sept, Palladium, Malmö

BREL MÖTER PIAF 
Efter succén ”Doktor Zjivago” möter nu Christopher Wollter 
och Åsa Fång chansontraditionens två giganter, Edith Piaf och 
Jacques Brel. Tidningarna har hyllat denna vackra, vemodiga 
och roande konsertföreställning där vi får höra starka berättel-
ser om livet och kärleken. Det blir en kontrastfylld afton med 
odödliga sånger som ackompanjeras av tre virtuosa musiker: 
Bernt Andersson, Per Melin och Michael Krönlein. Före-
ställningen görs på svenska med franska inslag.n

30 sept, Kulturkvarteret, Kristianstad

Musik i Syd
För mer info och biljetter 
www.musikisyd.se

MIMI TERRIS

RICK STOTIJN
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Foto: Fritz Kok

Foto: Lennart Perlenhem

&Passionerat   
uttrycksfullt
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Totalt medverkar varje år över hundra artister i Lund Comedy Festival, 
många av landets mest folkkära och populära men också nya talanger och 
flera internationella stjärnkomiker. Många av dem förlägger sina premiärer 
här, andra testar sitt material och några kör specialsydda varianter av  
sina ordinarie shower. Gemensamt för dem alla är att de gärna kommer 
tillbaka till festivalen inte minst på grund av den fantastiska publiken  
som brukar hänga här.

För att bara nämna några som kommer till årets Humorfestival är  
Filippa Bark (Sissela Benn), Steve med Lloyden, Tord & Paul (David  
Batra och Johan Glans), Anna Blomberg, Kajan & Tiffany (Johan  
Wester och Anders Jansson), Anders & Måns, Carl-Einar Häckner,  
Babben Larsson, Jesper Rönndahl, Nour El Refai, Jörgen Mörnbäck,  
Jonas Gardell, Robin Paulsson, Özz Nûjen, Måns Möller, Thomas  
Petersson och Tobias Persson. Dessutom hela elva internationella  
shower inklusive populäre Bill Bailey.n

Lund Comedy Festival är utan tvekan Sveriges roligaste 
festival. På bara fem år har den blivit inte bara landets  
utan förmodligen också Nordens största humorfestival. 
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Roar i Lund  
STÅENDE

Lund Comedy Festival
2–5 september. För mer info 
www.lundcomedyfestival.com

BABBEN LARSSON

Foto: Haykan Larsson
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”
INTERVJU

Du är född i Umeå men har ändå många  
anknytningar till Skåne sedan länge. 
– Jo, jag är född i Umeå men flyttade tidigt till 
Stockholm. Mitt teaterintresse hade redan börjat 
spira och min dröm var att en gång få stå på scen. 
Jag sökte mig till Skara Skolscen, som redan fos-
trat så många fantastiska skådespelare, och i  
Skara växte glädjen fram för teatern i alla dess 
skepnader. Vi åkte på turné längs hela västkusten 
och spelade på äldreboenden, skolor och i stort 
sett alla platser där vi fick spela. Jag bodde ett tag 
på Limhamn där jag jobbade med teater i skolan. 
Det var väl inte alltid så skoj och ibland var både 
elever, lärare och föräldrar inte så positiva till att 
deras barn skulle lära känna teaterns underbara 
värld. Jag fick sedan höra att en fri teatergrupp  
i Lund skulle ha auditions så jag packade min  
väska och reste österut.

Lund har haft många fina fristående  
teatergrupper genom åren.
– Helt klart och den jag kom i kontakt med var 
Teater Proteus som hade bildats av författaren  
och regissören Ulf Gran. Otroligt spännande  
tid med improvisationsteater och pjäser. Här fick  
jag verkligen användning för hela registret och  
jag lärde mig massor under den tiden. Bland  
annat fick jag rollen som vändstekt ägg och bacon  
på min första audition. Jag var jättebra som ägg,  
jag lovar.

Sen var det dags att åka till Stockholm igen.
– Jag blev faktiskt antagen på Teaterhögskolan  
i Stockholm och efter dryga tre år så fick jag fast 
anställning på Stockholms Stadsteater 1985. Här 
fick jag vara med i en lång rad spännande och in-
tressanta pjäser som inspirerat och utvecklat mig 
som skådespelare. Men efter nästan 30 år som an-
ställd beslutade jag mig för att gå mot nya utma-
ningar och sade upp mig.  

