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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

goda nyheter
Jag vet inte om ni tycker som jag. Varje 
dag översköljs man med elände i media 
och det verkar som om att hela världen 
består av ondska och illvilja. Personligen 
är jag väldigt trött på allt negativt som 
man matas med dag ut och dag in. Pre-
cis som om det inte fanns något gott och 
trevligt att rapportera om över huvud 
taget. Jag menar, världen måste bestå av 
både goda och onda nyheter. Yin och 
yang, svart och vitt, sol och storm …

Det ena kan inte existera utan det an-
dra, så är naturens lagar. Finns det ett 
minus så finns det ett plus, om det finns 
ondska måste det finnas godhet och jag 
hoppas verkligen att man kan räkna i 
faktor 1 till 2, d v s för varje illdåd så 
finns det två solskensnyheter, eller vad 
tror ni.

En klok och erfaren nyhetspersonlighet 
sa för ganska länge sedan, för att sätta allt 
elände i perspektiv: 

– Tänk så här, i rapporteringen om 
nyheter så har alltid avvikelsen från det 
normala företräde. Om det landar ett 
hundratal flygplan om dagen på Malmö 
Airport Sturup utan problem så är det 
ingen nyhet. Men om det landar ett plan 
i halvåret där toalettdörren gått i baklås 
så är det en nyhet i sig.

Förvisso, så kan man tänka, men vad 
skapar det för pressrapportering. Att 
bara fokusera på missöden och tråkig-
heter istället för att försöka bidra till den 
positiva gemenskap vi skall försöka upp-
rätthålla här på den planet vi delar med 
andra. Att sälla sig till den majoritet som 
faktiskt försöker glädja, hjälpa och un-
derlätta för dels sig själva men också för 
sin omgivning. 

Att vi lever i en tid av självförverkli-
gande till vilket pris som helst, gärna 
med omedelbar belöning och på bekost-
nad av andra ställer jag mig frågande in-

för. Vad kostar det att vara vänlig mot 
sin omgivning? Ett leende, ett vänligt 
ögonkast, ett handtag där det behövs. 
Försök att räkna på det och jag tror nog 
att ni kommer fram till samma summa 
som jag. Noll.

I mitt jobb som chefredaktör för  
Sveriges största evenemangsmagasin  
Det Händer har jag förmånen att få  
umgås och träffa personer som är spän-
nande och intressanta. Många möten 
har det blivit genom åren. Övervägan-
de delen positiva möten, några inte så. 
Men skall man låta dessa bittra och be-
svikna människor få färga min inställ-
ning till de andra? Absolut inte. Och ge-
nom att på mitt sätt försöka dra mitt strå 
till stacken och bidra till en bättre värld 
fylld av positiva upplevelser och möten 
så har jag i alla fall kanske glatt någon 
och gjort denne någons vardag lite bättre 
och mer uthärdlig.

I din hand har du det senaste bidraget 
från oss att försöka ge gåvan av vänlig-
het, förståelse och glädje. Hoppas du kan 
bli inspirerad och att det rycker lite  
i smilbanden mellan sidorna.

Ola Sjösten
chefredaktör

FÖLJ 
OSS 
PÅ

BILJETTER   040–20 85 00  malmoopera.se

»Det kan inte bli annat än 

toppbetyg för Top Hat.« 

BETYG 5/Skånska Dagbladet

 
»Det här är en dansmusikal 

med drag under damaskerna 

redan från start.« /DN

Sindre Postholm
Linda Olsson
Lennart Jähkel
Pia Johansson,
Johannes Brost
Christopher Wollter

REGI Sissela Kyle &
Roine Söderlundh

Premiär 13 februari

Alternative Billy Elliot the Musical logo for use by licensees – Style guide
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1. Pippi & Co
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 poliserna Kling och Klang. 
Spännande värre blir det då bovarna 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 värl-
den. På slutet får Pippi besök av Kungen på Kurrekurredutt-ön, det vill säga ingen mindre än  
hennes pappa, Kapten Långstrump.n

musikalen Pippi, 4 okt Helsingborg, 10–11 okt ystad. för mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se

2. scener ut ett äktenskap 
Ingmar Bergmans tv-serie om ett äktenskap i förfall blev på 1970-talet en formidabel interna- 
tionell succé. Det påstås att skilsmässofrekvensen ökade markant i Sverige och Bergman lär  
ha skaffat hemligt telefonnummer för att undkomma alla som ville ringa honom och diskutera 
sina äktenskap. Nästan hälften av landets befolkning följde de båda huvudpersonernas ladda-
de uppgörelser. Det är regissören Vibeke Bjelke som nu låter oss möta Johan och Marianne i ett 
närgånget, förtätat psykologiskt drama som inte lämnar någon oberörd. Kanske är förklaringen 
till vår fascination inför Bergmans mästerverk helt enkelt den som en recensent skrev när his-
torien under några veckor höll tre och en halv miljoner svenskar i ett järngrepp: ”Det här angår 
oss alla”. Rollen som Johan spelas av Erik Borgeke, Marianne spelas av Maria Kulle. 

