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Full pott för von Trapp.

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

60

Sound of Music på Det Ny Teater är
årets mest fulländade familjeföreställning.
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Publiken jublar och det verkar som teatertaket lyfter en aning.
Tala om succé.
Kvällsposten

En helgjuten upplevelse.
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Bravo, Det Ny Teater, ni har charmat oss igen!
Sveriges Radio Malmö

Charmigt och aktuellt.

Enkelt i din
mobil, läsplatta
eller dator

Jublet visste inga gränser.
Skånska Dagbladet
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Omslagsfoto: PR Bild, Thomas Petri, Per Kruse, Yayoi Kusuma
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mariaNne faithfull

3

bo kaspers orkester Foto: Jörgen Hildebrandt

4

Henri Matisse SjälvporträTt 1906 Foto: Statens Museum for Kunst

1. Marianne på DR Koncerthuset

3. Bo Kaspers Orkester

Upplev ikonen och sångerskan Marianne Faithfull när hon gästar DR koncerthuset. Marianne Faithfull slog igenom 1964 med låten ”As Tears Go By”, skriven av bl a Mick Jagger och Keith Richards. Året
därpå fick hon hits med ”Summer Nights”, ”Come and Stay with Me” och ”This Little Bird”. Sångerskan
var en period ihop med Mick Jagger och hade i början av 1970-talet stora problem med drogmissbruk
och var under ett år hemlös. Trots tuffa motgångar fortsatte Marianne Faithfull skapa musik, förra året
gav hon ut albumet ”Give My Love to London”, producerad i samarbete med Nick Cave, Roger Waters,
Anna Calvi samt musiker från Portishead.n

Med en blandning av jazz och latinamerikanska influenser har Bo Kaspers Orkester skapat en
egen genre på den svenska popscenen och blivit en av Nordens populäraste liveakter och mest
säljande band. Under de över två decennier de har spelat ihop har de producerat tio album och
två samlingar som sålt över 1,5 miljoner exemplar. Orkestern har åkt över Öresund och spelar
på populära konsertstället VEGA.n

Marianne Faithfull, 8 november DR Koncerthuset. För mer info och biljetter www.dr.dk/koncerthuset

2. CPH:DOX
Under 10 dagar visas en uppsjö av dokumentärfilm från hela världen på Copenhagen International
Documentary Festival. Evenemanget pågår på biografer runt om i Köpenhamn och det delas bland
annat ut priser som CPH:DOX Award för årets största, internationella dokumentärfilmupplevelse,
NEW:VISION AWARD för nyskapande konstfilm och Nordic Dox Award. Sistnämda pris delades
2013 ut till den svenska regissören och filmfotografen Marius Dybwad Brandrud för filmen ”After You”.
Förra året kunde publiken bland annat följa de nervpirrande första mötena mellan whistleblower
Edward Snowden, journalist Glenn Greenwald och dokumentarfilmaren Laura Poitras i den Oscarsvinnande ”Citizenfour” eller förundras och förvånas över vad vanliga människor sysslar med i filmen
”Källaren” av österrikiska filmregissören Ulrich Seidl. I år har CPH:DOX dessutom åkt över Öresund
och kan upplevas i Malmö, Lund och Helsingborg.n

Bo Kaspers Orkester, 21 november VEGA. För mer info och biljetter www.vega.dk

4 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 kolorister. Långt mindre välkänt är att konstnären på sin ålders höst riktade sina blickar och sin skaparkraft mot den höga nord i en rad svart/vita skildringar av eskimåerna. Deras ansikten och
masker möter han genom sin svärsons samling av inuitmasker och den danske polarforskaren
Knud Rasmussens böcker.
Utställningen ”Matisse og Eskimoerne” sätter fokus på en förbisedd nisch i hans senare verk
där han i stigande grad förenklar och radikaliserar sina porträtt och figurframställningar och
förlänar dem maskernas monumentalitet. Utställningen på Ordrupgaard visar verk på papper,
bland annat en serie om 31 litografier av eskimåansikten, från slutet på 1940-talet.n
Matisse og Eskimoerne, Ordrupgaard Museum t o m 29 november.
För mer info www.ordrupgaard.dk