Det låter som ett djärvt drag. 
– Både ja och nej, faktiskt. Att ha fast engage-
mang stänger delvis vissa kreativa dörrar. Det blir 
som vilket arbete som helst, på gott och ont. Jag 
har alltid sökt nya utmaningar för att utveckla 
mig som person och skådespelare och när jag inte 
tyckte det riktigt fanns på Stockholms Stadsteater 
så beslutade jag att ta ut en ny kompassriktning.

Hur menar du när du säger kompassriktning?
– Jo, man måste lite då och då stanna upp och  
titta på vad man gör och vad man vill komma till.  
Ta ut lite drömmar i ljuset och sätta dem på den 
egna kartan över mål man vill uppfylla. Ibland så 
kan det var småsaker man vill åstadkomma och 
då kan det ligga nära i tiden, ibland är det lite stör-
re projekt som behöver mer tid för att förverkligas. 
Men drömmar måste man ha. Det är inte alltid 
det blir precis som man hade trott men ofta gan-
ska nära. Man kan säga att jag ställer in kompas-
sen varje dag eftersom jag mediterar och då frigör 
tankarna från vardagen. Det är underbart att få 
den tiden för sig själv för att komma i balans.

Nu kommer du tillbaka till Skåne och Malmö. 
– Jag skall spela Madge Hardwick i musikalen 
”Top Hat” på Malmö Opera i höst. Åh, det kom-
mer att bli så roligt. Föreställningen regisseras av 
min gode vän Sissela Kyle och det är fullkomligt 
underbart att få arbeta med henne igen. Vi gjorde 
”Muntra fruarna” tillsammans och ”Parlamentet” 
så klart för att bara nämna några. Men nu skall 
jag sjunga och kanske steppa i en fantastisk fö-
reställning med underbara musikarrangemang. 
Det är lite som om en dröm blivit sann. Jag dröm-
de redan som ung om de stora klänningarna i de 
stora, svängda marmortrapporna och med glitter 
och ljuv musik och nu är jag där. Föreställningen 
innehåller kaxiga kvinnor, maffig musik, full fart 
men även äkta känslor och allt samlat i ett paket 
som vi vill ge Malmöpubliken.n

INTERVJU

Jag drömde redan som ung om de  
stora klänningarna i de stora, svängda 

marmortrapporna och med glitter och 
ljuv musik och nu är jag där.

Foto: Ola Sjösten

Hon har en imponerande bredd och ett artistiskt register som hon blandar  
och ger med i sina olika roller. Allt från att spela teater och leda matlagnings-
program till att dansa balett. Nu är hon aktuell som Madge Hardwick i musikalen 
”Top Hat” som har Nordenpremiär på Malmö Opera i september. Magasinet 
Det Händer fick en exklusiv intervju med Pia Johansson. 
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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

Bildbevis
8 sept, Kristianstads Konserthus. 
För mer info och biljetter  
www.ticnet.se

På senare tid har komikern medverkat i P3-program som ”Hej Domstol!” och ”Pang  
Prego” för att bara nämna några humormilstolpar. Som vinnare av TV-programmet ”På 
Spåret” så bevisar han att han möjligen är Sveriges mest bereste humorist långt utan-
för Skånes gränser. Nu är Jesper ute på turné med sin succéföreställning ”Bildbevis” som 
hyllats som något av det roligaste som gjorts på scen på länge.n

Upp till bildbevis

Foto: Marie Agerhäll

Sedan början i skånska Veberöd för ett antal år sedan har Jesper 
Rönndahl medverkat i många uppskattade humorsammanhang.

EN OPERA AV W.A. MOZART

Biljetter hos resp arrangör
Info på malmoopera.se eller 040–20 85 00

PÅ TURNÉ: 1/9 Kristianstad, 3/9 Svedala, 5/9 Ängelholm, 8/9 Sjöbo, 
10/9 Trelleborg, 12/9 Sibbhult, 15/9 Lund, 17/9 Vara, 19/9 Lomma,
22/9 Förslöv, 25/9 Landskrona, 27/9 Höganäs, 29/9 Vellinge, 1/10 Bromölla, 
4/10 Staffanstorp, 7/10 Tomelilla, 9/10 Palladium Malmö, 11/10 Osby, 
14/10 Ystad, 16/10 Hässleholm, 18/10 Eslöv, 20/10–1/11 Malmö Opera

UNDERHÅLLNINGSPATRULLEN ger musikalen

från
Trollkarlen

OZ

25 sept-22 nov
Kristianstad Teater

Biljetter: Kristianstad Turistbyrå 044-13 53 35
www.underhallningspatrullen.se
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IT’S ALIVE!