Ingmar Bergman själv sa:
– Det tog två och en halv månad att skriva de här scenerna, det tog ett vuxet liv att erfara  

dem.n

scener ur ett äktenskap, t o m 25 okt Helsingborgs stadsteater.  
för mer info och biljetter www.helsingborgsstadsteater.se

3. Bröllopsyra 
Allt har sin tid. Tid att säga ja. Tid att våga hoppas. Tid för att välja varandra. Bröllop Österlen 
bjuder in till bröllopsmässa på Kronovall, den första någonsin. Känn Österlendoften och bli in-
spirerad av både miljö och stämning. Under dagen väntas spännande events och musikunder-
hållning, från några av de kända köken utlovas smakprover. Hälsa på bruden som berättar om 
hur hon och hennes nyblivne make valde att planera sitt bröllop med fokus på återbruk. Det är 
fritt inträde till bröllopsmässan och en fin gåva finns att hämta, så långt lagret räcker.n

Bröllop Österlen, 4 oktober, kronovall vinslott. för mer info www.bröllopösterlen.se

4. smäktande romantik
Johannamuseets populära konserter med operett- och wienermusik är årligen återkommande 
evenemang som är mycket uppskattade. I år kommer den unga svenska mezzosopranen  
Idil Alpsoy. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium och tog sin  
Master of Music i Opera Studies på Manhattan School of Music, USA under Patricia McCaffrey. 
Övriga medverkande är bl a Stefan Waldemarson, violin, Håkan Andersson, accordeon, Magnus 
Lindén, piano, och Magnus Dagerheim, kontrabas.n

Operett- och wienerkonsert, 15 och 18 oktober, johannamuseet, skurup.  
för mer info och biljetter www.johannamuseet.se     

1 2 Foto: David SkoogFoto: Gustav Dahlgren 3
Foto: Rebecca Wallin
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malmÖ stadsteater malmÖ stadsteater

Året är 2044. Någonting fruktansvärt har hänt, Malmö  
har någorlunda överlevt, apokalypsen är nära och  
staden ligger i ruiner. För att överleva säljer med- 
borgarna 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.

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

tolvskillingsoperan, HiPP t o m 5 nov

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

vem är dirren?
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 förhandla 
med den riktige ”direktören”, kastas Kristoffer rakt 
in i en härva av lögner, pinsamheter och en minst 
sagt bisarr personalstyrka.

direktören för det hela, t o m 7 nov, intiman

Brecht och Weills mästerliga samarbete  
på scen i malmö.

DIREKTÖREN  Foto: Ankrah/Sjövall

TolvSKIllING   
Foto: Ankrah/Sjövall

    

 

tävling

Hemlängtan

I cAmE To SEE you   
Foto: mattias Ankrah

Trots att Salim har allt han kan önska sig 
lämnar han Sverige för att återvända till 
sitt hemland. Hans längtan efter det som 
var, och sorgen över det han en gång läm-
nade bakom sig, har blivit för stark. Men 
resan tillbaka blir inte riktigt som Salim 
hade tänkt sig.

Varför lämnar han fred och trygghet,  
familj, nya vänner och ett välbetalt arbete? 
Kan en människa bli kvitt sitt förflutna? 
Kan en människa radera sin historia? 

I Came To See You vann 2011 Arabiska 
Teaterinstitutets pris för bästa nyskrivna 
manus. Irakiska dramatikern och skåde-
spelaren Karim Rashed är sedan många år 
bosatt i Malmö. 

Medverkar gör bl a Helen Al-Janabi,  
Miran Kamala, Anette Lindbäck och  
Karim Rashed.n

i Came to see you, spelas på utvalda dagar 
den 10 okt–9 dec, intiman

Solnäs Gård har en stor och vacker fruktodling och en gårdsbutik på  
vägen mellan lund och Bjärred. Här går pulsen ner och man omges  
av underbara dofter och färger från höstens skördar. I butiken finns  
allehanda frukter och grönsaker, drycker, marmelader, sylter med  
flera delikatesser. Vinn en låda med godsaker och en fika för två ge-
nom att besöka www.kiviksmusteri.se och svara på följande frågor: 

1. När öppnar Solnäs gård sitt nya gårdscafé?

2.  I bildspelet syns en produkt av Rosenkvitten.  
vilken slags produkt är detta?

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

Smaklig vinst från Solnäs gård   
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Följ med till Nueva Estocolmo och återupplev Stig-
Helmers, spelad av Anders ”Ankan” Johansson, 
charterdröm tillsammans med allvetande kompi-

sen Ole, spelad av Hans Erik Dyvik Husby. I rollen 
som Berra återfinns skådespelaren från filmen, Sven 
Melander, som tillsammans med sin parhäst Robban, 
Stefan Ljungqvist, livar upp resesällskapet med sina in-
fall och outtröttliga jakt på Pepes Bodega. Den flåshur-
tiga men tröttkörda reseledaren Lasse gestaltas mäs-

terligt av humorfenomenet Cornelius Löfmark och  
Olof Ramel återkommer till scenen i rollen som doktor 
Levander.

Bengt Palmers komponerade musiken till filmen och 
han och Jakob Skarin har skrivit musikalens scenma-
nus, musik och sångtexter. Publiken kan se fram emot 

glad upptempomusik med en spännvidd från spanska 
pastischer och samba till kabarénummer och rock/pop- 
låtar. Filmens spanskklingande huvudtema “Med Sun Trip 

Mot Solen” ingår givetvis och som trivia kan nämnas att  
temat toppade mobiltelefonernas ringsignallista hösten 2006.

