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buffén. Taget, sa jag, och tänkte inte mer på
saken.
Väl framme i Louisville, Kentucky, var löftet bortglömt från min sida i alla fall och dagen då skånsk mattradition skulle lanseras i
amerikanska södern var snart där. Dock hade
mina vänner det ofina draget att påminna mig
och nu var goda råd dyra. Att steka en hel gås
med tillbehör var det inte tal om. Amerikanerna skulle ju ha kalkon så det givna förslaget ströks omgående. Köttbullar, tänkte jag.
Nä, alltför oinspirerat. Kåldolmar då? Nej,
ursprungligen från Turkiet var det inte speciellt skånskt. Efter mycket rådbråkande av
hjärnans matminnen beslöt jag mig för att
göra plommonspäckade persiljejärpar som
min farmor brukade göra dem. Iväg till affären för inhandling. Men vad heter blandfärs
på engelska?
Efter att ha spenderat större delen av förmiddagen i affärens oändliga gångar återstod
bara att köpa sviskon. Hur jag än letade hittade jag inga så jag fick fråga mig fram.
– Ursäkta mig, jag letar efter sviskon? sade
jag.
– Titta på hälsokostavdelningen, sa biträdet.
– Hälsokostavdelningen, sa jag med illa dold
undran.
– Javisst, men vi har laxermedel på apoteket
också om du vill ha, informerade biträdet.
De plommonspäckade persiljejärparna gjorde succé får jag meddela. Efter den avslutade
brakmåltiden ägnade jag åtskilliga timmar på
att få valda delar av sällskapet att kunna uttala vad de ätit. ”No, no, no you say ”jääärrrrrrpaaarrr”.
Ola Sjösten
chefredaktör

kl 09:32, Malmö Airport

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 direktavgång
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.

www.dethander.com – Det Händer
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syre.se @ Foto: Andreas Åberg

Hur är ert förhållande till månaden november? Månaden som Gud glömde. Novembers
placering i almanackan är, för novembers del,
otroligt olycklig. Tänk att vara den månad
under året som inte innehåller sol och värme
men inte heller snö och vinterljus. Bara mörkt
och ”tradigt”, regn och rusk. Tyvärr har ju
inte november tilldelats någon upplyftande
högtid som midsommar eller pingst utan får
snällt hålla tillgodo med Allhelgonadagen
och Movember, en internationell kampanj om
manssjukdomar då alla män uppmanas att
odla ansiktshår. Som om inte november hade
tillräckligt i minusskålen så inträffade den
ryska Oktoberrevolutionen i november 1917.
Avslutningsvis så betyder november ”den nionde månaden” enligt de gamla romarna. Men
november fick flytta på sig år 152 f. Kr. då man
helt sonika beslutade sig för att tidigarelägga
nyåret. Stackars november.
Men det finns alltid något att glädja sig
över även om mycket redan talar mot november som månad och fenomen. I Skåne firar vi
Mårten gås med att äta och njuta av detta otroligt läckra fjäderfä. En vällagad svartsoppa
med krås som entré, en knaperstekt gås med
äpplen och sviskon med allsköns tillbehör och
avslutningsvis en riktigt god skånsk äpplekaka på höstrodnande äpplen från Österlen. Till
detta dricks portvin, sherry, vin eller öl och
ett riktigt gott kaffe till desserten. Den amerikanska gåsens motsvarighet är kalkonen som
företrädesvis äts under Thanksgiving som
infaller fjärde torsdagen i månaden. Thanksgiving firas till minnet av de puritanska pilgrimer som 1620 kom till det som skulle bli
USA. Thanksgiving är en av de största högtiderna sedan länge då släkt och vänner träffas
och umgås mellan kalkonlår och pumpapajer.
Själv blev jag vittne till denna tradition när
jag besökte några vänner i Kentucky under
just Thanksgiving. Egentligen så var man inte
så pigga på att ha svenskt besök under denna
familjehögtid och jag erbjöd mig att ta in på
hotell så att man kunde fira ostört inom den
familjära kretsen. Detta kom absolut inte på
tal, tyckte vännerna, men man hade ett krav
som jag måste uppfylla för att få komma. Jag
skulle laga någon genuin skånsk maträtt till
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1. S, K, O, eller J?

3. Heberlein om meningen med allt

En utställning och workshop för barn och vuxna som är nyfikna på det här med bokstäver
och språk. Upplev en lekfull och färgglad utställning om och med bokstäver i stort format.
Vi träder in i den magiska bokstavsvärlden, klättrar upp på bokstäverna, kramar dem, sitter
i dem och åker rutschkana utför dem. Vi talar om barnboksbilder, rim, ramsor, och andra
texter (på sju olika språk) som löper på väggarna och slingrar sig över golvet. Barnen får
leta efter sin bästa bokstav och de får också ett uppdrag och sen blir det lite tid till eget upptäckande. Tematiska barnboksbilder finns att kika på i anslutning till varje bokstav.n

Hösten 2015 gör Ann Heberlein sin första egna föreställning med sig själv på scen. En filosofisk,
omtumlande och rolig föreställning om eviga frågor. Ann Heberlein är lektor i etik vid Lunds
Universitet, författare och skriver på kultursidorna i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet.
Hon är en mycket erkänd författare. Hennes mest kända bok; ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte
leva” har sålt i osannolika 260 000 exemplar och har satts upp som föreställning på Dramaten.
Man skulle kunna säga att Ann Heberlein nästan har en ikonisk rockstjärnestatus bland framförallt yngre tjejer. Men är också väldigt aktad i den akademiska världen.n

ABC – bokstavslek, 29 nov–28 feb, Regionmuseet, Kristianstad. För mer info www.regionmuseet.se

Livet, döden & meningen med allt , 4 nov Lund, 21 nov Helsingborg, 27–28 nov Malmö.
För mer info och biljetter www.unitedstage.se

2. Ett enda stort lyckopiller

4. Rid i Natt

Hösten 2013 hade Jonas Gardell premiär på Maximteatern med den sprudlande showen
”Mitt Enda Liv” med orkester, sångerskor, gospelkör, dansare och transor. Jonas Gardell
tog huvudstaden med storm med flera utsålda säsonger. Nu har han tagit hela den glittrande
Las Vegas-showen på arenaturné ute i landet för att fler ska få chans att uppleva hans
hejdundrande hyllning till det jublande, hemska, sprakande och underbara livet.n

Vad vore världen utan komiska underhållare, vändningar och yttringar. Var skulle vår egen
litterära kunskap befinna sig. När skulle vi få litteraturens klassiker presenterade för oss på
ett så givande sätt. Hur skulle vi få ett sådant perspektiv på berättelserna. Schtunk visar oss.
Inspirerade gräver de vidare i den svenska och Mobergska myllan. Denna gång gestaltas Ragnar
Svedje, Mor Sigga, Botilla Stånge, tjuven Ygge, änkan Annika, Hans i Lenhovda samt en och
annan korp. Improvisationerna är lika mångfaldiga som hovarnas klapper.n

