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  J U L K L A P P S E R B J U D A N D E
EN JULKLAPP FRÅN 

GÖTEBORGSOPERAN VARAR LÄNGE 
Julklappar från GöteborgsOperan innehåller upplevelser att längta efter att få 

vara med om och efteråt minnas. I år har vi tagit fram fyra olika biljettpaket. 
Allt för att göra det enklare för dig att ge. 

Musikal

CRAZY FOR YOU
En feelgood-musikal av George och Ira 
Gershwin. Manus av Ken Ludwig.

23/1, 28/1, 29/1, 6/2 19.30
Pris 420–500 kr*
(ord pris 730–810 kr). 
Fritt program ingår. 

Dans

NOETIC+ 14/1 
ROMEO & JULIA 3/6
Pris 495 kr*
(ord pris 670 kr)

Opera

FIGAROS BRÖLLOP 4/2 
MADAME BUTTERFLY 6/4 
Pris 800 kr*
(ord pris 1100 kr)

Barnpaket

THE BLUE PLANET 
IN CONCERT 19/2
Pris vuxen 295 kr*/barn 148 kr*
(ord pris 295 kr/237–247 kr) 
1 fritt mjukdjur per barnbiljett.

PRESENTKORT 

Ge bort ett presentkort på valfritt belopp – din 
gåva blir en upplevelse i både salong, restau-
rang och OperaShop. 

ABONNEMANG
Priset baseras på dina val.
Ditt val. Välj dina egna favoriter och gå när du 
vill. 4-7 valfria föreställningar. (Gäller t o m juni 2016)

JULKLAPPSÖPPET
Passa på att njuta av julstämningen i vår foajé 
och handla julklappar till nära och kära. Den 
5-6/12, 12-13/12, 19-20/12 har biljettkassan och 
OperaShopen öppet från kl. 11. Den 23/12 har 
vi öppet kl. 12-16.30. Ordinarie öppettider gäller 
den 21-22/12 (kl. 12-18).

Köp dina klappar på www.opera.se 
eller ring 031-13 13 00.

* Pris gäller parkett och 1:a balkong fond.
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Kåseri

Trender och traditioner
Jag är säker på att många av er har funde-
rat på var våra traditioner kommer ifrån. 
För det mesta så bara vet man hur saker och 
ting skall vara, eller snarare hur de förvän-
tas vara, utan att man skänker det närma-
re eftertanke. På samma sätt konfronteras 
man med andra seder och bruk när man 
besöker vänner och bekanta i utlandet. Nå-
got som för dem är fullt normalt och veder-
tagen tradition kan för oss verka helt främ-
mande och bakvänt. Men det är ju kanske 
just det som får en att tänka till och jämfö-
ra med våra egna invanda mönster. 

I december delas Nobelpriset ut i Stock-
holm, som de flesta känner till. En drygt 
hundraårig inrättning med egna traditioner 
och kända företeelser för oss, men inte för 
alla. För pristagarna är detta kronan på en 
lång forskargärning. Pompa och ståt, pris-
utdelning med medaljer och musik, middag 
i Blå Hallen med kungligheter och honora-
tiores en masse, dans till levande musik och 
efterfester lite här och där. Efter väl uträt-
tat värv drar sig så småningom pristagarna 
och deras entourage tillbaka till sina hotell 
där väl förtjänt dygnsvila intas. Om det nu 
inte vore för Lucia …

Den kände italienske dramatikern, regis-
sören, författaren och satirikern Dario Fo 
fick motta Nobelpriset i litteratur 1997 vid 
den späda åldern av 71 år. Han anlände till 
pampiga Grand Hotel på Strandvägen och 
installerades i sitt rum. Med den bedårande 
utsikten över Stockholm förberedde han sig 
för den Stora dagen. Allt avlöpte utan någ-
ra problem och efter en lång dag avslutades 
festligheterna och en glad och nöjd Fo lade 
huvudet på kudden och somnade. Man kan 
tänka sig att innan John Blund infann sig så 
lät Fo nog brottstycken från dagens upple-
velse flimra förbi sin inre syn och glad och 
nöjd försjönk han sakta in i drömmarnas 
land. 