”Sällskapsresan” regisseras av Anders Albien som tidigare 
framgångsrikt bland annat regisserat musikalerna ”Hair-

spray”, ”Spamalot”, ”Dirty Dancing”, ”Rock of Ages” och 
”Flashdance”.n

”sällskapsresan”, den mest sedda svenska  
filmen någonsin, spelas nu som musikal till 
glädje och roligt återseende för oss alla.

dags för  
solsemester

Sällskapsresan
23 okt–20 dec, Nöjesteatern.  
För mer info och biljetter, All Inclusive 
och vIP Paket med solgaranti,  
www.juliusbiljettservice.se

Höga hatten på  
för Malmö Opera

”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 Linda  
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 
bl a har synts i ”Göta kanal 2 – kanalkampen” och 
Lennart Jähkel, ett bekant ansikte från ”Jägarna” 
och ”Såsom i himmelen”. Musiken är skriven av  
Irving Berlin, sin tids obestridlige musikaliske mäs-
tare, 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 Parkteaterchefen 
Sissela Kyle och koreografen Roine Söderlundh.n

malmö är musikalernas stad och ingenstans är musikalerna större och bättre 
än på malmö Opera. just nu spelas den nyskrivna steppmusikalen ”top Hat”, 
efter den odödliga filmklassikern från 1935 med Ginger Rogers och Fred Astaire. 

top Hat
t o m 13 dec, malmö opera.  
För mer info och biljetter  
www.malmoopera.se

Foto: malin Arnesson

läs recensionen på www.skane.dethander.com
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SedanAne Brun albumdebuterade med ”Spending Time  
With Morgan” 2003 har hon både såld guld och fått en  
norsk Grammy. Sångerskan har dessutom medverkat  
på kollegorna Röyksopps hitsingel ”What Else Is There”  
och varit på turné i USA där hon fått en trogen publik.  
På albumet ”Changing of the Seasons” arbetade Ane  
Brun med den isländske producenten Valgeir Sigurdsson,  
känd för sitt samarbeta med artister som Björk, Will Oldham, 
Maps, CocoRosie och Múm. Ane har tidigare gjort fantastiska 
framträdanden på scener runt om i Sverige, denna gång gästar 
hon Malmös nyaste konsertscen.

ane Brun, 23 okt

Prisade Freiburger Barockorchester tar publiken med på en 
resa tillbaka i tiden. Orkestern spelar oftast utan dirigent  
och leds av orkesterns konsertmästare. 2009 vann de  
”German Record Criticś  Award” för sin inspelning  
av Mozartoperan Idomeneo och de har vunnit många  
priser både innan och efter det. På programmet finns  
bland annat Mozarts Symfoni nr 36 i C-dur, Linz- 
symfonin, Concertone för 2 violiner och orkester,  
Klarinettkonserten och Symfoni nr 31 i D-dur, Paris- 
symfonin.n

mozart på riktigt, 31 okt

norska ane Brun släppte förra månaden sitt 
nya studioalbum ”When i’m free”. ane gör  
endast ett fåtal konserter i sverige i år, en av 
dem äger rum på malmö live.

allting live
leta Nalle

klassisk sPelglädje

malmÖ live kOnsertHus malmÖ live kOnsertHus

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

Vems uppgift var det att hålla reda på Nalle under flytten? Var det 
kontrabasarnas eller flöjternas? Kan vi hitta honom djupt nere i en 
av trombonerna, eller ligger han i själva verket inuti en av pukor-
na? Och vad är egentligen en puka? Kanske han jazzar någonstans 
i en svängig vals av Strauss. Publiken bjuds in för att hjälpa till att 
hitta Nalle, undrar om han gömmer sig någonstans i den nya kon-
sertsalen. 

17 okt

Bob Dylan hyllades efter spelningarna  
på Stockholm Waterfront 2013.  Senaste 
albumet ”Shadows in the Night” är hans 
36e studioalbum och innehåller tio låtar 
som antingen skrivits av eller gjorts kända 
av Frank Sinatra. 
– Det har varit ett privilegium att få göra 

denna skivan, säger Bob Dylan. Jag har velat 
göra något liknande under en längre tid men 
inte varit modig nog att närma mig kompli-
cerade arrangemang för en stor orkester för 
att kunna raffinera det till en kvintett.

Bob dylan, 10 okt

Robert Zimmerman blev en av 1960- och 70-talens förgrundsfi-
gurer inom folk- och vismusiken fast de flesta känner honom som 
Bob dylan. musikern fortsätter skriva och framföra sina lågmälda 
alster till sin trogna publikskara.

BoB DylAN  Foto: liveNation

Fo
to

: F
re

e 
Im

ag
es

Foto: Free Images

 
ANE BRuN 

Foto:  Headstomp



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

 ” 
intervju

Under sommaren har komedin ”Charlies tant” 
spelat på Gunneboteatern i Mölndal. 
– Ja, det stämmer. Vilken underbar sommar det 
har varit och vilken underbar publik vi har haft. 
Jag tror att Gunnebo aldrig tidigare haft sådan 
publiktillströmning som under denna sommar. 
Många fick tyvärr vända i biljettluckan eftersom 
alla föreställningar var slutsålda sedan länge. Man 
hade nog hoppats att kunna få tag på biljetter 
ändå men tyvärr. Kanske kan man försöka få tag 
på biljetter till föreställningarna i Malmö.

Hur kom det sig att du fick erbjudandet om att 
spela i ”Charlies tant”?
– Claes Malmberg, som under många år varit med 
och spelat på Gunnebo, pratade med regissören 
Anders Aldgård och bad honom kontakta mig. 
Anders och jag har arbetat tillsammans i en lång 
rad produktioner och jag betraktar Anders som 
lite av min mentor. Han har betytt mycket för mig 
genom åren. När Anders kontaktar mig och berät-
tar att Claes Malmberg uttryckligen bett Anders 
övertala mig att vara med så blev jag mycket glad.

intervju

Jag tycker att det har varit trevligt 
och nödvändigt att kunna behärska 
både teaterns och musikens villkor. 