CPH:DOX, 5–15 november.
För mer info och biljetter www.cphdox.dk
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Löpande vänner
Köpenhamns bästa engelskspråkiga teater har haft premiär
på sin nya pjäs Marathon.
Två vänner förbereder sig för att springa
New York Marathon. Under förberedelserna delar killarna med sig av livets höjdpunkter och bekymmer. Pjäsen
kräver uthållighet av skådespelarna
eftersom de springer under de 70
minuter föreställningen varar.
På scen, i regi av Ian Burns, står
Benjamin Stender, som vann en eftertraktad och välförtjänt Reumert förra året,
och det senaste stjärnskottet Rasmus Emil Mortensen.
Marathon är skriven av Edoardo Erba och översatt av
Colin Teevan.n

Succébox
i guld

Marathon, t o m 21 november, 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 actors run for the entire 70 minutes
sharing their lives’ highs and lows.
Marathon is a compelling story
about friendship and memory.

Foto: John Resborn

Wallmans har öppnat upp dörrarna för sin helt nya och spektakulära
show ”Music Box”, en helkväll med underhållning i världsklass.
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 publiken strömmar till från när och fjärran. Den musikaliska underhållningen 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 taktpinnen, 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
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Dinnershow
extraordinaire

Wallmans international 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
Sister and a brand
new Elton John act
that certainly will
impress you. So
book an unforgettable night at Wallmans asap.

Glassalen, Tivoli
Nov. 6th 2015 - Jan. 9th 2016
LONDONTOAST.DK

LTT.148x113.DetHänder.011015.indd 1

Tickets: 33 15 10 12 or Billetlugen.dk

THE ENGLISH THEATRE OF COPENHAGEN

01/10/15 13.25
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Hallå långhals

detta är en annons

För 150 miljoner år sedan levde den växtätande dinosaurien Diplodocus
longus, också kallad ”långhals” i den västliga delen av Nordamerika.
Dinosaurien ”Misty” hittades 2010 i Wyoming
av den tyska paleontologen Raimond Albersdörfer
och hans två tonårssöner, Benjamin och Jacob.
Raimond hade sönerna med på jobbet och för att
få lite arbetsro bad han dem leta efter fossiler någon annanstans än där han höll på att gräva. Stor
var överraskningen när killarna hittade några gigantiska ben som legat gömda i sanden och fyn-

det visade sig vara en 17 meter lång och ännu inte
fullvuxen hona som de sedan kallade ”Misty”.
Utöver Misty kan publiken också se Krasnojarskmeteoriten från 1749 och skelettet av en kaskelotval som hittades på Jylland i februari förra året.n
Zoologisk Museum, för mer info www.zoologi.snm.ku.dk

Misty Foto: Summers Place Auctions

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

Julen börjar
på Kronborgs
Slott
På det gamla renässansslottet firas
julen med sagor, julpyssel, godsaker,
teater, presentverkstad och en stor
julmarknad under helgerna fram
till jul. Doften av nyhuggna granar,
gammaldags nybakade munkar och
ångande varm glögg hänger över
Helsingörs magnifika renässansslott.
I 400 år har julen firats på Kronborgs
Slott och i år är inget undantag.
På Danmarks mysigaste julmarknad
kan man få kunglig inspiration till
juldekorationer och pynt. Stora
och små kan också klippa sitt eget
julpynt i slottets julverkstäder.
Foto: Thomas Rahbek

Sagoteater och julgran
i Dansesalen
Två gånger om dagen framför Eventyrsteatret en julföreställning i Dansesalen.
Underhållningen avslutas med dans runt
granen och tomten och hans nissar kommer på besök.