MALMÖ LIVE KONSERTHUS MALMÖ LIVE KONSERTHUS

GLITTRANDE OPERAPÄRLOR
En glamorös och glittrande kväll i operans under- 
bara värld, där du får njuta av fantastiska sångare  
tillsammans med Malmö SymfoniOrkester.  
Den norska stjärnsopranen Birgitte Christensen, 
Susanne Resmark, mezzosopran verksam på  
Det Kongelige i Köpenhamn, tenoren Joachim 
Bäckström, älskad och ofta förekommande  
solist på Malmö Opera och den tjeckiske basen  
Jan Martinik, verksam på Komische Oper i  
Berlin. De bjuder oss på kända operaarior.

3 september

PIANOMAGI MED LANG LANG
Konsertpianisten Lang Lang har redan blivit en 
superstjärna genom sin säregna spelstil och fan-
tastiska teknik. Han har vid olika tillfällen uppträtt 
tillsammans med musiker som Herbie Hancock, 
Metallica, Pharrell Williams och Andrea Bocelli, 
han har spelat vid öppningceremonien av Sommar 
OS 2009 och på Nobelprisceremonin i Oslo när 
USAs president Barack Obama tog emot Fredspri-
set. Låt dig svepas iväg när Lang Lang tillsammans 
med Danska Radions symfoniorkester bland an-
nat uppför Rachmaninovs 2:a pianokonsert.

6 september  

För någon månad sedan öppnade Malmö Live dörrarna och ut-
budet är stort för alla som gillar musik, dans, teater och cirkus. 

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

LITE JAZZ, LITE TANGO, LITE POP
Fransk-marockanska Hindi Zahra rör sig i ett 
brokigt och livligt musikaliskt landskap. Hon tar 
sig friheten att kombinera det som hennes hjärta 
faller för och låter kubanska rytmer möta indis-
ka och arabisk blues slår följe med fransk vistra-
dition – allt i en väldigt personlig jazzinfluerad 
tango-pop.

Hon har jämförts med musikaliska storheter 
och olikheter som Billie Holiday, Norah Jones, 
Manu Chao och Beth Gibbons från Portishead, 
och kallas i många sammanhang för en nord- 
afrikansk Patti Smith.

12 september

FINGERFÄRDIG NYCIRKUS
”The 7 Fingers” har kallats världens bästa nycir-
kuskompani och levererar makalösa scenupple-
velser till kulturhus, galafester och OS-invigning-
ar. Föreställningarna är innovativa, konstnärliga 
och överraskande och rör sig längs hela skalan 
av vad det innebär att vara människa. Cuisine & 
Confessions är en scenupplevelse utöver det van-
liga om livet som pågår i köket. Spärra upp ögon 
och öron inför den hisnande akrobatiken och 
musiken samtidigt som övriga sinnen kittlas av 
doften från de nybakta kakorna, smaken av ros-
tad oregano och känslan av att knåda en deg.n

26–27 september

HINDI ZAHRA

BIRGITTE CHRISTENSEN   
Foto: Erik Berg

FINGERS
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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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När Pippi, världens starkaste tjej, flyttar in i Villa Ville-
kulla 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 poliserna Kling och Klang. Spännande vär-
re blir det då bovarna Dunder-Karlsson och Blom 
fått nys om Pippis alla guldpengar. 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 ingen 
mindre än hennes pappa, Kapten Långstrump.n

Musikalen Pippi, t o m 13 sept, Nöjesteatern. 
19 sept Kristianstad, 20 sept Hässleholm, 26–27 sept Lund. 
För mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se

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

BILDER FRÅN PIPPI 2009  Foto: Gustav Dahlgren

&PIPPI
Co
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I Mozarts svarta komedi om mänskliga svagheter 
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.