Sången och musiken har varit  
en ren bonus för mig. 

Han är utan tvekan en legendar inom den svenska skådespelar- och under-
hållningsgenren. med sina 83 år fyllda är han tekniskt sett pensionär men  
vägrar att lägga sig i soffan med ett glas vin och bara titta på tv. tvärt emot, 
när han nyligen blev kontaktad av sin gode vän anders aldgård kring ett er-
bjudande om att spela komedi så tackade han ja direkt. nu kommer han till 
Malmö i höst för ett gästspel. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju 
med jan malmsjö.

Foto: Stefan Söderström

Är det första gången som du spelar tillsammans 
med Claes?
– Det är det. Men Claes för mig är absolut ing-
en okänd person då jag redan på den tiden Claes 
spelade på Backateatern i Göteborg fick upp ögo-
nen för honom. Han var då en ung elev och spe-
lade i ”En midsommarnattsdröm” och jag kunde 
se direkt att han skulle bli riktigt bra. Jag älskar 
verkligen Claes för alla hans talanger. Han är ge-
nerös, rättfram, verbal och klar i sina ställningsta-
ganden. Han kompromissar inte med sig själv el-
ler sin omgivning. Om han blir förbannad, vilket 
han verkligen kan bli, så får man veta det och det 
tycker jag är skönt eftersom man inte behöver tve-
ka på vad han tycker och känner. Med sin enorma 
verbalitet uttrycker han sin åsikt vilket jag verkli-
gen uppskattar. Jag brukar kalla honom för ”First 
Claes”...  

Så trots att du officiellt är pensionär så tackade 
du ja till Aldgårds erbjudande? 
– Ja, absolut. Han och Claes övertygade mig och 
det kändes fantastiskt, uppiggande och livade upp 
tillvaron för mig. Och att jag sedan fick önska mig 
att få med Marianne Mörck i ensemblen gjorde 
mig riktigt glad. Marianne och jag har spelat ihop 
många gånger och hon är helt underbar.

Under alla de år du varit verksam inom teater,  
underhållning och musik, har kombinationen 
mellan dessa fungerat som ett nyttigt växelbruk 
för dig som artist och skådespelare?
– Jag tycker att det har varit trevligt och nödvän-
digt att kunna behärska både teaterns och musi-

kens villkor. Sången och musiken har varit en  
ren bonus för mig. Alla skådespelare som det är 
någonting med skall behärska alla dessa färdig-
heter. En som jag verkligen beundrar är den ame-
rikanske skådespelaren Leonardo di Caprio ef-
tersom han besitter alla dessa. Han kan leverera 
bredden i sina olika karaktärsframställningar.

När ”Charlies tant” spelat klart i Malmö, har  
du några planer för den närmsta tiden efter?
– Föreställningen skall till Stockholm, tror jag. 
Det hade varit trevligt. Men sen vet jag faktiskt 
inte. Jag har släppt allting och tar en dag i taget 
numera.n

jAN mAlmSjÖ ocH clAES mAlmBERG   
Foto: Stefan Söderström
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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

anna, gladys  
& Edith

Anna Bromee spelar upp den livsbejakande 
historien om Edith Piafs sista år, i musik- 
teatern ”Du får allt som jag är”. Monologen  
har sedan 2014 spelats för utsålda hus under  
gästspel på scener som Göteborgs Stadsteater, 
Norrbottensteatern, Kalmar Teater och konsert-
huset Spira i Jönköping. 

Därefter berättar Anna Bromee och Gladys del 
Pilar lättsamt och känslofyllt om Edith Piaf i ord 
och unika filmklipp. De sjunger Piaf-sånger på 
svenska, i Annas nya översättningar och arrang-
emang från albumet ”Jag ville dansa med lyck-
an - Edith Piaf på svenska” och publiken får även 
höra en sällsynt pärla, den enda sång som Jacques 
Brel skrev för Edith Piaf, kort innan hon gick bort 
1963.n

jag ville dansa med lyckan, hyllning till edith Piaf,  
23–24 oktober, victoriateatern, malmö. 
för mer info och biljetter www.victoria.se
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”jag ville dansa med lyckan” handlar 
om den högt älskade sångerskan  
edith Piaf som föddes för 100 år  
sedan och som kom att göra  
parisisk chanson berömd. 

BILJETTER MALMOSTADSTEATER.SE

SPELAS PÅ HIPP T.O.M. 5 NOV 2015
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faMIlJEMyS
När det blir kallt om hösten lägger sig alla björnar 
i ide för att vila. Men Lilla Björnen tycker att det 
är tråkigt att sova bort vintern. Hon vill åka till 
Spanien som sin kompis Fågeln. När Pappan har 
somnat, smyger Lilla Björnen ut ur idet och bör-
jar ett långt äventyr. Pjäsen handlar om att hitta 
sig själv och att hitta hem och berättas med mim, 
ord och musik. Publiken får vara med att bestäm-
ma vad som händer Lilla Björnen på hennes resa. 
Från 4 år med Ed Damron och Kajsa Englund,  
idé & dramaturgi av Damron/Mallik.  

Björnen som inte ville sova, 24 oktober, Hässleholm, 
www.hassleholmkulturhus.se

REgNSkOgSNatt
På avdelningen ”Regnskogsnatt” kan man uppleva 
nattaktiva djur som fladdermöss, uggleapor och 
flygpungekorrar. I regnskogen har museet vänt på 
dygnet och det innebär att det är ganska mörkt, 
endast svag ”månskens-belysning” i lokalen.

tropikariet i Helsingborg, www.tropikariet.com 

HÖStlOvS-
vERkStaD  
På Konstmuseet 
Moderna i Malmö 
får de yngsta besö-

karna möjlighet att låta fantasin flöda och skapa 
egen konst, bland annat i en hattverkstad, med  
inspiration av de konstverk som visas på uställ-
ningen Supersurrealismen. 