Köpenhamn hade på mitten av 1800-talet
problem med utbrott av sjukdomar som
till exempel kolera, och som en del av problemlösningen byggdes Cisternerne.
I samband med att huvudstaden 1996
var europeisk Kulturstad blev Cisternerne
renoverat och ombyggt till museum med
utgångspunkt i den mycket speciella arkitekturen och det underjordiska klimatet.
Just nu visas utställningen ”H” skapad
av konstnären Ingvar Cronhammar tillsammans med kompositören Martin Hall.
Museet har tidigare rekommenderats av
New York Times som ett ”must see”.n

Julshopping
Inte mindre än 125 bodar säljer kvalitetsvaror med design, kläder, leksaker, delikatesser, antikviteter, smycken, lyxvaror och
konsthantverk som passar bra under granen. Kronborgs egen stora butik har också
bullat upp med riktigt fina julerbjudanden.

Kunglig tidsresa
På Kronborgs julmarknad kan man också
uppleva julen som den var förr i tiden. Vad
fick Christian IV i julklapp när han var
liten prins? Vilka jullekar roade man sig
med vid hovet och busade tomtenissarna
med det fina folket på slottet? Allt det och
lite till får man svar på under de guidade
julvisningarna av slottet.
Entré
50 kr, barn under 4 år gratis.
Biljetten gäller för julmarknaden, Kungavåningen, Dansesalen, Kasematterna och
slottskyrkan.

Jul på Kronborg 2015
28–29 november samt 5–6 december, öppet mellan kl 10-17

Ingvar Cronhammar, t o m 29 nov, Cisternerne.
För mer info www.cisternerne.dk
Foto: Johan Rosenmunthe
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tivoli

varit på besök med årets julöl från Tuborg, även
kallad ”sneøl”. Normalt sett brukar dagen för julölspremiären vara första fredagen i november,
exakt en minut i nio på kvällen. I år infaller J-dagen
fredag den 6 nov. Det är fest och gamman på
Köpenhamns gator och torg när 24 lastbilar
rullar ut från Valby för att förse utvalda ställen
med julöl, ”nissehold”, sång, fest och färger.
Över 500 medarbetare inom koncernen, allt
från de högsta cheferna till bryggeriarbetarna,
medverkar på lika villkor och möts av julölstörstiga festfirare varhelst de drar fram. Just J-dagen
är ett viktigt startskott för julfirandet i Danmark.
Om man aldrig varit med om en J-dag så har man
missat något alldeles speciellt i den danska kulturen. Starskottet går kl 20:59 där olen kan njutas på
barer och bodegor i hela Danmark.
J-dagen, 6 nov. För mer info www.visitcopenhagen.dk

Foto: Ty Strange

Inför julen ...
Inget är så mysigt som att se fram emot julen och redan denna månad går startskottet för julmarknader och andra trevliga aktiviteter på andra sidan Öresund.
Jul i Tivoli
Enligt en mångårig och mysig tradition bjuder
Tivoli publiken välkommen på nöjesparkens inbjudande julmarknad med snöklädda julgranar,
renar, nordiskt konsthantverk, en ljuvlig doft av
glögg och danska ”æbleskiver”. Njut av den
förtrollande stämningen i ett juldekorerat Tivoli
upplyst av mer än 200.000 glittrande lampor.
Berg-och-dalbanor, karuseller och andra åkattraktioner snurrar för dem som gillar sånt; passa
till exempel på att uppleva Tivoli uppifrån den
stillsamma ”Ballongyngen” eller få en ännu bättre vy över nöjesparken och det mesta av Köpenhamn från det 63 meter höga gyllene tornet.
Tivoli hade förra året öppet på Nyårsafton och
kommer att upprepa succén i år med en fantastisk
fyrverkerifestival.
Jul i Tivoli, 14 nov–3 jan.
För mer info www.tivoli.dk
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Dansk Julöl
Här och var på danska bodegor, värdshus och
barer dyker det så här års upp klistermärken med
olika sublima budskap. ”Rufsa mig i håret” står
det på en, ”Kys mig” står det på en annan. Detta
är ett bevis på att ett eller flera ”nissehold” har

