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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
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3Laura Lima, Den nakna magikern 
Foto: ida Tietgen Høyrup

3. Med nordisk inspiration
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 kolo-
rister. Långt mindre välkänt är att konstnären på sin ålders höst riktade sina blickar och sin ska-
parkraft 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

Matisse og Eskimoerne, Ordrupgaard Museum t o m 29 nov.  
För mer info www.ordrupgaard.dk

4. Måns på VEGA
Som 19-åring slog han igenom i Idol där han slutade på en femte-
plats, 2006 vann han ”Let’s dance” och året därpå debuterade  
han som soloartist i Melodifestivalen med låten ”Cara Mia”.  
2009 blev det en fjärdeplats i Melodifestivalen med ”Hope  
and Glory” och senast vann Lundasonen Måns Zelmerlöv  
med historiskt stor marginal i Eurovision i Wien.  Sommaren  
igenom har han bjudit på uppträdanden runt om i hela Sverige och  
nu åker han över Öresund för att spela på VEGA i Köpenhamn.n

Måns Zelmerlöv, 26 oktober, VEGA.  
För mer info och biljetter www.vega.dk

Henri maTisse sjäLvporTräT 1906  Foto: statens museum for kunst

1. Kulturnatt i Köpenhamn
Det händer grejer i hela Köpenhamn när Kulturnatten kickas igång den 9 oktober. Evenemang-
et hölls för första gången 1993 och har sedan dess växt rejält. Det finns oerhört många olika och 
spännande aktiviteter att välja på, både för vuxna och barn där mer än 250 museer, teatrar, bib-
liotek, kyrkor, parker och torg över hela huvudstaden bjuder publiken välkommen. 

Zoo håller kvällsöppet med mysbelysning och matning av djuren. På Experimentarium City 
kan man prova på parkour, Den Kongelige Stald-Etat och Gardehusarregimentets Hesteskadron 
bjuder på riduppvisning på Christiansborg Ridebane bakom regeringsbyggnaden och på Rådhus-
pladsen kan man få tillgång till byggplatsen för den nya metro, Cityringen.

Danmarks Radio öppnar dörrana och bjuder in publiken i studion och i kostymavdelningen 
kan man se kläder från DRs stora filmproduktioner, kanske känner du igen kläder från olika  
tv-serier. Niels Bohr Institutet bjuder på föreläsningar om vatten på Mars och svart stoft i uni-
versum, man kan bygga en egen stjärnkikare eller ta en titt på iskärnor utskurna från djupet av  
inlandsisen på Grönland.n

Kulturnatten i Köpenhamn, 9 oktober. För mer info www.kulturnatten.dk

2. Trollkarlens verkstad
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

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

21 Foto: nicolai perjesi
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sig Försvar mot Svartkonster eller blanda ett elix-
ir i Professor Snapes verkstad. Hos Ollivander kan 
man köpa en trollstav, om man vill betala med 
galleoner får man gå in på Gringotts Bank och 
växla till sig sådana. Rita Skeeter undervisar  
i skvallerjournalistik med fokus på lögn och sen-
sationer, i Kvastverkstaden kan man bygga sin 
helt egna Nimbus 2000 och sedan delta i den be-
römda Quidditch-turneringen. Hagrid tipsar  
om hur man bekämpar en dementor och sedan 
kan man leta rätt på de sju horrocruxarna och 
förstöra dem.

16–17 oktober, Odense, www.odensebib.dk

fabelMageren 
I barnbaletten ”Fabelmageren” får publiken följa 
med pojken Ferdinand in i hans fantasivärld där 
han bland annat träffar Snödraken, Danskor-
ven och Monsterdivan.  ”Fabelmageren” är skapad 
av multikonstnären, författaren och tv-barnpro-
gramvärden Shane Brox, känd för sina underfun-
diga äventyrsberättelser fyllda av glitter, fantasi och 
härlig kreativitet. Föreställningen dansas av balett-
elever från Det Kongelige Teater.

10–14 oktober, København, 
www.kglteater.dk

Snart är det höstlov och på andra sidan Öresund kryllar det av aktiviteter  
med spöken, magi och fabelaktig fantasi för barn och vuxna .

HÖStLOV

ryslig spöKjaKT
Spökena den Grå Mannen och den Vita Damen 
smyger sig genom rummen i husen på Frilands- 
museet norr om Köpenhamn. I stallet gnäggar  
hästarna fast det inte finns några där, fioler spe-
lar och det finns en tydlig känsla av att man inte 
är helt ensam när man tar sig runt i husen på mu-
seet. Nu får modiga barn och vuxna möjlighet att 
följa med på spökjakt, bara för de som törs.