Höstlovsverkstad, 30 oktober–1 november, 
www.modernamuseet.se

väSENvaNDRINg
Ett spännande äventyr när mörkret har lagt sig 
och väsen ur den svenska folktron smyger fram  
på Fredriksdal. Bara för de modiga! Vandringen 
tar cirka en timme.

27–28 oktober, www.fredriksdal.se

kuSlIgt På SlOttEt
På Svaneholm Slott är det dags för höstlovs- 
aktiviteter på slottet och spökvandring med  
massor av höstmys.

28 oktober, www.svaneholm.com

SPÖkvaNDRINg
Återigen kryllar det av spöken, gudar, nornor och 
övrigt oknytt på Spökvandringen på Fotevikens 
Museum. I år blir det ännu mer skrämmande när 
osaliga krigare, gastar och mytologiska varelser 
hemsöker vikingastaden.n

29 oktober, www.fotevikensmuseum.se

snart är det höstlov och Halloween med dags för 
spännande spökjakt, mysiga aktiviteter och kusliga 
upplevelser, för alla modiga barn och vuxna.
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BakOM  
stängda dörrar

kom in och stäng dörren
2–18 oktober, lunds Stadsteater. 
För mer info och biljetter  
www.anagram.se

EN OPERA AV W.A. MOZART

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

»Malmö Opera har hittat ett 
vinnande koncept.«
/SYDSVENSKAN

»Tankeväckande och 
meningsfullt.«
/KRISTIANSTADSBLADET

PÅ TURNÉ: 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

De stängs om den alldeles nyskrivna so-
loshowen ”Kom in och stäng dörren”. Väl 
inne lär publiken känna honom genom att 
möta stora delar av hans närmast outsin-
liga samling av sällsamma idéer, under-
fundiga reflektioner och associativa fun-
deringar. Anders bjuder välkommen till 
sin helt egna värld där dåligt uppstoppade 
djur, en skatt av användbara tyska fraser 
och alldeles för stora hörlurar lever i fasci-
nerande samklang.

Med TV-produktionerna ”Hipp Hipp”, 
”Roliga timmen”, ”Intresseklubben”, ”Starke  
man”, ”Halvvägs till himlen” och ”Anders 
tar parti” har han länge varit en del av 
Sveriges mest produktiva humorister och 
scenföreställningarna ”Denna penna ben-
sin”, ”En överdos kaffe” ”500” och ”Köp 
mjölk Skriv bok” har visat att han verkli-
gen också är en av de mest tongivande på 
humorscenen.n

komikern anders jansson har alltid minst tusen järn i elden och nu 
kommer hans första egna föreställning som sig själv i höstens roli-
gaste humorshow med ett namn som snarare är en uppfordring. 

Foto: Freddy Billqvist
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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 Smaragd- 
staden träffar Plåtmannen, Lejonet och Fågelskräm-
man. Musikalen baseras på en bok med samma 
namn av Frank Baum. 

Nu tar Underhållningspatrullen upp den fantasi-

fulla musikalen och spelar den under hösten på 
Kristianstads Teater. I de ledande rollerna ses bl a 
Denise Lyrot, David Rix och Johan Wikström.n

trollkarlen från Oz, t o m 22 november,  
kristianstad teater. för mer info och biljetter  
www.underhallningspatrullen.se

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 Operahögskolan vid Stockholms konstnärliga högskola och  
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.n

don g, 1/10 Bromölla, 4/10 staffanstorp, 7/10 tomelilla, 9/10 Palladium/malmö, 11/10 Osby, 14/10 ystad,  
10/10 Hässleholm, 18/10 eslöv, 20/1–1/11 malmö Opera. 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.

det blandas friskt i oktober när Helsingborgs konserthus hälsar både balett, 
malla, sanne och årets countryhändelse välkomna.

fÖRfÖRaRE  
På turné

familjernas musikal 

Foto: Håkan Röjder

Illustration:  
lotta H

einegård

SkaPElSEN
Joseph Haydn krönte sin långa och oöverträffade tonsättarkarriär med två magnifika oratorier med barock-
mästaren Händels verk som förebild. I ”Skapelsen” från 1797 skildrar Haydn hur vårt världsallt med sol och 
måne och himmelens stjärnor bildades, hur landmassorna steg ur havet och hur fåglar, fiskar, däggdjur och 
slutligen människan kom till. Oratoriet blev en av Haydns största triumfer och bär den mogne och vitale  
mästarens signum.

8 okt

NaSHvIllE cOuNtRy NIgHt
Dolly Parton, Rascal Flatts, Johnny Cash, Dixie Chicks,  
Taylor Swift, Elvis och många fler gestaltas i årets country-
händelse. Sångerskan Caroline Larsson, som tog Sverige  
med storm med succéturnen ”En hyllning till Eva Cassidy”, 
har handplockat musiker från Sverige och Nashville för det 
här tillfället. Nashville Country Night kommer att bli en  
oförglömlig upplevelse som man helt enkelt inte får missa.

24 okt

tÖRNROSa
Baletten ”Törnrosa” fick sin urpremiär i St Petersburg 1890. 
Musiken av Tjajkovskij skrevs på koreografen Petipas beställ-
ning. Den berömda St Petersburg-baletten framför här en  
elegant, romantisk tolkning av ”Törnrosa”.