Jul på Kronborg
Kom i äkta julstämning på det nästan 600 år
gamla Kronborg Slott i Helsingør. Första och
andra advent har julmarknaden fokus på design
och konsthantverk. Tredje advent är temat ägnat
åt julbordet med fokus på mat, dryck och gourmet
med bl a ölbryggning på Kronborg och smakprov av äkta Kronborgöl skapad med inspiration från renässanstiden.n
Jul på Kronborg, 28–29 nov och 5–6 dec.
För mer info www.kronborg.dk

kronborg

Jul i Nyhavn
Under många år har man firat jul i Nyhavn och det
är idag ett måste för köpenhamnare och tillresta.
De fina gamla stämningsfulla husen längs kanalinloppet bildar den vackra kulissen för det perfekta
julfirandet. Hus och båtar smyckas med mängder
av ljus och granrisgirlanger och de många bodarna
frestar med danska julspecialiteter, dekorationer,
julklappar, julgodis, ljus och konsthantverk.
Jul i Nyhavn, 15 nov–22 dec.
För mer info www.nyhavn.com

Foto: Kronborg

J-DAGEN

Foto: Morten Jerichau

Nyhavn

Foto: Jesper Blæsild
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En tur till kultur

Kulturværftet

För mer info och biljetter
www.kuto.dk

Det surrar av musik och aktiviteter på Kulturværftet i Helsingör.
whitesnake
Rockikonerna Whitesnake har släppt sitt
12e album, är ute på världsturné och kommer bland annat till Helsingör. Konserten
blev slutsåld på en gång och har flyttats till
en större scen med plats för flera fans. Passa
på att rocka med på låtarna ”Slide It In”
och ”Here I Go Again”.

shaka loveless
När Shaka Loveless för tre år sedan gav
ut singeln ”Tomgang” fick han samma år
en Danish Music Award för Årets Danske
Clubudgivelse, musikvideoen fick en DMA
som Årets Danske Musikvideo. Sångaren
delar med av sin energi och spelglädje när
han står på scen.

14 nov

21 nov

83
9

familjemiddag
I en hektiskt vardag kan det vara skönt med en
paus och få maten serverad. Varje månad dukas
långborden för gemensam middag för familjer,
singlar och alla andra som vill njuta en middag
i trevligt sällskap. Tidigare har maten varit inspirerad av Island, USA och Spanien. Denna månad
är det thailändskt mattema.

839 dagar
Vad hände och hur gick det till? Søren Lyngbjørn
och Eddy Lopez var 2011 til 2013 tillfångatagna
och gisslan i 839 dagar i Somalia. Dramatikern
Henrik Szklany har skapat en engagerande berättelse där man träffar sjömännen, vännen, piratbossen och den 17-åriga pojken som växer upp i
ett land präglat av krig, svält och fattigdom.

24 nov

30 nov

julpyssel
Hitta inspiration och skapa ditt eget tjusiga
julpynt; gör vackra änglar, godisstrutar
och silkespappersblommor tillsammans med
konstnärerna
Julie Kyhl
och Serine
Yde. En trevlig start på
årets julpyssel.
28 nov

slayer+anthrax
Trash metal-banden Slayer och Anthrax kickar
in dörren när de intar Kulturværftet i början
av nästa månad. Tillsammans med Megadeath
och Metallica anses de två banden som en del
av ”The Big Four” som definierade thrash metalbandperioden på 1980-talet.n
3 dec