Mitt Enda Liv, 28 nov Malmö Arena, För mer info och biljetter www.lifeline.se

Rid i natt, 19 nov Höganäs, 22 nov Kristianstad. För mer info och biljetter www.schtunk.se
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Malmö live konserthus

Malmö live konserthus

Miriam Aïda

Malmö Live

För mer info och biljetter
www.malmolive.se

Foto: PR Bilder, United Stage

Aïda möter Holiday
Som vanligt är det fullt med liv och musik på Malmö Live.
hasse andersson

SANNA NIELSEN SOM KRISTINA
Det är 20 år sedan den älskade musikalen hade
urpremiär i Malmö. Nu kommer den till Malmö
igen och publiken får höra konsertversionen av
Andersson/Ulveus/Rudolfssons ”Kristina från
Duvemåla”. Marianne Mörck tar oss med genom
handlingen som bara hon kan. Som Kristina
och Karl-Oskar hör vi Philip Jalmelid
och Sanna Nielsen medan Åsa Fång
gör rollen som Ulrika. Dirigenten
då som nu är Anders Eljas.
13, 14, 15 nov

Guld och gröna
skogar
Hasse Andersson slog igenom på
1980-talet i sin egna programserie ”Hasses Lada” i SVT och är en av
8
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våra mest folkkära artister med hits som ”Änglahund”. ”Dans på Vejby Ängar”, ”Skomagare Anton” och ”Eva Lena”. Aktuell med melodifestivalbidraget ”Guld och gröna skogar” som haft över
fyra miljoner lyssnare på Spotify, tredje plats på
såväl Svensktoppen som på den svenska försäljningslistan. Hösten konsertturné görs tillsammans med Kvinnaböske band och violinisten Jannike Stenlund.

Bonde Hansen sjunger Carl Nielsens sju sånger.
Malmö Symfoniorkester under ledning av dirigenten Andreas Hanson samt Malmö Live Vokalensemble under ledning av Sofia Söderberg.

Billie Holiday tillsammans med svenska Miriam
Aïda och Hannah Svensson, norska Karin Krog,
engelska Claire Martin och amerikanske saxofonisten Harry Allen.

19 nov

20 nov

EN HYLLNING TILL BILLIE HOLIDAY
”100 år med Billie Holiday” kan låta som en överdrift, men snarare ska det visa sig vara tvärtom.
Visserligen var hon inte allmänt känd redan från
födseln 1915 men från 1930-talet var och är hon
ständigt aktuell. Hon gick bort redan 1959, men
har sedan dess fått många efterföljare och tjänar
ofta som ett riktmärke genom sin djupt personliga sång och frasering. Jan Lundgren Group hyllar

FINESS
Adam Walker, ny internationell stjärna på flöjthimlen bjuder på Jacques Iberts flöjtkonsert och
Cécile Chaminades vackra stycke för flöjt och
symfoniorkester. Efter pausen blir det Maurice
Ravels sensuella sviter ur ”Daphnis et Chloé”
som ingår i serien ”I ny lyster”. Malmö Symfoniorkester med dirigent Marc Soustrot.n
26 nov

18 nov

CARL NIELSEN - ETT PORTRÄTT
Poeten Niklas Törnlund speglar personen Carl
Nielsen, Danmarks nationalkompositör som
föddes för 150 år sedan, i hemlandet älskad för
sina vackra solosånger och körstycken som de
flesta danskar någon gång sjungit i hemmet eller
under skoltiden. Den danska sopranen Henriette
www.dethander.com – Det Händer
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Malmö stadsteater

Malmö stadsteater
i came to see you
Foto: Mattias Ankrah

Malmö Stadsteater

För mer info och biljetter
www.malmostadsteater.se

RumänskT med klös
En helt vanlig stad i Europa. Mellanstor med ett medeltida torg, uteserveringar,
duvor, förbipasserande, turister, hemlösa … En helt normal stad där allt går
sin gilla gång när en tiger plötsligt rymmer från djurparken.
Av denna verkliga händelse har den hyllade rumänska dramatikern Gianina Carbunariu skapat en lekfull och politisk
berättelse om vår samtid.
– Jag fascinerades av händelsen med tigerhonan och vad
den säger om oss och vår rädsla för det främmande. Jag
märkte snart att den så kallade främlingen räknades
som det största hotet, en påhittad fara som vi enas om
att vara rädda för utan att egentligen ha belägg. Jag
valde mokumentären som konstform för att på mitt
eget sätt visa att den verkliga världen är full av surrealistiska och absurda situationer”, säger Carbunariu.
Humoristiskt, ömsint och skarpt berättar Tigern om
hur osäkerheten inför framtiden förändrar våra attityder
och förhållningssätt till människorna runt omkring oss.

Hemlängtan

Äventyrligt

Illustration: Johan Sjövall

Ikaros flyger för nära solen och faller med
ett plask ner i havet, Sisyfos rullar sitt stenblock uppför kullen i all evighet, Orfeus
vackra sång väcker hans älskade Eurydike
från de döda och i Olympen sittar den mäktige guden Zeus och hans två bröder Poseidon och Hades. Spännande, fascinerande
och allmänmänskliga berättelser som rör
vid vårt innersta och hjälper människan
att förstå sig själva och andra.
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Hjältar, gudar, monster, 28 nov–13 feb
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”I Came To See You” vann 2011 Arabiska
Teaterinstitutets pris för bästa nyskrivna
manus. Irakiska dramatikern och skådespelaren Karim Rashed är sedan många
år bosatt i Malmö.
Medverker gör bland andra Helen AlJanabi, Miran Kamala, Anette Lindbäck
och Karim Rashed.n
I Came To See You, spelas på utvalda
dagar t o m 9 dec, Intiman

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA
NÄSTAN INTE HADE ONT.
Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

www.dethander.com – Det Händer

Tack till Malvas familj för er medverkan i annonsen.

tigern
Foto: Urban Jörén

Tigern, 13 nov–2 dec på Intiman

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 lämnade 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?