Spøgelsesture på Frilandsmuseet,  
25 oktober–8 november, 
www.natmus.dk/frilandsmuseet
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Härligt

draKdag
På Erimitagen norr om nöjesfältet Bakken träf-
fas drakentusiaster varje år i vecka 42. Drakdagen 
är ett öppet arrangemang där de som vill tar med 
sin egen drake och flyger med den. Ta med fika 
och en varm tröja och var redo för en härlig dag 
med färgglada former och figurer på himlen.

dragedag, 17 oktober Erimitagesletten,  
www.almanak.dk

hallOween  
på TivOli
Nu får alla glada barn och  
vuxna möjlighet att under 
tre veckors tid fira Hallo-
ween på ett Tivoli dekore-
rat med fantasifulla pum-
padekorationer. Alla åk- 
attraktioner har öppet,  
häxorna uppträder på  
scenen och årets största pumpa ska hittas. Förra 
års vinnare hade med en pumpa på 276 kg kilo, 
viktrekordet är än så länge 451,4 kg (2012). På 
kvällen öppnar Hotel Scary där barn över 12 år 
kan se fram emot att träffa skräckinjagande zom-
bies och monstrar som finns på det hemsökta ho-
tellet. 

Halloween, 9 oktober–1 november, www.tivoli.dk

harry pOTTer fesTival
Odense på Fyn öppnar portarna till årets magiska 
festival för mugglare och magiker. Med en uppsjö 
av aktiviteter, workshops och evenenang är det 
bara att dra på sig osynlighetsmanteln och stiga 
ombord på Hogwartsexpressen. Under två dagars 
fullspäckat program kan man bland annat lära 
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specialglasögon får besökaren känslan av att  
befinna sig mitt i ett oväder till havs, som tur är 
finns både reling och kräkpåsar inom räckhåll. 

Verksamma sjömän berättar om sina egna  
dramatiska upplevelser och den tecknade serie- 
figuren kapten Rasmus Nalle berättar om den  
där gången när stormen drog fram i Biscayabuk-
ten. Film och ljud bidrar ytterligare till känslan 
av att befinna sig mitt på det skummande havet 
bland de flera meter höga vågorna.n

1 oktober–12 juni, M/S Museet for Søfart, Helsingör, 
www.mfs.dk

StORMEN

Matisse
och eskimåerna
Ett bortglömt kapitel i konsten 

21.8 – 29.11

ordrupgaard.dk

Kvällsöppetvarje onsdagtill kl 21
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Tolkiens world
at Tøjhusmuseum in  
Copenhagen you can  
experience rare moments 
from Tolkien´s world. props 
from the movies and origi-
nal 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.

My preciOus
Nära Danmarks Riksdag, Christiansborg, finns Tøjhusmuseet. 
Här visas just nu en utställning om Tolkiens universum i hans 
populära berättelser ”Sagan om ringen” och ”Hobitten”. Utställ-
ningen innehåller unika saker från en privat samling, rekvisi-
ta 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.

tolkiens Univers, t o m 18 oktober på tøjhusmuseet, www.natmus.dk

sTOrMen 
”Fløjt ikke ombord – det vækker stormen” (vissla inte ombord, 
då väcker du stormen). Ett gammalt ordspråk som använts fli-
tigt av sjömän. Nu väcks havets krafter i allra högsta grad till liv 
när  M/S Museet for Søfart i Helsingör släpper loss STORMEN 
i en ny utställning. Mitt i stormens öga väntar en omskakande 
upplevelse i utställningens virtual reality-installation. Genom  

GOLLUM
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louisiana
För mer info  
www.louisiana.dk

Oändlighet...

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 konst-
världens kvinnliga motstycke till Andy 
Warhol i det att hon friskt blandar mel-

lan konst, mode och happenings. Sedan 
1960-talet har Yayoi Kusama med sitt mar-
kanta bildspråk och sin konstanta konst-
närliga 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, t o m 24 januari

... kan beskrivas på så många olika sätt, något som denna konstnär 
gjort i mer än 50 år. 

kusama wiTH pumpkin  © Yayoi kusama

Succébox 
i GULd

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 publi-
ken strömmar till från när och fjärran. Den musikaliska underhåll-
ningen spänner från U2 och Take That till Twisted Sister. Årets show 
innehåller också en oförglömlig hyllning till Elton John.