Medverkar gör, förutom huvudrollens Daniel 
Hällström, sångare direkt från Operahögsko-
lan vid Stockholms konstnärliga högskola och 
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 
universitet.n

Don G, 1/9 Kristianstad, 3/9 Svedala,  
5/9 Ängelholm, 8/9 Sjöbo, 10/9 Trelleborg,  
12/9 Sibbhult, 15/9 Lund, 19/9 Lomma, 22/9 Förslöv, 
25/9 Landskrona, 27/9 Höganäs, 29/9 Vellinge. 
För mer info och biljetter www.malmoopera.se

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

FÖRFÖRARE  
PÅ TURNÉ

 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

Illustration: Lotta Heinegård

Åter till Skarhults slott
Nuvarande slottsfrun, Alexandra von Schwerin, 
ville lyfta fram de mäktiga och viktiga kvinnor-
na från historiens dunkel och kunde nog inte i sin 
vildaste fantasi föreställa sig att så många skulle 
kunna vara intresserade. Men utställningen drog 
tusentals besökare och fick stor medial uppmärk-
samhet. 

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

Historiskt har fokus varit på männen, men kvinnorna var nog än mer betydelse-
fulla i driften och förvaltningen av slotten när deras män var ute i krig.
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Äppelmarknaden
26–27 september, Kivik. 
För mer info  
www.appelmarknaden.se

Äppelmarknaden blir som vanligt en hyllning till äpplet i alla dess  
former och den spektakulära äppletavlan avtäcks traditionsenligt  
på marknadens första dag. Motivet är fortfarande en väl förborgad 
hemlighet men det brukar vara något alldeles speciellt. 

Dessutom blir det provsmakning och sortbestämning, utdelning  
av årets Guldäpple, ett 90-tal försäljare, matgata och allehanda  
aktiviteter för alla åldrar; Lasse Kronér och Janne Bark bjuder  
på allsång, Tareq Taylor bakar äppeltartelette tillsammans  
med publiken, Hasse Andersson uppträder och konditor  
Stefan Johnsson Petersen och Oskar Bergström, chefs- 
bagare på NK, bakar surdegsbröd.n

Äppel, päppel,  
pirum, parum
Den årliga äppelmarknaden i Kivik går av stapeln i slutet av september  
under två dagar med ett fullspäckat program.  

 

TA
R

EQ
 T

AY
LO

R

 

H
A

SS
E 

A
N

D
ER

SS

ON

Jag är Sarah
11 september, Malmö 
12 september, Eslöv   
För mer info och biljetter  
www.riksteatern.se 

Hon har accepterat sin vita käpp och att hon inte kan få körkort, men hon älskar livet.  
I föreställningen berättar hon sin egen historia med självdistans och en stor portion hu-
mor. Hon berättar om fördomarna hon möter både som adopterad och dövblind. Om  
hinder i vardagen, men också om kärleken till livet, till sig själv, sin familj och sin sambo. 

Allt får plats i denna livsbejakande stand up som ger nya perspektiv på dövblindas liv 
och utmaningar. Pjäsen är skriven av Sarah Remgren och regisseras av lovordade Josette 
Bushell-Mingo.n

Naken, rolig och livsbejakande stand up om  
livet som dövblind av och med Sarah Remgren.

Leva  
SITT LIV
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Starka känslor
I höst förenas Sveriges två största musi-
kalstjärnor på konsertscenen på ett alldeles 
unikt sätt. Med sina röster bröt Peter Jöback 
och Helen Sjöholm ny mark i musikalvärl-
den när de 1995 slog igenom i ”Kristina 
från Duvemåla”. Nu turnerar de med pu-
bliksuccén ”I Love Musicals” tillsammans 
med Stockholm Sinfonietta under ledning 
av maestro David White, samt gäster från 
Broadway och West End. Sedan succén 
har Peter Jöbäck hyllats på de stora musi-
kalscenerna i Londons West End och på 
Broadway i New York. 

Helen Sjöholm är, precis som Jöback,  
dubbelt belönad med Guldmasken för  

sina insatser på musikalscenerna, här-
ibland ”Chess”, ”My Fair Lady”, ”Les  
Misérables” och ”Tolvskillingsoperan”.  
Utöver musikalrollerna har Helen rönt 
stora framgångar med sina skivor, både 
solo och tillsammans med BAO, Benny 
Anderssons Orkester. 