11

Jakten på ett
rikare liv

Lise & Gertrud
Foto Tina Axelsson

Henrik Schyffert och Fredrik Lindström
gräver bland glädjekalkyler, pensionsdrömmar och felsydda utgiftskostymer.
Någon i vår samtid sa: ”Vi köper saker vi inte behöver för
pengar som inte är våra för att imponera på människor som
vi inte gillar”. Likt orkestern på Titanic spelar vi på medan vi
beställer nya iPads och placerar lånade pengar i fonder som ska
”ge snabb avkastning”. Varför kör vi på när vi vet att alla tidigare
ekonomiska bubblor slutat i gigantiska krascher? Har vår välfärd
självt blivit det största problemet av alla?n
Ägd, 11 nov Lund, 12 nov Ystad, 13–14 nov Malmö.
För mer info och biljetter www.blixten.se

Foto:
Morgan Norman

Musik i Syd

För mer info och biljetter
www.musikisyd.se

Musik & skoj
Lise & Gertrud
När hösttröttheten smyger sig på kärleksbombar
Lise & Gertrud publiken med musikaliska världsklassiker, megahits eller covers. Med sina oemotståndliga röster och en temperamentsfull cello gör
de låtarna till sina egna. Lise & Gertrud placerade
sig för några år sedan på underhållningsscenen
när de spelade låtar av U2, Bowie och Beatles.

DA CATO
Mikael Neumann bjuder på en härligt svängig
musikalisk stand up tillsammans med Peter
Berglund, piano, Magnus Edring, banjo och Ulf
Rådelius, bas. Kvällen bjuder på en hyllningsshow
till vännen, humoristen och författaren Åke Cato
samt både nytt och beprövat material ur Mikaels
fatabur. Från swing till country, visa och klassiskt.

21 nov, Kristianstad

18 nov, Ängelholm

sylvie courvoisier
Pianisten, kompositören och improvisatören har
gjort över 25 skivor och spelat med bland andra
som John Zorn, Mark Feldman, Joëlle Léandre
och Lotte Anker. Sylvies pianospel pendlar mellan det mystiskt vackra och det rakbladsvasst aggressiva, allt spelat med bländande teknik, uppfinningsrikedom och finess. Musikaliskt befinner
hon sig i en dynamiskt blandn ing av konstmusik,
jazz och stilistiskt obunden fri improvisation.

AIRIS QUARTET
Förutom klassiska och romantiska stycken fokuserar Airis Quartet på samtida musik, som har
en särskild plats i repertoaren. 2011 spelade de in
film musik, 2012 var det premiär för pjäsen ”Ignition för stråkar, slagverk och elektronik” och 2014
inleddes ett samarbete med Daddys Cash Band.
Upplev en ung, lovande kvartett som bjuder på
spännande och underhållande musik.n

Gudomlig
filmmusik
Francis Ford Coppolas tidlösa mästerverk
”The Godfather” visas ackompanjerad live
av Philharmonic Orchestra of Flanders som
dirigeras av Shih-Hung Young.
© Paramount Pictures

”The Godfather Live” öppnar storslaget med utsålda föreställningar
i Royal Albert Hall i London, innan produktionen ger sig ut på europaturné och besöker givetvis Malmö. Konserten är en hyllning av den filmiska berättelsen om familjen Corleone och deras rivalitet med andra
kriminella familjer i 40- och 50-talets New York, medan titelkaraktären lämnar över makten till sin yngsta son.
Filmens ikoniska musikstycken är komponerade av Nino Rota och
är kända som några av de mest igenkänningsbara filmmusikstycken
som någonsin har skrivits. Soundtracket till ”The Godfather” vann
en Grammy Award för bästa instrumentala komposition skriven för
rörlig film. Filmen visas på engelska.n
Godfather Live, 13 nov, Malmö Arena. För mer info www.juliusbiljettservice.se

Horse not included

The director Francis
Ford Coppola created
in the early 1970ies a
masterpiece with “The
Godfather”. Experience the movie again
with the fantastic score
by Nino Rota performed live by Philharmonic Orchestra of
Flanders. The movie
is digitally remastered
to enhance the experience.

22 nov, Landskrona

16 nov, Malmö
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intervju

”

intervju

Det skall bli så roligt att
få ge Stig-Helmer en
kärleksfull inramning

Med ett omisskännligt östgötskt tryck i ö-na har han lotsat oss igenom veterinärbesök på TV och vår något svårtydda samtid. Nu är han aktuell med en chartermusikal som har premiär på Nöjesteatern i Malmö i oktober. Magasinet Det
Händer fick en exklusiv intervju med Anders ”Ankan” Johansson.
Nu ikläder du dig rollen som Stig-Helmer
i ”Sällskapsresan”, den nya musikalen på
Nöjesteatern i Malmö. Hur känns det?
– Jo, jag började med att plåta lite av varje men
tack för att du frågar. Det känns bara fint, du.
Till filmen med samma namn har jag ett älskvärt
förhållande och har sett den säkert över 20 gånger.
Nyligen var jag på en liten impulscharter och givetvis tittade jag på ”Sällskapsresan” innan. Det
är en perfekt uppladdning, tycker jag.
Men tror du filmen är lika aktuell som den var
när den kom 1980?
– Absolut är den det. Jag lovar dig att alla dessa
karaktärer fortfarande finns. När jag var på charterresa nyligen så var det faktiskt en passagerare som var så överförfriskad att hans kompis fick
köra honom i rullstol genom flygplatsen. Visserligen sa han inte ”invalido” men det var nog inte
långt borta. Och så fann jag mig nynna ledmotivet till filmen, det var väldigt dråpligt det hela.
Att spela Stig-Helmer på scen, är inte det svårt?
– Lasse Åberg var lika gammal som jag är nu när
han spelade in filmen om den ofrivillige charterresenären och det stämmer lite till eftertanke.
De flesta har sin uppfattning klar om hur StigHelmer egentligen är och det blir ingen kopia jag
gör även om en del känns igen. Anders Albien står
för regin och han har många liknande adaptioner
bakom sig, bl a ”Spamalot” och nu senast ”Pang
i Bygget” på Fredriksdalsteatern i Helsingborg.
14Foto:Det
OlaHänder
Sjösten – Skåne

Jag menar, alla har sina älsklingspersoner i dessa
klassiker som Manuel, Basil Fawlty och King
Arthur men med varlig hand så modulerar Albien
om dem så att de passar in i ett delvis nytt sceneri. Det har lyckats väldigt väl och jag är helt trygg
i att han även klarar av Stig-Helmers anpassning
till scenen och musikalen.