25 okt

SaNNE, MatS & BENNEtH
Det blir berättelser och musik från fyra händelserika decen-
nier på och bakom scenen när tre musikaliska naturkrafter 
träffas i en personlig och finstämd föreställning. Danmarks 
rockdrottning Sanne Salomonsen, Mats Ronander, musiker-
nas favoritmusiker och Benneth Fagerlund, det musikaliska 
ankaret för flera av Sveriges största artister fortsätter succé-
turnén tillsammans.n

31 okt

Helsingborgs konserthus
För mer info och biljetter  
www.helsingborgskonserthus.se

SANNE, mATS, BENNETH 
 Foto: urban jören

cARolINE lARSSoN

&Balett  
        boots
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dariusH  
live In concert

filmens värld 
OCH fOlk

Dariush in concert
one of the best known and beloved 
Persian vocal artists, Dariush Eghbali, 
comes to malmö Arena in late oc-
tober. It ś a concert containing raw 
strength, deep passion and genuine 
feelings when Dariush embraces all 
ages with his music and performance 
with roots in the Persian culture.

Världsartisten och Persiens största sångartist Dariush 
Eghbali kommer till Malmö Arena i slutet på oktober för 
att ge en efterlängtad konsert. Dariush ś musik och fan-
tastiska texter har rört och påverkat miljontals perso-
ner. Under årtionden har man njutit av hans verk värl-
den över. Som artist är han definitionen av en varm röst 
baserad på rå styrka, djup passion och genuina känslor. 
Hans texter undersöker den tunna gränsen mellan smär-
ta och glädje i människors vardagsliv. 

Dariush kommer att göra en fantastisk solokonsert för 
alla åldrar i ett unikt format, med slående grafik och be-
stående minnen. Tillsammans med sina musiker kom-
mer han att bjuda på en show som publiken sent kom-
mer att glömma.n

dariush live in Concert, 31 oktober, malmö arena. 
för mer info och biljetter www.malmoarena.com 

Bionalen är Kristianstads egna filmfestival och 
äger rum vartannat år. Filmvisningar blandas 
med besök av både skådespelare och filmarbeta-
re. Årets program är fullsmockat med högkvali-
tativ film.

På invigningen den 16 oktober är det premiär-
visning av ”En filmare söker sitt språk” av Magnus  
Rutberg. Han skriver så här om sin film: ”Stum-
filmstiden kan verka avlägsen, men dåtidens  
0filmare brottades med samma problem som jag 
brottas med idag. Hur kan jag använda filmens 
språk för att få publiken att förstå min berättel-
se? För att hitta svaret måste jag gå i pionjärernas 
fotspår.”

Bland andra intressanta besök kan nämnas Ahmad  
Khan Mahmoodzada, som spelade den unge Hassan  
i filmen ”Flyga Drake”. Som barnskådespelare 
vann han priser i utlandet för sin rollprestation, 
men filmen skapade problem för honom hemma  
i Afghanistan. Han fick fly och bor nu i Sverige. 

Även filmregissörer och producenter Katja Wik, 
Marie Kjellson, Kersti Grunditz Brennan, Malin  
Andersson, Thérèse Ahlbeck, Marcus Ahlbeck 
Olsson, Stefan Berg, Fredrik Egerstand och Kalle 
Gustafsson Jerneholm kommer att vara på plats.

Och för dem som gillar musik och sång finns 
sing-a-long-kvällen eller, varför inte, musik till 
stumfilm med Marinens Musikkår.n

Persian live entertainment inbjuder till en fan-
tastisk kväll med ”the legend”, dariush eghbali.

Tre dagars filmvisning, regissörmöten, skådespelare och filmarbetare  
visar varför filmen är en av de mest spännande konstarterna.

UNDERHÅLLNINGSPATRULLEN ger musikalen

från
Trollkarlen

OZ

25 sept-22 nov
Kristianstad Teater

Biljetter: Kristianstad Turistbyrå 044-13 53 35
www.underhallningspatrullen.se

Bionalen
16-18 oktober, Kristianstad. 
För mer info och biljetter  
www.bionalen.se

mAGNuS RuTBERG

lAlEH, jAG äR INTE BEREDD ATT DÖ äN

SImoN STANFoRD ocH NElSoN mANDElA

FlyGA DRAKE
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Sylvain à la Enn

Säg det i toner, 
25 oktober, Palladium. 
För mer info och biljetter 
www.palladium.nu

Säger namnet Axel Stig Hansson dig något? Nej, 
kanske inte, men om vi säger Jules Sylvain så är 
det säkert många som minns klassiska örhängen 
som ”Jag är ute när gumman min är inne”, ”Tan-
gokavaljeren”, ”Med en enkel tulipan” och ”Räk-
na de lyckliga stunderna blott”, några av de unge-
fär 800 melodier han skrev. 

Mattias har tidigare, med stor framgång, tolkat 

bl a Karl Gerhard och Zarah Leander. Med sig har 
han Succéorkestern Astoria under ledning av Las-
se Tull samt programledaren Anders Eldeman, 
som är vår kunnige och underhållande konferen-
cier laddad med anekdoter och dråpliga händel-
ser om Jules Sylvain och andra artister från hans 
storhetstid.n

På Palladium i malmö möter publiken jules sylvain genom estradören  
mattias enn och föreställningen ”säg det i toner”.