Publiken kan se fram emot en unik  
musikalisk upplevelse när två av Sveriges 
absolut främsta sångröster framför klas-
siska musikalnummer i en majestätisk 
produktion.n

I love musicals, 26 september, Malmö Arena. 
För mer info och biljetter www.ticnet.se

Foto: Morgan Norman

Foto: Morgan Norman

KRONOVALLS VINSLOTT 
[SPANNSTALLET]söndag 4 oktober 2015, kl. 10-16www.bröllopösterlen.se

Bröllopsmässan på Österlen

 

Bröllopsmässan på Österlen

Fritt 
inträde

!KRONOVALLS VINSLOTT SÖNDAG 4 OKTOBER 2015, KL. 10-16
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Hösten är på väg och vad passar bättre än att ge sig ut på inköps-
runda. Varför inte besöka några av Skånes skördemarknader? 

Skånejordens
SKÖRDAR

Höstmarknad, Fulltofta 6 sept www.skanskalandskap.se
Höstträdgårdsmässa, Ängelholm 6 sept www.kratta.nu
Skånska Matens Dag, Malmö 6 sept www.malmo.se/katrinetorp
Åhus Vin & Mat 12 sept www.ahussweden.se
Vångabygdens Skördefest 13 sept www.skordefesten.info
Skördehelg på Bjärehalvön 18–20 sept www.bastadbjaregourmet.se
Skördefest, Kristianstad 19 sept www.bondensegen.com
Skördefest på Hovdala Slott 20 sept www.hassleholm.se/hovdala
Eslövs Mikaelimarknad 26–27 sept www.laget.se/eslovsmarknad
Skördefest på Fotevikens Museum 26 sept www.foteviken.se
Mikaeli marknad på Fredriksdal 27 sept www.fredriksdal.se
Romeleslingans Höstmarknad, Östarp 27 sept www.kulturen.com

Höga  
hatten på  
för Malmö 
Opera

Top Hat
Nordenpremiär den 5 sept,  
Malmö Opera. För mer info  
och biljetter www.malmoopera.se

”Top Hat” är en glittrig och lättsam berättelse 
från Hollywoods guldålder om jakten på kärlek 
och de hinder som tillfälligheter och missförstånd 
lägger i vägen. Broadwaystjärnan Jerry Travers 
förälskar sig i societetsflickan Dale Tremont och 
jagar henne genom London och Venedig för att 
vinna hennes hjärta. Som det dansande kärleks-
paret Dale Tremont och Jerry Travers syns Lin-
da Olsson, som tidigare har varit med i ”My fair 
Lady” och ”Rivierans Guldgossar”, och Sindre 
Postholm som medverkat i ”West Side Story” och 
”Crazy for You”. 

Makarna Hardwick spelas av Pia Johansson, 

som har synts i ”Göta kanal 2 – kanalkampen” 
och ”Agnes” och som är regelbunden gäst i Par- 
lamentet och radioklassikern På minuten, och  
Lennart Jähkel, ett bekant ansikte från ”Pistvakt”, 
”Jägarna” och ”Såsom i himmelen”. 

Musiken är skriven av Irving Berlin, sin tids 
obestridlige musikaliske mästare, en hitmakare 
av ojämförliga mått. I ” Top Hat” ingår bland  
annat de odödliga storbandsklassikerna ”Puttin’ 
on the Ritz” och ”Cheek to cheek”.

I Malmö regisseras ”Top Hat” av nyblivna Park-
teaterchefen Sissela Kyle och koreografen Roine 
Söderlundh.n

Malmö är musikalernas stad och ingenstans är musikalerna större och bättre 
än på Malmö Opera. Efter ”Jesus Christ Superstar”, ”Evita” och ”Doktor  
Zjivago” är det nu dags för den nyskrivna steppmusikalen ”Top Hat”, efter 
den odödliga filmklassikern från 1935 med Ginger Rogers och Fred Astaire. 

Foto: Iselin Jansen
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Skrattmuskel-
gympa

   

 

Natursköna Österlen är självklart för bröllop. Omgivningarna är  
beskrivna av poeter och låtskrivare och många är de själar som  
upplevt lycka och ro här. Österlens bröllopsmässa är för blivande  
brudpar, släkt och vänner och alla andra intresserade. Bröllopsmässan 
hålls i Spannstallet på slottet. Tävla om tavlor genom att gå in på  
www.brolloposterlen.se och hitta svaren på följande frågor:

1 Hur många utställarrubriker finns det?

2 Hur lyder mässans slogan?

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

Bröllopsmässa på Kronovalls Vinslott

De prisbelönta komikerna David Batra och 
Robin Paulsson har tillhört Sveriges populä-
raste komiker under många år. 