Hur kom det sig att du blev tillfrågad om rollen?
– Efter vad jag har hört så hade man provat några
skådisar innan men inte riktigt känt att det varit
den man sökte. Så fick Emelie Malmström, Julius
Malmströms dotter, se mig och då var det klart,
liksom. Ja, klart och klart, jag fick givetvis gå på
audition där jag fick sjunga och till och med ta
några danssteg innan alla nog var överens om att
de hittat Stig-Helmer i mig. Jag är ju inte först och
främst någon musikalartist men sjungit och spelat
har jag gjort i hela mitt liv.
Så nu kommer Stig-Helmer att brista ut i sång
och dans också?
– Det är ju en musikal, eller hur. Jag är väl inte
den bästa sångaren i gänget men det gör inget.
Tänk om Stig-Helmer skulle spelats av Peter
Jöback istället. Det hade ju blivit helt knas. Helt
grön är jag inte men jag förlitar mig på mina
medspelare, att de går in och stöttar upp där jag
inte riktigt levererar. Jag är mycket ödmjuk inför den klenod jag är satt att förvalta och det skall
bli så roligt att få ge Stig-Helmer en kärleksfull
inramning.n
www.dethander.com – Det Händer
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Klassiskt
på turné
Två svenska världsartister,
sopranen Lisa Larsson och
pianisten Roland Pöntinen, är
ute på turné med ett program
innehållande bland annat Rolf
Martinssons Songs on Poems by
Emily Dickinson.
Lisa Larsson debuterade vid operahuset i Zürich
och har sedan dess hörts på de stora operascenerna,
så som i ”Trollflöjten” på La Scala under Riccardo
Muti, Bayerische Staatsoper och Royal Opera House
Covent Garden samt vid festivaler som Salzburg och
Lucerne Festival.
Lisa är också känd som en mycket mångsidig
konsertsångerska med en bred repertoar och hon
har gästat världsledande orkestrar som Berliner
Philharmoniker, Orchestre Philharmonique de
Radio France och Wiener Symphoniker och samarbetat med dirigenter som Claudio Abbado och
Vassily Sinaisky.
Roland Pöntinen debuterade som 17-åring med
Kungliga Filharmonikerna. Han har framträtt

Lisa Larsson
Foto: Merlijn wDoomernik

med betydande orkestrar över hela världen såsom
Los Angeles Philharmonic och Philharmonia
Orchestra. Hans breda repertoar sträcker sig från
Bach till Ligeti och otaliga samarbeten med framstående instrumentalister som Martin Fröst, Håkan
Hardenberger och Nobuko Imai vittnar om hans
popularitet som kammarmusiker. Rolf Martinsson
är en av Sveriges mest spelade kompositörer, såväl
nationellt som internationellt. Hans digra verklista omfattar runt 130 verk, varav flera för just
Lisa Larsson.n

DANSKA BILJETTER?
RING OSS!

Made in Sweden, 16 nov Lund, 18 nov Ängelholm,
24 nov Helsingborg, 29 nov Malmö. För mer info
och biljetter www.musikisyd.se

Færgen seglar till upplevelser

Endagsresa
till Bornholm

ystad-rønne

Bokning: 0411 558700
faergen.se/endagsbiljett

16

Det Händer – Skåne

Vuxen tur/retur

260:-

Personal Call 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se

BornholmsFärjan inkl.
lokalbuss + rabatter på
mat och till upplevelser.
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Hyllning till Jacko
”Thriller - Live” är en spektakulär och högoktanig show
som hyllar en av världens största underhållare någonsin:
The King of Pop, Michael Jackson
Showen gjorde sin moonwalk in på Londons West
End-scen 2006 efter tre hyllade Europaturnéer med
stående ovationer. För att ge liv åt den sensationella dansen och det distinkta soundet inkluderar
”Thriller – Live” en bländande koreografi av Gary
Lloyd och LaVelle Smith Jr samt otroliga multimedia effekter.
Den 35 man starka ensemblen levererar hits
non-stop i över två timmar bland annat ”I want
you back”, ”I´ll be there”, ”Billie Jean”, ”Earth song”,
”Thriller” och ”Bad”. Showen börjar med den unge
Michael Jacksons tid med The Jackson 5, samtidigt som det visas originalklipp. Efterhand tas
publiken steg för steg genom den otroliga karriär
som gjorde honom till en av de största i världen.n

I väntan på julbocken
En sag(olik) julkonsert med

Hellmans Drengar
MANSKÖREN

Fallet
makropULOs
Opera av Leoš Janáček

6, 8, 13, 15 december

Inspirerad av Wilhelm Moberg

Thriller – Live, 6 november, Malmö Arena.
För mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se
Showen är på turné och kan också upplevas i
Danmark. 5 nov Köpenhamn, 7 november Hillerød.
För mer info och biljetter www.csb-island.dk

27-30 december
Jump like Jacko

King of Pop returns in the shape of a fast and
fabulous tribute show. All the classic hits from
1960ies and onwards will make you want to
make some moves and dance the night away.

Vad är meningen med livet
om det aldrig tar slut?
Ett existentiellt operadrama.
Dirigent MARKO IVANOVIĊ
Regi DAVID RADOK

21 NOV 2015 – 5 FEB 2016
23 februari-6 mars

Köp biljetter och boka bord på
GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00
www.opera.se

Kassan tel: 031-708 62 00, lorensbergsteatern.se
facebook.com/lorensbergsteatern LORENS BAR & RESTAURANG
öppen i samband med föreställning, bordsbokning via kassan
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Julen är här

BLIXTEN & CO OCH RINGSIDE EVENT I SAMARBETE
MED KAJSKJUL 8 PRESENTERAR:

Nu är det dags för musik och juligt
mys runt om i Skåne.

JERRY
WILLIAMS

julmys
Var med på Julkalaset på Palladium. Pyssel och
pepparkakor, sång och dans kring julgranen
för alla barn och vuxna. Annika Jessen, Sara
Tufvesson, Anders Larsson sjungar och spelar
klarinett, fiol, gitarr, razzel och pling.
28 november Palladium, www.palladium.nu
Illustration: Emilia Johansson

PREMIÄR 18 SEPT

PÅ JAKT EFTER TOMTEN
Följ med på ett spaningsuppdrag och leta spår
efter tomten, julbocken och andra figurer som
kan dyka upp under julen, vilka är de och var
gömmer de sig? Spännande överraskningar
och avslutning med något gott och värmande.

ROCKLEGENDEN + 8-MANNABAND
i en ny personlig och avskalad show
– laddad med favoritlåtar!
Spelas t o m 19 december 2015.

28 nov–5 dec Glimmingehus, www.raa.se/glimmingehus

NYP

15 JANREMIÄR
UARI 20
16

julens magi
Förr var julen starkt förknippad med folktro och
mystik. Årets julutställning berättar om seder
och föreställningar kring julen i gången tid.
10 nov–10 jan Möllegården Kultur,
www.mollegardenkultur.se

trollkarlen från oz
Den ensamma flickan Dorothy drömmer om ett
liv utan problem och bråk. En våldsam tornado

drabbar gården där hon bor och plötsligt befinner
hon sig någon helt annanstans, tillsammans med
hunden Toto. Dorothy får ta sig till den magiske
Trollkarlen i OZ för att få hjälp att komma hem,
men Den Elaka Häxan i Väst har en annan plan.
På sin resa möter hon en plåtgubbe, en fågelskrämma och ett lejon som blir hennes följeslagare och vänner. Kan gruppen klara sig undan landets elakaste Häxa? Kommer lejonet att få mod,
plåtgubben ett hjärta och fågelskrämman en
hjärna?n
t o m 22 nov, Kristianstad Teater,
www.underhallningspatrullen.se
Foto: Håkan Röjder
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U!