Foton: Bo Håkansson och FreeImages

Våge och Florence, som bor på gården, har be-
stämt sig för att öppna ett pensionat och de för-
sta gästerna är på väg; Tage och Harriet, ett par 
som ska gifta sig. Har Harriet tänkt att de skulle 
bo just här, eller kan Tage ha gjort ett litet miss-
tag med bokningen? Smått neurotiska Anna-Lisa 
dyker upp med väldigt mycket tankar om just det 
här bröllopet, då blir det riktigt rörigt för de tro-
lovade. 

På gården bor redan den forne framgångsri-
ke direktören Bert Grönvall hemma hos mam-
ma och i sitt pojkrum. Varför får han problem 
när byns nye pastor Blid dyker upp? Pastorn är 
på gården för att träffa de trolovade för ett samtal 

men råkar dock halka in i skafferiet och där hittar 
han mängder med mat, något som tilltalar honom 
mycket. Han är född och uppvuxen i ett väldigt 
skyddat, religiöst hem och får sig en rejäl över-
raskning när han får reda på vilka som ska, eller 
inte ska, leva i celibat. 

Till råga på allt lyckas Våge misstolka det här 
bröllopet och tror att det är han och Dagmar  
som ska gifta sig. När pastorn visar intresse för 
Dagmar uppstår ett svartsjukedrama som går så 
långt att ett gevär kommer in i handlingen. Och 
älskade brevbäraren Dag-Otto blir tagen för fäst-
man till Anna-Lisa, något som inte kan sluta 
väl.n

Bröllop i kikar´n 
30–31 oktober, Slagthuset.  
För mer info och biljetter 
www.slagthus.se

BRÖllOPS-
DagS
efter en succésommar på vallarnas friluftsteater i falkenberg kommer  
florence, våge, Bert och dag-Otto på ett uppskattat besök till slagthuset, 
malmö. Också här görs ett nedslag på gården solhöjden, en så kallad fri- 
stående uppföljare till ”Brännvin i kikarn!”.

Foto: oskar ohlson
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Charley väntar sin tant Lucia till lunch. Han 
och kamraten Jack tar chansen att bjuda Mr 
Spettigues myndlingar Anny och Kitty efter-
som tant Lucia kan fungera som förkläde. Så får 
Charley veta att tant Lucia inte kan komma. Det 
får honom att tvinga kamraten Bobby att spela 
tantens roll. Dessutom uppenbarar sig flickor-
nas förmyndare, den riktiga tant Lucia samt 
Bobbys flickvän.

Denna komediklassiker tillkom som ett be-
ställninguppdrag till den brittiske författa-
ren Brandon Thomas från landsortskomikern 
W.S. Penley. Den hade premiär i februari 
1892 och blev genast en stor succé. I London 
spelade man för utsålda hus till 1896. Sedan 
dess har den spelats nästan oavbrutet och är 

idag en av världens mest spelade farser. 
Svensk premiär var det redan 1894 på Djur-

gårdsteatern i Stockholm och många namn-
kunniga skådespelare har gestaltat tanten 
med skinn på näsan. Nu är det så dags för 
Slagthuset i Malmö att ta sig an mästerverket 
och man har laddat farskanonen med de mest 
namnkunniga komiska skådespelarna i Sverige.  
Förutom Claes Malmberg så kan publiken se 
Jan Malmsjö och Marianne Mörck i de olika 
rollerna. Det kommer att bli en skrattfest utan 
dess like.n

Charley´s tant, 2 okt–11 nov, slagthuset.  
för mer info och biljetter www.ticnet.se

CHarley´s taNt
efter att ha spelat på gunnebo slott i sommar, ikläder sig Claes  
malmberg denna alla komikers paradroll fylld med skratt, sång,  
musik och dans, inför hösten på slagthuset.

Foto: Tommy Holl

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

sy
re

.s
e 

@
 F

o
to

: A
n

d
re

as
 Å

b
er

g



www.dethander.com – Det Händer 31Det Händer – Skåne30

futuRE lEgENDS
Palladium i Malmö ś djärva satsning, med fokus 
på mötet mellan den performativa samtidskon-
sten och den experimentella musiken, är tillbaka 
med en andra säsong. Inför varje event bjuder man 
in konstnärer eller kompositörer som inte tidigare 
mötts, för att i ett residens skapa ett nytt verk unikt 
för eventet. Det första görs av svenske konstnären 
och musikern Makode Linde och japanska kom-
positören och musikern Kyoka. Dessutom det allra 
senaste från de Nordiska Konst- och Musikhög-
skolornas studernter med installationer, videoverk, 
skulpturer, musik och performance. 

3 oktober, Palladium, malmö.

OglÖMD SåNgRÖSt
Eilen Jewell är en fantastisk artist som, likt en kors-
ning av Lucinda Williams och Norah Jones, med 
talang och hårt arbete har skapat sig en position 
där hon blivit lika omtyckt av såväl kritiker som 
publik. Hon är artisten som konsertbesökaren ald-
rig glömmer och som omger sig med ett band där 
gitarristen Jerry Millers spel egentligen ensamt 
är värt biljettpriset men ändå klädsamt hamnar i 
skuggan av den skinande Eilen. Med nya skivan 
”Sundown over Ghost Town” befäster Eilen Jewell 
sin position och hyllas återigen av en enig kritikerkår.

7 oktober, kristianstad, kulturkvarteret

klOckREN faDO
Fado är som havet, ibland mörkt, ibland fridfullt 
och ibland med piskande vågor. Carminho började  
sjunga inför publik på tavernor i Lissabon redan 
som 12-åring, allt enligt traditionen då hennes 
mamma är fadista. Carminho har en klockren röst 
med absolut närvaro. Hon är nu aktuell med sin 
tredje cd, ”Canto”, där många av Brasiliens största 
stjärnor är med, bland annat Caetano Veloso.