David Batra har skapat svensk humorhisto-
ria med “Kvarteret Skatan” och gjort stor pu-
bliksuccé med sin soloshow “Det här var ju 
tråkigt” och Robin Paulsson har kallats en 
blandning av Seinfeld och David Letterman 

för sitt sätt att leda den egna talkshowen  
”Robins” i SVT.

Både David Batra och Robin Paulsson  
är rutinerade med mångårig erfarenhet  
av stand up. De uppträder ofta på humor-
klubbar och nu är deras show ”Batra & Robin” 
hyllad runt om i Sverige sedan turnéstarten  
i januari förra år.n

Den dynamiska duon ”Batra & Robin” kommer till Slagthuset  
i Malmö med sin hyllade föreställning. 

Batra & Robin
26 sept, Slagthuset.  
För mer info och biljetter 
www.batrarobin.se

LUNDS DOMKYRKA  Foto: Aline Lessner

Våra städer har ofta en lång och brokig utveckling med många 
speciella historier kring personer, verksamheter och händelser.  
Följ med någon som vet och gärna berättar mera. 

Promenera 
I HISTORIEN

Det medeltida Lund  
8 & 22 september

Helsingborg genom tiderna 
23–24 september, guidas på engelska

Nöden i Lund   
3, 10 & 24 september

Historisk vandring – Malmö by foot   
2 & 23 september

Guidade turer på Citadellet  
i Landskrona  
5 & 6 september

För mer info och biljetter www.visitskane.com

Tävling



Det Händer – SKÅNE32

TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Hösten är lika med Kulturnatt, Oktoberfest, 
svampjakt och mycket mer. Vi har plockat fram  
några tips på evenemang och spännande upp- 
levelser i Skåne. Mycket nöje!
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Det Goda Livet  
19/9

Celiakiföreningen slår upp portarna  
på Slagthuset för en mässa full 
av inspiration och spännande 
produkter för den som behöver 
specialkost.n

www.specialkostmassan.se

Nisse Hellberg  
19/9

I dagarna två firar Americars i Höör 
sitt 20-årsjubileum under den år-
liga festen Twin Lake Run. På scen 
spelar bland andra Nisse och Wild-
fire Willie.n

www.americars.org

Svamp och frukt 
från 8 sept

Snart öppnar Södra Sveriges största 
utställning med svampbestämning 
och rådgivning. Från 19 sept är det 
dags för kärnfull och inspirerande ut-
ställning om päron och äpplen.n

www.fredriksdal.se

Oktoberfest Ängelholm 
25–26/9

Ölkaggerna är fyllda, maten klar  
för servering och uppträder gör bl a  
Perikles Pågar och Rupert Knödl 
und seine original gulaschbarone 
på Ängelholms Oktoberfest.n

 
www.oktoberfestangelholm.se

En älskad leksak 
t o m1/11

På Dunkers visas just nu en utställ-
ning som skildrar fotbollens vardag 
med fokus på det som händer utan-
för fotbollsplanen. Dokumentation 
av fotbollen i Helsingborg.n

 
www.dunkerskulturhus.se

Kulturnatt 
19/9

Kulturnatten äger rum i Lund med 
allt från musik, dans, teater, yoga, 
vetenskapsshower, pyssel, utställ-
ningar, guidade turer film och gril-
lad korv.n

 
www.kulturnatten.nu

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

Uppåkra  
5–6/9 & 13/9

Familjevisningar, café, shop och 
guidade turer; Nordens sällsamma  
historia möter den som besöker 
Uppåkra Arkeologiska Center på  
Barnens Dag eller Kulturarvsdagen.n

 
www.uppakra.se

Color Run 
19/9 

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 Lund.n

www.thecolorrun.se

Atmosfærefyldt byhotel 
med masser af sjæl og varme
I centrum af Helsingørs charmerende forfø-
rende 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.