BOKNING & INFO

kajskjul8.se · 031-10 75 50
bokning@kajskjul8.se
facebook.com/kajskjul8
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sanna och anders

JULKUL PÅ MARKNAD
Från november fram till jul är det julmarknadstid i vårt avlånga land.
Stämningsfyllda miljöer som torg, slott och gårdar lever upp med gladlynta
besökare som strosar fritt bland julgranar, marknadsstånd, julgodsaker, glögg,
tomtar, julpynt och diverse hantverk. Besök en traditionsrik eller annorlunda
julmarknad och låt julstämningen infinna sig. Här ger vi tips om olika julmarknader för skilda smaker hos liten som stor.
Några av alla mysiga julmarknader:
8/11

Jul- & hantverksmarknad, Anderslöv

21–22/11

Julmarknad, Östra Sallerup

14–15/11

Julrunda på Söderslätt

22/11

Julmarknad, Bjersund

14–15/11

Julmarknad, Svaneholms Slott

27–29/11

Skånska juldagarna, Bosjökloster

14–15,
20–22/11

Julmarknad, Högestad

28/11

Julmarknad, Djurröd

19–22/11

Skånejul, Hässleholm

28–29/11

Julmarknad, Marsvinsholms Slott

21–22/11

Julmarknad, Johannamuseet

28–29/11

Julmarknad, Skurup

21–22/11

Julmarknad, Landskrona

28–29/11

Julmarknad, Wideröra

21–22/11

Julmarknad, Glimmebodagården

29/11

Julstök på Klostret, Ystad

22/11

Julmarknad, Arkelstorp

29/11

Julmarknad, Foteviken

22/11

Julmarknad, Österslöv

28–29/11

Thomanders Jul, Lund

21 & 29/11 Julmarknad, Ängelholm
21–22/11
22

28–29/11, Julmarknad, Kronovall
4–6/12

Det lider mot jul . .
Kom i härlig julstämning i sällskap med några av Sveriges bästa sångare
och musiker som just nu är ute och sprider julglädje.
när vi närmar oss jul
Upplev Sanna Nielsen och Anders Glenmark i deras gemensamma konsert
”När vi närmar oss jul”. Tillsammans besöker de konserthus runt om i Sverige
för att sprida härlig julglädje. Publiken bjuds på musikernas favoritjulsångar
och de spelar också några av sina egna låtar. En kväll med mysig stämning och
trevligt sällskap.
21 nov Malmö Live, 22 nov Kristianstad. För mer info och biljetter www.lifeline.se

››

Julmarknad, Möllegården Kultur

Det Händer – Skåne

www.dethander.com – Det Händer

23

tommy nilsson

25 hits och 57 kg humor
”25 hits och 57 kg humor” står för en härlig mix
av Sveriges absoluta artistelit, kryddad med en
stor portion humor. Sundspärlans julshowskvällar har blivit otroligt omtyckta just för den fantastiska blandningen av roligt nöje, hemlagat julbord, proffesionell service och glada gäster från
hela vårt avlånga land. Patrik Isaksson, Uno
Svenningsson och Tommy Nilsson har inte mindre än 25 stora hits gemensamt. De delar på mer
än 30 års svensk musikhistoria, och kommer att
bjuda publiken på många härliga minnen från gångna tider. Dessutom bjuder Anna Bromée,
känd från bl a Partaj i TV,
på både humor och stor
musikalitet.
20 nov–18 dec Sundspärlan.
För mer info och biljetter
www.sundsparlan.se

vic

to

ri
a

l
to

i juletid
Årets konsert bjuder traditionsenligt på klassiska
julsånger, emellanåt med
en jazzbetonad guldkant.
Som vanligt är Magnus
Johansson och Marcos
Ubeda med i ensemblen
och gästsolist i år är hyl-

lade och välrenommerade sångerskan Viktoria
Tolstoy. Viktoria har sedan 1995 etablerat sig som
en av Sveriges mest respekterade och beundrade sångerskor och hon har även en bred publik i
bland annat Tyskland, Italien och Spanien.
14 nov Förslöv, 15 nov Hjärnarp, 16 nov Trelleborg,
17 nov Karaby, 18 nov Stora Rörum, 20 nov Höganäs,
22 nov Stora Mellby, 23 nov Fleninge, 24 nov Hässleholm, 25 nov Eslöv, 26 nov Fränninge, 29 nov Åstorp,
30 nov Asmundstorp.
För mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se

julgalan
Storslagen galashow med bland andra Petter,
Måns Zelmerlöv, Jill Jonsson, Hasse Andersson
och Lena Philipsson. Olika musiker uppträder
i olika städer, kolla programmet för att se precis
vem som kommer till en stad nära dig.
21–21 nov Kristianstad, 3–5 dec Malmö Arena.
För mer info och biljetter www.julgalan.se

stoy

Foto: G

ro s
se

i decembertid
För sjätte året i rad beger sig Malena Ernman i
höst ut på sin publik- och kritikerrosade klassiska
julturné. Gästartist är Lasse Berghagen och tillsammans med Mats Bergström, Janne Bengtson
och Svenska Stråkensemblen bjuder de på en personlig och stämningsfull helkvällskonsert där
klassiska julfavoriter blandas med folkmusik,

jazz och opera. Att göra bred underhållning med
vacker musik har blivit lite av Malenas Ernmans
signum och självklart innehåller årets konsert en
hel del överraskningar och skratt.
19 dec Helsingborg, 20 dec Malmö.
För mer info och biljetter www.blixten.se

BeBopALuba Classic Christmas
Be Bop A Luba Classic Christmas med Peter
Jezewski, tidigare sångare i The Boppers, bjuder
med frisyrer och glada toner på en resa tillbaka
till 1950–60 talet. Musiken är noga utvald med
klassiska jullåtar som blandas med rock`n roll
och de stora Boppershitsen som Peter Jezewski
sjöng. Nunna med på ”Kissing in the moonlight”,
”Jeannie`s coming back” och ”Mr Bassman”.
21 nov Kristianstad, 21 nov Helsingborg.
För mer info och biljetter www.bebopaluba.se

midvintertid
Maria Möller har med sig Michael Blomqvist på
gitarr, Fredrik Landh på bas och mandolin samt
Pär Hermansson på trummor på årets julturné.
Nytt och gammalt blandas med favoriter i repris.