Finurligt

First Theme av Bjørn Wiinblad Foto Anders Sune Berg

På konstmuseet Arken visas en unik
utställning med verk av konstnären och
keramikern Bjørn Wiinblad (1918–2006).
Här kan besökarna närskåda en fantastisk samling med
keramik, porslin, tavlor, skisser, scenografi och teaterkostymer. Utställningen visar hur Wiinblad genom sitt liv utvecklade sin unika konststil, varifrån han hittade sin inspiration
samt hans unika känsla för inredning och design.
Konstnären är internationellt känd för bland annat sina
karaktäristiska ansikten målade med en finurlig prägel av
starka färger, runda former och orientalisk inspiration som
leder tankarna mot mystik och äventyr som i Tusen och En
Natt.n

shaka loveless Foto: Tanya N Photography
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Nefertiti går igen
Det är dags för mumier, faraoner och ett gäng galna egyptologer
när Crazy Christmas Cabaret sätter upp sitt sedvanliga julspektakel.
I den heta ökensanden upptäcker en expedition amatöregyptologer den mytomspunna drottning Nefertitis grav. Men graven
omges av en 2.000-årig förbannelse som obönhörligen drabbar
den som bryter friden. Var förberedd för mossiga mumier med
mastiga mamelucker, ormande ormar, s(Nil)lska sarkofager
och fabulerande faraoner. Som vanligt är det Vivienne Mckee
som står för galenskaperna tillsammans med David Bateson,
Andrew Jeffers, Bennet Thorpe med flera. Föreställningen spelas
på engelska.n

Älskade
melodier

Don’t touch Nefertiti, 7 nov–9 jan 2016, Glassalen, Tivoli.
För mer info och biljetter www.londontoast.dk

Don’t touch Nefertiti

This year Crazy Christmas
Cabaret takes you away
from the freezing Danish
winter to the hot sands
of Egypt. A group of eccentric Egyptology fanatics
arrive in Cairo to search
for the lost tomb of the
most beautiful pharaoh
of Ancient Egypt - the
legendary Queen Nefertiti.
Let the mayhem begin in
true Monty Python-style.
Performed in English.
vivienne mcKee
Foto: Thomas Petri

Sound of Music

Spelar t o m 31 dec.
För mer info och biljetter
www.detnyteater.dk

Europas alplandskap har återskapats på Det Ny Teater som nu ljuder
av den välkända musiken ur en av våra mest älskade musikaler.
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verkar 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
Läs recensionen på www.skane.dethander.com

Foto : Miklos Szabo

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

www.dethander.com – Det Händer
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Louisiana

För mer info
www.louisiana.dk

TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

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

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

Det Händer – Köpenhamn

Rungstedlund
öppet året runt

Jacob Holdts världsberömda fotografier från 1970-talets amerikanska
samhälle fortsätter att väcka debatt
och uppmärksamhet.n

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

www.londontoast.dk

www.kunsthalcharlottenborg.dk

www.blixen.dk

Onsdagskoncert
25/11

Carl Fredrik Hill
t o m 31/1

YouTube Battle
11/11

I ett julpyntat Tivoli ligger anrika
Glassalen där Crazy Christmas
Cabaret bjuder på internationell
humor på toppnivå. Härlig komik
på brittisk engelska.n

Yayoi Kusama, t o m 24 januari

kusama with pumpkin © Yayoi Kusama
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Amerikanske billeder
6/11–3/1

Don´t touch Nefertiti
7/11– 9/1

Foto: PR Bilder, Free Images, Jacob Holdt, K.R.Hopp, Malmö Konstmuseum, Nationalmuseet

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 sträcker sig över sex årtionden
och hon betraktas som konstvärldens kvinnliga
motstycke till Andy Warhol i det att hon friskt
blandar mellan konst, mode och happenings.