Vores restaurant er lige-
ledes det perfekte valg, 
hvad enten du er til en 
fantastisk gourmetmid-
dag, en salat, en kop 
kaffe eller bare et par 
drinks.

Vi er kåret som Helsingørs bedste restaurant af  New York Times

Madam Sprunck Hotel & Restaurant
Bramstræde 5, 3000 Helsingør

+45 4921 0591 | www.madamsprunck.dk

A Live Nation & Kulturværftet presentation in  association with K2 Agency

Allegade 2, Helsingør Danmark kuto.dk

livenation.dk • kuto.dk

Personal Call 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se

DANSKA BILJETTER?
RING OSS!



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
SEPTEMBER

NYTT NUMMER!

BILJETTER MALMOSTADSTEATER.SE

PREMIÄR PÅ HIPP 25 SEPTEMBER 2015
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AV BERTOLT BRECHT OCH KURT WEILL

 TOLVSKILLINGS
 OPERAN



JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR!

Eslöv – Biljettexpressen
Lund – Biljettbyrån/Turistbyrån

Malmö – Nöjesteatern
Trelleborg – Turistbyrån

Ystad – Turistbyrån
Ängelholm – Turistbyrån

www.juliusbiljettservice.se, personlig service: 0775 700 400 Hitta och boka 
biljetter via vår 
iPhone-app! 
Scanna koden 
och ladda ner!

För hela familjen!

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

PIPPI KOMMER TILL STAN!

Föreställningens längd ca 2,5 timme inkl paus.

www.pippimusikal.se

Malmö - Nöjesteatern 30 aug–14 sep

Julius Production firar Pippis jubileumsår!

Kristianstad 19/9  •  Hässleholm 20/9
Lund 26–27/9  • Karlskrona 3/10

Helsingborg 4/10  •  Ystad 10-11/10

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

WEST END
SMASH HIT!

www.thrillerlive.com www.juliusab.se

FEATURING THE SONGS OF

MICHAEL
AND THE

JACKSON 5

MALMÖ ARENA – FREDAG 6 NOV KL 19.30

I sällskap med visornas mästareI sällskap med visornas mästare

Söndag 4 oktober kl 15.00 – Nöjesteatern, Malmö

J U L I U S  P R O D U CT I O N  P R E S E NT E R A R

Världspremiär!
Fredag 23 oktober 2015 på Nöjesteatern, Malmö
Regi: Anders Albien. Koreograf: Siân Playsted. Manus & Musik: Bengt Palmers & Jakob Skarin.

Kostym: Marianne Lunderquist. Dekor: Ljus & Dekor AB. Producent: Julius Malmström.

Förvissa dig om bästa platser på www.juliusbiljettservice.se 0775 700 400

www.sallskapsresan.com

Anders Ankan 
Johansson 
(Stig-Helmer)

Stefan Ljungqvist 
(Robban)

Sven Melander 
(Berra)

Hans Erik 
Dyvik Husby

(Ole)

TUR & 
RETUR MED

TILL JOJO-PRIS 
20% RABATT 

Endast print@home-biljett
via juliusbiljettservice.se

& 0775 700 400

Musikalen

JULIUS PRODUCTION & CSB ISLAND ENTERTAINMENT PRESENTS...

STRAIGHT FROM LONDON

f e a t u r i n g            t h e  F S  b i g  b a n d

MARK ADAMS
DEAN  MARTIN

STEPHEN TRIFFITT as FRANK  SINATRA
HANNAH BLAKE
NANCY SINATRA

GEORGE DANIEL LONG
SAMMY DAVIS JR.

MALMÖ LIVE  SÖNDAG 8 NOV KL 18.00

St. Petersburg 
Festival Ballet

Julius Production presenterar KRALL ENTERTAINMENT, SANGRÉ EVENT  
& JULIUS PROD PRESENTERAR

EN JULKONSERT MED STJÄRNOR,  
ÄNGLAR OCH GLAMOUR

MALMÖ LIVE
TISDAG 1 DEC KL. 19.30

MAGNUS

CARLSSON
SONJA

ALDÉN
SHIRLEY

CLAMP

LIVE IN CONCERT

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

MALMÖ ARENA  FREDAG 13 NOV KL 19.30

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

DET EPISKA MÄSTERVERKET PÅ STORBILDSSKÄRM MED SYMFONIORKESTER LIVE
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