MALENA ERNMAN
Foto: Elisabeth Frang

21 nov Lund, 27 nov Kristianstad.
För mer info och biljetter www.mariamoller.se

G

Christmas night
Med stämningsfulla julklassiker och nya favoriter har Christmas Night blivit en uppskattad succé.
Tillsammans med bästa vännerna Sonja Aldén och
Shirley Clamp kommer Magnus Carlsson att sprida ljuvlig julstämning med vackra toner i en äkta
julkonsert med stjärnor, änglar och glamour.n

e ld

er

ma

nn

1 dec Malmö Live. 9 dec Helsingborg.
För mer info och biljetter
www.christmasnight.se

lena philipsson
Foto; Anna-Lena Ahlström

måns zelmerlöv
Foto: Livenation

MAria möller
Foto: Håkan Larsson

jill jonsson
Foto: Peter Knutson
shirley clamp, anders carlsson, sonja aldén
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I vila och
rörelse
Utställningen utgår ifrån Moderna Museets samling och utforskar
relationen mellan föremål och människokroppen.
Förhållandet kommer kanske mest tydligt till uttryck i samarbetet mellan Simone Forti
och Robert Morris. Ett annat exempel är Donald Judd och Trisha Brown, där Judd gjorde scenografin till två av Browns koreografier. Konsthistorikern Michael Fried beskriver
verken som teatrala och sceniska där betraktarna blev skådespelare på en scen där konstverken fungerade som rekvisita eller arkitektur.n
Objekt och kroppar i vila och rörelse, t o m 7 februari, Moderna Museet i Malmö.
För mer info www.modernamuseet.se
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Sehkanal, no 46 of 1 av Franz Erhard Walther
Foto: François Doury, Courtesy of Galerie Jocelyn Wolff

14 NOVEMBER

24 DECEMBER

more
C RI S P, COOL
COSY & C RE ATIVE

than you have ever

seen C H R I S T M A S
in CO PE N HAG E N

COPENHAGEN
CHRISTMAS INVIGS
14 NOVEMBER KL. 16:00
på Amagertorv i hjärtat av

KÖPENHAMN

STORT INOMHUS “GATUKÖK”
Upplev Papiröen med mat & dryck från hela världen inklusive
en del julspecialiteter.
VAR
Copenhagen Street Food, Papiröen, Trangravsvej 14
NÄR
14 nov - 21 dec, tors och sön 12:00-21:00,
fre och lör 12:00-22:00

CRISP
CHRISTMAS
Be inspired by the delicious
smells and tastes of Christmas
with a twist of Copenhagen

MYSIG JUL PÅ GAMMELTORV
Julstämning med big band och roliga aktiviteter mitt i Köpenhamn.
VAR
Gammeltorv
NÄR
14 & 15 nov, 5 & 6 dec samt 19 & 20 dec 11:00-17:00
(Gratis)
DANMARKSMÄSTERSKAPET I GLÖGG
Besök Torvehallerne med julens läckerheter för alla åldrar
– och tag del av Danmarksmästerskapet i glögg.
VAR
Torvehallerne, Israels Plads
NÄR
22 nov 13:00-16:00
JUL LOUNGE PÅ SKUESPILHUSET
Mysiga julaktiviteter i caféet. Berättelser, poesi och musik.
VAR
Det Kungliga Danska Skådespelshuset,
Sankt Annæ Plads 36
NÄR
29 nov, 6 och 13 dec 11:00-14:30 (Gratis)
LUCIATÅG I TORVEHALLERNE
Besök Torvehallerne med julens läckerheter för alla åldrar
– och se Luciatåget.
VAR
Torvehallerne, Israels Plads
NÄR
11 dec 13:00
MATLAGNINGSKURSER MED MEYERS
Matlagningskurser för alla åldrar.
VAR
Meyers Madhus, Nørrebrogade 52
NÄR
På utvalda dagar under nov och dec

May be subject to cancellations and changes.

COPENHAGEN CHRISTMAS INVIGS
Köpenhamns Citys affärer och restauranger tänder ljusen
och bjuder på underhållning för hela familjen.
VAR
Amagertorv
NÄR
14 nov 16:00 (Gratis)

COOL
CHRISTMAS
Spoil yourself with a bath in the
harbor and feel alive

JUL MED CANAL TOURS COPENHAGEN & OPEN TOP TOURS
Trevlig julstämning ombord på båtarna och Hop On-Hop Off bussarna.
VAR
Canal Tours Copenhagen & Open Top Tours,
Gammel Strand 32
NÄR
Avgångar 14 nov - 31 dec mellan kl. 9:30-15:00
MARKNAD OCH JULGRAN PÅ GRÅBRØDRE TORV
Upplev julgranen på ett av Köpenhamns vackraste torg under hela
december och en exklusiv julmarknad 21 nov.
VAR
Gråbrødre Torv
NÄR
21 nov 14:00-17:00 (Gratis)
JULGRANEN TÄNDS PÅ RÅDHUSPLATSEN
Kom och se när Köpenhamns borgmästare tänder alla ljusen.
VAR
Rådhusplatsen
NÄR
29 nov 16:00 (Gratis)
GUIDAD TUR PÅ KYRKOGÅRDEN
Gratis guidad tur på kyrkogården.
VAR
Kulturcentret Assistens, Kapelvej 4
NÄR
29 nov 14:00-16:00 och 5 dec 15:00-17:00 (Gratis)
FIRA JULEN SOM EN VIKING
Viking Party (6 dec) och bada i hamnpoolen i december!
VAR
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18
NÄR
Party 6 dec, 13:00-17:00. Vinterbad 29 nov,
6 dec och 13 dec 9:00-12:00 (Gratis)
SOLSTÅND PARTY
Kulturhavn 365 bjuder in alla till solstånd party.
VAR
Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B
NÄR
18 dec 16:00-18:00 (Gratis)
HISTORISKA JULPROMENADER MED HISTORY TOURS
Kunglig jul, historien bakom julgranen och andra jultraditioner.
VAR
Höjbro Plads vid statyn av Biskop Absalon
NÄR
5 dec 12:00, 12 och 19 dec 12:00 & 14:00

May be subject to cancellations and changes.