I Garnisonskyrkan nära Amalienborg och Nyhamn spelas musik
av Sor och Dvorákav en kammarorkester med gitarr, violin, cello
och piano.n

Specialutställning med den store
svenske landskapsmålarens verk
och en berättelse om hans konstnärslivs utveckling.n

Vega och CPH:DOX presenterar
årets slag och garanterar musikaliska överraskningar, talang, dålig
upplösning och allmänt kaos för alla
hugade tittare och lyssnare.n

www.visitcopenhagen.dk

www.nivaagaard.dk

www.vega.dk

Carlsberg Museum
öppet hela året

Anne Linnet
12/11

När tyskarna kom
t o m 30/12

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

2015 gav hon ut ett nytt album fullt
av härlig texter och melodier så som
vi känner henne bäst. Nu är hon ute
på en turné Danmark runt med ny
musik och egna klassiker.n

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

www.visitcarlsberg.dk

www.kulturvaerftet.dk

www.natmus.dk
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SKÅNE
Tourism in Skåne

www.visitskane.com

TARCI KÅR
FÖ

Skånetrafiken

www.skanetrafiken.se
Öresundsbron

www.oresundsbron.com

KÖPENHAMN

Vi ses på Bakken 2016
Förköpet börjar den 2 november 2015

Wonderful Copenhagen

www.vistcopenhagen.dk
Copenhagen info

www.cphinfo.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.

Visit Denmark

www.visitdenmark.se
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Festmåltid hos Varnæs

Lunch i Lauras Køkken

Middag på Katrines Gaard

Ät på Postgaarden

Avnjut förfriskningar på Skjerns

Dagens rätt på Jernbane Restauranten

Köp presentkort på www.korsbæk-bakken.dk
eller ring på tel. 0045-39 96 03 45
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EVENT MAGAZINE

EVENT MAGAZINE

EVENT MAGAZINE

beIjInG

VILNIUS
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Musik &
underhållning

Små trevliga
butiker

BA KKEN

öppn a r
den
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2016

Rundtur i
stadens gemak

GO!
RIGA
EVENT MAGAZINE
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JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR!
J U LI US P R O D U CTI O N P R E S E NTE RAR

Julius Production presenterar

JULIUS PRODUCTION & CSB ISLAND ENTERTAINMENT PRESENTS..

n

ale
Musik

STRAIGHT FROM LONDON

St. Petersburg
Festival Ballet

featuring

!

PUBLIKRUSNING – BOKöA NU
Spelas på Nöjesteatern, Malm

the FS big band

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

STEPHEN TRIFFITT as FRANK SINATRA
MARK ADAMS HANNAH BLAKE GEORGE DANIEL LONG
DEAN MARTIN NANCY SINATRA SAMMY DAVIS JR.

MALMÖ LIVE SÖNDAG 8 NOV KL 18.00
CineConcerts and General Entertainment Associates in association with Julius Production and Malmö Arena present

Julius Production & PH International Music and Great Entertainment presents

LIVE IN CONCERT

Repertoar ur den världsberömda TV-konserten från Wien. Framförd av stor orkester och sångsolister i världsklass

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

SCHÖNBRUNN SLOTTSFILHARMONIKER

DET EPISKA MÄSTERVERKET PÅ STORBILDSSKÄRM MED SYMFONIORKESTER LIVE

MALMÖ ARENA

FREDAG

13 NOV KL 19.30

Julius Production present

Sopran: Theresa Krügl. Baryton: Michael Havlicek. Dirigent: Mika Eichenholz.

Onsdag 6 januari kl 18.00 MALMÖ LIVE

Julius production presenterar

ELECTRIC LIGHT

ORCHESTRA

www.nyarskonserten.se

KRALL ENTERTAINMENT, SANGRÉ EVENT
& JULIUS PROD PRESENTERAR

perf. by Phil Bates & Band

SHIRLEY

MAGNUS

SONJA

CLAMP CARLSSON ALDÉN
EN JULKONSERT MED STJÄRNOR,
ÄNGLAR OCH GLAMOUR

THE ULTIMATE CONCERT
Nöjesteatern Malmö - Tor 26 nov kl 19
www.manhattantransfer.net

MALMÖ LIVE

Nöjesteatern, Malmö Söndag 14 feb kl 18.00

TISDAG 1 DEC KL. 19.30

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

Malmö – Nöjesteatern
Trelleborg – Turistbyrån

Ystad – Turistbyrån
Ängelholm – Turistbyrån

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