Frederik von Wachenfeldt håller som vanligt i den musikaliska takt-
pinnen, nya artister för i år är bl a Oliksiy Khilya med ett makalöst 
nummer i handstående och favoriterna Jimmy & Anna är tillbaka i år 
med sina högtflygande och suggestiva akrobatnummer.n

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

Läs recensionen på www.skane.dethander.com

Dinnershow  
extraordinaire
wallmans interna-
tional dinnershow  
in Copenhagen is 
just what you are 
looking for if you 
want world class 
acts, great music, 
superb dining and 
the best night club 
in town. The show 
spans over music 
from u2 and Take 
That to Twisted sis-
ter and a brand new 
elton john act that 
certainly will im-
press you. so book 
an unforgettable 
night at wallmans 
asap.

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

Foto: john resborn
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Mitt i charmiga Helsingør finns Hotel & Restaurant Madam Sprunck.  
på detta mysiga hotel, som har en hundraårig spännande historia,  
befinnar man sig direkt i centrum med hamnen, de gamla handelsga-
torna, kulturværftet och kronborg slott inom promenadavstånd.  
restaurangen har dessutom blivit utnämd till ”Helsingörs Bästa  
restaurang” av new York Times. vi lottar ut ett presentkort på en 
övernattning för 2 personer, inkl 3 rätters meny och frukost. Delta i 
tävlingen genom att gå in på www.madamsprunck.dk och hitta svaren 
på följande frågor:

1. Hur många rum finns på hotellet?

2. Vad hette Madam Sprunck i förnamn?

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

vinn övernattning på Madam sprunck

Tävling

UNdRE VäRLdEN

Köpenhamn hade på mitten av 1800-talet  
problem med utbrott av sjukdomar som 
till exempel kolera, och som en del av pro-
blemlösningen byggdes Cisternerne. 

 I samband med att huvudstaden 1996 
var europeisk Kulturstad blev Cisternerne 
renoverat och ombyggt till museum med 
utgångspunkt i den mycket speciella arki-
tekturen och det underjordiska klimatet.

Just nu visas utställningen ”H” skapad 
av konstnären Ingvar Cronhammar till-
sammans med kompositören Martin Hall. 
Museet har tidigare rekommenderats av 
New York Times som ett ”must see”.n

ingvar Cronhammar, t o m 29 nov, Cisternerne.  
För mer info www.cisternerne.dk

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

Foto: johan rosenmunthe

Älskade  
MelOdier

”Sound of Music” är den autentiska och roman-
tiska historien om hur den unga novisen Maria 
Rainer lämnar klostret för att bli guvernant för 
familjen von Trapps sju barn som drillats i mili- 
tärisk disciplin. Tidigt vinner hon barnens för-
troende och till slut även kaptenens hjärta. 

Föreställningen innehåller både livsglädje och 
starka familjeband. Musikalen är också en spän-
nande och dramatisk berättelse om den kompro-
misslöse von Trapp som vägrar att rätta in sig i de 
nazistiska leden utan väljer att fly landet tillsam-
mans med sin familj när tyskarna marscherar in.

Helt i Det Ny Teaters tradition kommer före-
ställningen att bli en sprakande fest av färg och 
toner i den legendariska kompositörsduon Rodger 
och Hammersteins mästerverk. 

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 medver-

kar 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

Europas alplandskap har återskapats på det Ny teater som nu ljuder  
av den välkända musiken ur en av våra mest älskade musikaler.

sound of Music
spelar t o m 31 dec,  
Det ny Teater. För  
mer info och biljetter  
www.detnyteater.dk

Fotos: m
iklos szabo

Läs recensionen på www.skane.dethander.com
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löpande vänner

Två vänner förbereder sig för att springa 
New York Marathon. Under förbere-
delserna delar killarna med sig av livets 
höjdpunkter och bekymmer. 

Pjäsen kräver uthållighet av skåde- 
spelarna eftersom de springer under  
de 70 minuter föreställningen varar.  
På scen, i regi av självaste Ian Burns,  
står Benjamin Stender, som vann en eftertraktad och  
välförtjänt Reumert förra året, och det senaste stjärn- 
skottet Rasmus Emil Mortensen.

Marathon är skriven av Edoardo Erba och översatt  
av Colin Teevan.n

Marathon, 21 okt–21 nov, that theatre, Krudttønden.  
För mer info och biljetter www.that-theatre.com

Friends running
This is as real as theatre can get: 
Two young men are training for the 
event of their lives: The new York 
marathon. The play is packed with 
humour and endurance as the ac-
tors run for the entire 70 minutes 
sharing their lives’ highs and lows. 
marathon is a compelling story 
about friendship and memory.

Köpenhamns bästa engelsk- 
språkiga teater har inom kort 
Skandinavienpremiär på sin 
nya pjäs Marathon. 