JULKONSERT I TRINITATIS KYRKAN
Copenhagen Saxophone Quartet (4 dec),
mässa med julmusik (13 dec) La Nativité du Signeur (18 dec)
VAR
Trinitatis Kirke, vid Rundetårn
NÄR
4 dec 16:30, 13 dec 17:00 och 18 dec 16:30 (Gratis)

COSY
CHRISTMAS
Have fun with your loved ones in the
glow of Christmas lights

ADVENTSMARKNAD I VOR FRUE KYRKAN
Inspirerande adventsmarknad.
VAR
Vor Frue Kirke, Nørregade 8
NÄR
5 dec 11:00-16:00 (Gratis)
JUL PÅ ARBETARMUSEET
Vacker julgran, utsmyckning och traditionell julfest för barn.
VAR
Arbetarmuseet, Römersgade 22
NÄR
6 dec 14:00-16:00 (Gratis)
GRÖNLÄNDSK JULMARKNAD
Traditionell grönländsk julmarknad med stickat, sälskinnsprodukter, pärlarbeten, juldekorationer etc.
VAR
Grönländska Huset, Lövstræde 6
NÄR
12 dec 11:00-16:00 och 13 dec 11:00-17:00 (Gratis)
SPÖKEN, ÄLVOR OCH EN HEMLIG TRAPPA PÅ RÅDHUSET
Rundturer med guide, dag och kväll, för alla.
VAR
Köpenhamns Rådhus
NÄR
På utvalda dagar under nov och dec
NORDATLANTISK JULKONSERT
Konsert med 6 körer från Island, Grönland och Färöarna.
VAR
Helligaandskirken, Niels Hemmingsensgade 5
NÄR
12 dec 17:00
GUIDAD RUNDVISNING PÅ DAVIDS SAMLING
Rundvisning på danska: Kristna motiv och symboler.
VAR
Davids Samling, Kronprinsessegade 30
NÄR
Alla tisdagar under december 13:00 (Gratis)
JUL PÅ AMALIENBORG MUSEUM
Skattjakt för hela familjen.
VAR
Amalienborgmuseet, Christian VIII’s Palä
NÄR
De första tre helgerna i december (Gratis)
TÄNK EN UNDERBAR TANKE
Everlasting Disney-figurer på utvalda dagar i december.
På danska.
VAR
Cinemateket, Gothersgade 55
NÄR
På utvalda dagar i december

May be subject to cancellations and changes.

DITT EGET JULFRIMÄRKE
Julutställning samt möjlighet för att trycka ut ditt eget
unika julfrimärke.
VAR
Post & Tele Museum, Köbmagergade 37
NÄR
13 nov-30 dec 10:00-18:00

C R E AT I V E
CHRISTMAS
Unleash your inner child or your kids
and get creative in the city

GRÖNLÄNDSKA JULDEKORATIONER
Lär dig att göra en grönländsk juldekoration och hur man
skapar en grönländsk julgran.
VAR
Grönländska Huset, Lövstræde 6
NÄR
28 nov 13:00-17:00 (Gratis)
WORKSHOP MED HÅLLBARA PRESENTER
Julmarknad och workshop i samarbete med konstnären
Thomas Dambo.
VAR
Nikolaj Plads
NÄR
1-23 dec 11:00-19:00 (Gratis)
WORKSHOP PÅ DESIGNMUSEUM DANMARK
Här kan du tillverka vackra juldekorationer i designstudion.
VAR
Designmuseum Danmark, Bredgade 68
NÄR
6 och 13 dec 13:00-16:00
“WHEN YOU WISH UPON A STAR…”
Här kan du designa din egen julstjärna från gamla affischer.
VAR
Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B
NÄR
Varje helg i december 10:00-17:00 (Gratis)
BESÖK CHRISTIANIA VID JULETID
Exotisk julmarknad i Gråa Hallen i fristaden Christiania.
VAR
Christiania, Gråa Hallen
NÄR
9-19 dec 12:00-20:00 samt 20 dec 12:00-18:00
24 DAGAR MED KULTUR
Christmas Festival på Nørrebro med konserter, basarer
och nöjen för hela familjen.
VAR
Över hela Nørrebro
NÄR
1-24 december

May be subject to cancellations and changes.

SHOPPING
CHRISTMAS
Copenhagen Christmas combines all
the best Christmas experiences within
shopping, culture and events
Jul är guldstjärnor, gran kransar, röd hjärta, fyllda färgstarka
shoppingkassar och sprakande presentpapper. Det är trevligt
att promenera i gamla stan eller besöka en av de många unika
sidogator och stadsdelar. Under Copenhagen Christmas kan du
besöka en av de många julmarknaderna, njuta av ett glas glögg
och shoppa alla dina julklappar.
Glöm inte att vända blicken mot himlen. Över Köpenhamns gator
hänga vackra juldekorationer som tänds upp varje dag kl. 16:00.
CONTRAST GLÖGG OG GODSAKER
Contrast bjuder in till glögg och godsaker i butiken. I butiken hitta
du nötknäppare, speldosor och ett stort urval av julklappar.
VAR Hovedvagtsgade 6 1103 København K
NÄR 13 nov - 23 dec
ZENZ EKOLOGISKA JULEKLAPPER
Hela November du köpt Zenz Ekologiska produkter med rabatter.
Gåvorna omges av Zenz personal.
VAR Pilestræde 30, 1112 København K
NÄR November
GEORG JENSEN DAMASK JULBORD
Georg Jensen Damask öppnar jul basaren, kom se de vackra
julbord.
VAR Grønnegade 36, Zenz Rosenborggade 8
NÄR 19 nov - 23 dec

May be subject to cancellations and changes.

Download the free app now and find many
more crisp, cool, cosy and creative activities
for your Christmas in Copenhagen.
OR GO TO:
www.visitcopenhagen.dk
facebook.com/copenhagenchristmas

Modern design firar tio
För tionde gången arrangeras moderna i brösarp, Sveriges enda mässa
som enbart fokuserar på nittonhundratalets banbrytande design.
Moderna möbelklassiker, konsthantverk, konst
och vintagemode kommer att fylla mässlokalerna i lilla charmiga byn Brösarp. Mässan har blivit
ett viktigt forum där intresset för modern design
kommer till uttryck.
Mässan är inte bara ett tillfälle till inköp utan
lika mycket en möjlighet att lära sig något om nittonhundratalets design. Utställarna besitter gedigen kunskap och står gärna till tjänst med information om sina objekt. Vill besökare ha egna
föremål värderade går det bra att ta med dem till
mässan. Ett foto på något ärvt eller förvärvat är

ofta tillräckligt för ett första utlåtande. Detta är
också ett bra tillfälle för den som vill sälja något.
Utställare söker ständigt efter ”nya” objekt. Ett
besök på mässan i Brösarp är en upplevelse man
inte bör missa. Här finns något för alla plånböcker.
Exklusiva designikoner som Paul Henningsens PH
kotten och Paul Kjaerholms PK 31 varvas med
femtio- och sextiotalens husgeråd i teak. God design
behöver nödvändigtvis inte kosta mycket pengar.n
moderna i brösarp, 6–8 november, Brösarp.
För mer info www.brosarpsmassan.se

www.dethander.com – Det Händer
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VÄLKOMMEN TILL MINNENAS MUSEUM
VÄLKOMMEN TILL MINNENAS MUSEUM
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Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar,
Teknisktallmänt museum.
Veteranbilar,
motorcyklar,
vardagliga och
bruksföremål,
musikinstrument,
leksaker,
café, och
vardagliga
bruksföremål,
café, och
presentbutik.
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marknadspositiv,
presentbutik.
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också tre specialutställningar.
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elbil från 1919 Här
och flera
elbil från 1919 och flera spännande specialutställningar.
HÄR FINNS TURISTBYRÅN
HÄR FINNS TURISTBYRÅN

Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se
Från
E65 vid Skurup
Tel: 0411-427
80Maj
• Fax:
0411-425
• info@johannamuseet.se
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alla• dagar
10-17.
och
sept: 30
torsdag-söndagar
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Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16

leva tanten!

Just nu kan man uppleva Claes Malmberg i alla komikers paradroll
fylld med skratt, sång, musik och dans, i ”Charley’s Tant” på Slagthuset.
Charley väntar sin tant Lucia till lunch. Han
och kamraten Jack tar chansen att bjuda Mr
Spettigues myndlingar Anny och Kitty eftersom 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 flickornas förmyndare, den riktiga tant Lucia samt
Bobbys flickvän.
Denna komediklassiker tillkom som ett
beställninguppdrag till den brittiske författaren 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
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dess har den spelats nästan oavbrutet och
är idag en av världens mest spelade farser.
Svensk premiär var det redan 1894 på Djurgårdsteatern i Stockholm och många namnkunniga 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, t o m 11 nov, Slagthuset.
För mer info och biljetter www.ticnet.se

www.dethander.com – Det Händer
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Sällskapsresan

t o m 20 dec, Nöjesteatern.
För mer info och biljetter, All Inclusive
och VIP Paket med solgaranti,
www.juliusbiljettservice.se

Top Hat

t o m 13 dec, Malmö Opera.
För mer info och biljetter
www.malmoopera.se

Dags för
solsemester
”Sällskapsresan”, den mest sedda svenska
filmen någonsin, spelas nu som musikal till
glädje och roligt återseende för oss alla.
Följ med till Nueva Estocolmo och återupplev StigHelmers, spelad av Anders ”Ankan” Johansson,
charterdröm tillsammans med allvetande kompisen 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 infall och outtröttliga jakt på Pepes Bodega. Den flåshurtiga men tröttkörda reseledaren Lasse gestaltas mästerligt 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 scenmanus, musik och sångtexter. Publiken kan se fram emot
glad upptempomusik med en spännvidd från spanska
pastischer och samba till kabarénummer och rock/poplåtar. 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 ”Hairspray”, ”Spamalot”, ”Dirty Dancing”, ”Rock of Ages” och
”Flashdance”.n
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Foto: Malin Arnesson

Höga hatten på
för Malmö Opera
Just nu spelas den nyskrivna steppmusikalen ”Top Hat”, efter den odödliga
filmklassikern från 1935 med Ginger Rogers och Fred Astaire, på Malmö
Opera vilket befäster Malmö som musikalernas stad.
”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 kärleksparet 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 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 Parkteaterchefen Sissela
Kyle och koreografen Roine Söderlundh.n
Läs recensionen på www.skane.dethander.com
www.dethander.com – Det Händer
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

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

Kör, dans, humor och marknad. Vi
har plockat fram några evenemangstips i Skåne. Mycket nöje!

Foto: PR Bilder, Free Images, Bo Håkansson, Imre Zsibrik, Urban Jören, Marie Agerhäll, Sofia Miller

★★★★★★
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Bröllop i Kikaren
28/11

CHORAL QUEEN
8/11

The life and times of
Ms Karen Henderson, turné

Efter en succésommar på Vallarnas
Friluftsteater har Florence, Våge, Bert
och Dag-Otto åkt ut på turné i en
fristående uppföljare till ”Brännvin
i Kikarn”. På Helsingborg Arena.n

Hitsen avlöser varandra när Sveriges
Körförbunds körsångare från Skåne
sluter samman till ”storkör” och framför det bästa av Queen tillsammans
med Kjell Edstrands orkester.n

Vem är Karen Henderson och var
kommer hon ifrån? Olika motsägelsefulla livshistorier presenteras för publiken som ledtrådarna i en deckargåta. Dansföreställning.n

www.hbgharena.se

www.palladium.nu

www.riksteatern.se

Full pott för von Trapp.

En fullkomligt magisk produktion i absolut bästa Broadway-stil.
Det Händer

Sound of Music på Det Ny Teater är
årets mest fulländade familjeföreställning.

Publiken jublar och det verkar som teatertaket lyfter en aning.
Tala om succé.
Kvällsposten

Fadern
turné
Eric Löwenthal om att vara pappa
till en pojke med grav utvecklingsstörning. Ett ömtåligt ämne i en
skrattfylld och livsbejakande show.
17 nov Hässleholm, 18 nov Lund.n
www.standup.se

Rundvisning i Bryggeriet
t o m 19/12
Följ hela bryggprocessen från
maltkross till hur flaskorna fylls,
lär mer om skånsk bryggarkultur
på en vandring i brygghuset och
tapphallen.n
www.helsingborgsbryggeri.se

Who can tell the dancer
from the dance? turné
Dansaren Åsa Lundvik Gustafson
tolkar fem olika koreografier i en
underfundig och personlig enmansshow. Kommer till Hässleholm,
Lund, Ängelholm.n
www.riksteatern.se

En helgjuten upplevelse.

Bravo, Det Ny Teater, ni har charmat oss igen!
Sveriges Radio Malmö

Charmigt och aktuellt.
Jublet visste inga gränser.
Skånska Dagbladet

Bildbevis
turné
Skåningen Jesper Rönndahl är
på Sverigeturné med sin roliga
succéföreställning "Bildbevis.
Kommer till Eslöv, Malmö, Lund,
Ängelholm.n
www.ticnet.se
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Fingrar Kan
7–8/11
Trevlig hantverksmässa i Höganäs.
Här finns keramik, textil, smycken
och lokalproducerade delikatesser.
Perfekt ställe att leta julklapper.n
www.fingrarkan.com

Ulf Lundell
13/11 & 2/12
Ulf Lundell kommer till Helsingborg
13 nov med sina klassiker som ”När
jag kysser havet” och ”Öppna landskap”. Han spelar dessutom extrakonsert i Malmö 2 dec.n
www.ticnet.se

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