9 oktober, kristianstad, kulturkvarteret

SJuNg MED I kÖR
I mitten av oktober återkommer kördagarna  
i Lund, då körer från Lund med omnejd ger  
konserter i Domkyrkan och Allhelgonakyrkan, 
samt på några museer i samband med Konst- 
kväll Lund. Programmet omfattar lunchkonser-
ter, kvällskonserter, sing-along, afterwork och  
ett gästspel av fantastiska Voces Nordicae.n

10-–18 oktober

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

Musikens röster
under oktober ges många tillfällen att fyllas av sång och musik.

EllEN jEWEll  Foto: liz linder
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tIPS
FRÅN REDAKTIoNEN

vi har plockat fram några hösttips på 
evenemang och spännande upplevelser 
i skåne. mycket nöje!

Fo
to

: P
R

 B
ild

er
, F

re
e 

Im
ag

es
, B

od
il 

jo
ha

ns
so

n,
 g

la
sr

ik
et

sv
er

ig
e.

se

Höstlovsöppet  
24/10–1/11

Workshop 24, 25 och 28 okt för 
8–12 år. Lär dig mer om luftballong-
en och skapa din egen. “Pilotjakt” 
för de yngsta besökarna. Se vidare 
detaljer på vår hemsida.n

www.engelholmsflygmuseum.se

Bluesfestival 
23–24/10

Blues i Eslöv arrangerar åter igen 
uppskattad Bluesfestival i Eslöv  
där bl a Mad Dogs, Sven Zetterberg 
Trio och Roberta´s uppträder. Brutus  
Östling ställer ut rockfoton.n

www.bluesieslov.se

Fruktutställning 
t o m 4/10

Fruktutställning på Fredriksdal med 
hundratals sorter av äpple och pä-
ron. Tips om vilka sorter som är 
lämpliga till att göra mos av, torka 
eller tillverka must och cider av. n

www.fredriksdal.se

Mästarna bakom glaset 
3/10–1/11

Under glasmässans tre veckor  
ordnas glasutställningar, work-
shops, filmvisning, föredrag och 
barnaktiviteter på Österlen.n

www.glasriketsverige.se

En älskad leksak 
t o m 1/11

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

Stormen 
10–5/12 

Moomsteatern spelar Stormen av 
William Shakespeare i regi av Olle 
Törnqvist. Medverkar gör Frida 
Schriver och Niclas Lendemar.n

www.moomsteatern.com

Zappa Plays Zappa 
27/10

Dweezil Zappa spelar pappa Franks 
låtar med briljans och humor på tur-
nén ”One Size Fits All”, en hyllning 
till detta klassiska Frank Zappa-
album.n

www.kulturbolaget.se

Blodsbröllop 
3–25/10

Sommarteater på Krapperup spelar 
Blodsbröllop på Fredriksdal. En poe-
tisk och grym berättelse om hat och 
våld och om den dödsdömda förbjud-
na passionen.n

 
www.sommarteaterpakrapperup.se

Magnus Mårtensson 
23/10 

Magnus Mårtensson, mannen  
med samma initialer som Marilyn 
Monroe, kommer till Ystad Teater 
med föreställningen ”Extra ben- 
utrymme till flygeln, tack!”.n

www.ystad.se/kultur/ystads-teater
Kusama i sin installation, Guidepost to the New Space, 2012, mixed media,  
Courtesy of Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore, Victoria Miro Gallery, London, David Zwirner, New York © YAYOI KUSAMA Med stöd från:

MISSA INTE ÅRETS 
MEST SPEKTAKULÄRA 
UTSTÄLLNING MED 
LEGENDARISKA KUSAMA
17.9. 2015 – 24.1. 2016

KVÄLLSÖPPET TIS-FRE 
TILL KL. 22

SE LOUISIANA.DK

08.09.2015_KUSAMA_dethander.indd   1 09/09/15   10.54



kÖPenHamn
Wonderful copenhagen 
www.vistcopenhagen.dk

copenhagen info
www.cphinfo.dk

visit Denmark
www.visitdenmark.se

skåne
tourism in Skåne
www.visitskane.com 

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Öresundsbron
www.oresundsbron.com

www.dethander.com

enkelt i din MOBIl, 
läSPlatta  
eller DatOR.

31
oktober

nytt nummer!

Iscensättare

DANIEL BOHR
Scenografi

PAUL FARNSWORTH

Musikalisk inövning

PER ENGSTRÖM
Koreografi

HAYLEY FRANKS HØIER

Musik

RICHARD RODGERS
 Sångtexter

OSCAR HAMMERSTEIN II
Manuskript 

HOWARD LINDSAY og RUSSEL CROUSE
Inspirerat av ”The Trapp Family Singers” av Maria Augusta Trapp

Presenteras enligt avtal med R&H Theatricals Europe

Tisdag kl 18.30/19.30  Ons-torsdag kl 19.30 Fredag kl 20 Lördag kl 15 & 20 Söndag kl 15

Gammel Kongevej 29, Köpenhamn (200 m från centralstationen)
Biljetter: +45 33 25 50 75 mån-lör 12-16 el. www.detnyteater.dk
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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!

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

Julius Production present

THE ULTIMATE CONCERT
Nöjesteatern Malmö - Tor 26 nov kl 19

www.manhattantransfer.net

Julius Production presenterar

MALMÖ KONSERTHUS (Föreningsgatan 35)
Lördag 28 november kl 19.00
www.erwinschrott.com

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

Det-hander-170x260+5.indd   1 2015-09-18   15:33