MAGiSKt 
jazzmöte

Jazzmusikerna Cæcilie Norby och Lars Danielsson presenterar  
musik från deras gemensamma album ”Just the two of us”, ett  
intimt och gripande musikaliskt möte mellan en stor sångerska  
och en framstående basist och musiker.

Följ med in i det äkta parets musikaliska universum när Cæcilie  
Norby sjunger några av Joni Mitchells odödliga ballader i sin  
egen unika och charmiga tolkning ackompanjerad av Lars  
Danielssons magiska toner.n

Cæcilie Norby & Lars danielsson, 25 okt, dR Koncerthuset.  
För mer info och biljetter www.billetlugen.dk

Foto: gregor Hohenberg

En varm hyllning till kärleken och livet.
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Köp presentkort på  www.korsbæk-bakken.dk 

eller ring på tel. 0045-39 96 03 45 

Vi ses på Bakken 2016

Musik &  
underhållning

Små trevliga 
butiker

Rundtur i 
stadens gemak

TACK
FÖR I ÅR

Förköpet börjar den 2 november 2015

Middag på Katrines Gaard

Dagens rätt på Jernbane RestaurantenÄt på Postgaarden

Festmåltid hos Varnæs Lunch i Lauras Køkken 

Avnjut förfriskningar på Skjerns 

BAKKEN
öppnar den 17 mars 

2016

Korsbæk på Bakken · Dyrehavsbakken · 2930 Klampenborg · telefon 39 96 03 45 · salg@korsbaek-bakken.dk

Upplev stämningen från Matador 
Ta vägen förbi Korsbæk på Bakken – Danmarks nya, stora upplevelsemiljö. Besök de välkända miljöerna 
från tv-serien, möt älskade karaktärer och njut av god, dansk mat – som den smakade på Matadors tid.
Korsbæk på Bakken är platsen där mat, miljö och skådespel förenas till en perfekt helhetsupplevelse.

Världsbaryton  
i operaklassiker

rOMeO vs julie rOcKs

Handlingen kretsar runt den lyxiga glädjeflickan Violetta  
som lever ett liv i sus och dus, glädje och dekadens i  
överklassens Paris tills hon träffar den unge Alfredo.  
Paret rymmer till den lugna idyllen på landet. Men  
Alfredos stränga far vill absolut inte att hans son skall  
umgås med Violetta. Vad Alfredo inte vet är att hans  
älskade bär på en dödlig sjukdom. 

Förutom en stark ensemble från Det Kongelige Teater 
kan publiken glädjas åt den grekiske barytonen Dimitris 
Tiliakos, en av operavärldens största röster.n

La traviata, premiär 4 oktober, Operaen.  
För mer info och biljetter www.kglteater.dk 

La Traviata 
since its premiere in 1853 it has  
become one of the most beloved 
operas in the world. ”La Traviata”, 
by giuseppe verdi, is now playing  
at The royal Theatre in Copenha-
gen. violetta, a lady of the night,  
and her young lover alfredo elope 
to enjoy peace and tranquility. But 
alfredos father has other plans.  
The leading role is played by the 
world famous greek baritone  
Dimitris Tiliakos.

”La traviata” skrevs av Giuseppe Verdi och 
hade sin urpremiär 1853 på La Fenice-teatern 
i Venedig.

Foto:  
Free images

Vad har Michael Jackson, Wham, Queen, Bryan 
Adams, Whitesnake, Phil Collins och Prince ge-
mensamt med Shakespeare’s Romeo och Julia? 
Ingenting alls förrän nu!

Shakespeares klassiska kärleksdrama har fått 
sig en riktig omgång så att den nu berättas med 
80-talets största hits. Dramat utspelar sig i vår 
tid i sportens värld. Med fullt tryck i högtalar-
na kämpar två rivaliserande klubbar i en rasan-
de uppgörelse. Kaxiga, sexiga män och kvinnor i 

tight läder utkämpar svettiga mikrofondueller  
om vinsten. I allt detta möter Romeo Julia. 

Tretton sångare och musiker ser till att dett a 
hett brinnande drama och den odödliga kärleken 
blir naggade i kanten av en hitkavalkad från 80- 
talet när kärleksparet kämpar för att få varandra. 
Mäktigt, häftigt och svettigt.n

ROMEO vs jULiE – 80’er rockteaterkoncert,  
24-25 okt, Kulturværftet Helsingør. 
För mer info och biljetter www.kulturværftet.dk



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

170x260 DetHander-okt+5mm.indd   1 04/09/15   14.00

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.
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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
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