I Grand Hotels långa korridorer syntes 
på morgonkvisten ett vitdraperat följe som 
sakta men metodiskt arbetade sig ner mot 

Nobelpristagarens rum och med benägen 
assistans från personalen öppnades dörren 
och man fattade repost vid Fos säng. På  
given signal stämmer man upp i en hyllning 
till helgonet Lucia, en säkert lika fint som 
uppskattat sätt att bli väckt på för de som 
är införstådda med den symboliska hand-
lingen. Detta var dock inte Dario Fo. I sitt 
halvvakna tillstånd, säkert med en del svi-
ter från gårdagens festivitas, hör han den 
änglalika sången och när han så småning-
om öppnar ögonen är han omgärdad av vit-
klädda jungfrur med levande ljus i hår och 
hand. För en sekund är han övertygad om 
att han under natten företagit den slutliga 
resan och att han vaknar i himlen omgiven 
av änglar … Sången får avbrytas och för- 
fattaren lugnas under hedersbetygelser och 
Luciatåget makas ut i korridoren där konser-
ten får avslutas.

Men tänk själv, Dario Fos reaktion är inte 
på något sätt underlig. Som 71-åring vet 
man aldrig när det är dags och om man en 
dag vaknar upp i euforiskt tillstånd omgi-
ven av änglar som sjunger himmelskt; hade 
man då inte varit benägen att tro att man 
inträtt i evigheten?

På en direkt fråga till Nobelstiftelsen så 
upplyses vi om att man numera frågar pris-
tagarna om man vill bli ”lussad” för eller 
ej. Man önskar ju inte livet ur de nyvordna 
pristagarna.

Ola Sjösten
chefredaktör

ÅRETS STORA FAMILJE-
FÖRESTÄLLNING PÅ HIPP
FÖR ALLA ÖVER 7 ÅR  •  28 NOV–13 FEB

AV PONTUS 
STENSHÄLL

VILDA ÄVENTYR I DEN 
GREKISKA MYTOLOGIN!
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1. ett enda stort lyckopiller
Med blixtsnabba vändningar och spontana infall hittar Al Pitcher det absurda i det triviala.  
Nyzeeländaren flyttade till Sverige 2010 och utsågs 2011 till Årets manliga komiker. Han är en 
mästare på att snabbt läsa av och följa med i publikens reaktioner. Han är också skicklig på att 
hitta märkligheter med det typiskt svenska och driver gärna med sina egna tillkortakomman-
den i det svenska samhället. Eller som Al säger: 
– Alla människor har sina egna problem, de ska inte behöver höra mina också. Jag är en clown, 
det är mitt jobb att få folk att skratta.n

nääämen it’s al pitcher, 16 dec lund, 17 dec helsingborg, 18 dec malmö, 19 dec Kristianstad. 
För mer info och biljetter www.ticnet.se

2.  revyglädje med  
kent & co

Vad får man om man släpper revypappan Kent  
Nilsson lös tillsammans med Anders Aldgård,  
Jennie Rosengren, Paul Tilly, Pernille Schröder  
och Caroline Nilsson? Jo, Arlövsrevyn så klart.  
Sedan 1995 har man varje år spelat revy på  
Arlövs gamla teater och kritiker och publik har 
skrattat sig fördärvade åt Kents komiska gäng,  
så även i år. Det är sång, dans och humor för alla 
pengarna och som vanligt kommer Kents alter ego 
Svea Olsson på besök för att ge publiken sin syn på 
tillvaron tillsammans med den hunsade maken Malte.  
Ett verkligt skrattpiller där ingen går säker, inte ens 
publiken.n

arlövsrevyn, 5 jan–28 feb. För mer info och biljetter www.arlovsrevyn.se

3. Frostig resa 
När den österrikiska författaren Elfriede Jelinek år 2004 tilldelades Nobelpriset i litteratur, löd 
motiveringen: ”för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som 
med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt”.
Jelinek har en musikalisk bakgrund och är utbildad organist och hennes pjäs ”Vinterresa” tar 
sin utgångspunkti landsmannen Franz Schuberts sångcykel ”Winterreise op. 89” från 1827.

Regissör Melanie Mederlind var först i Sverige med att sätta upp en pjäs av Elfriede Jelinek.  
Nu tar hon sig an nobelpristagarens hittills mest personliga pjäs, en resa genom ett frostigt  
Europa, sargat av finanskriser, människorov och växande främlingskap. Medverkar gör bland 
andra Gustav Bloom, Erik Borgeke, Cecilia Borssén, Maria Lindström, Joachim Olsson, Rafael 
Pettersson och Natalie Sundelin.n

Vinterresa, t o m 16 jan helsingborgs stadsteater.  
För mer info och biljetter www.helsingborgsstadsteater.se

4. annas kändisar 
Säg hej till en lång rad kändisar som förenas för en längre Sverige-turné i Anna Blombergs  
skepnad. I föreställningen visar komikern sin repertoar av träffsäkra imitationer och karaktärer.  
Möt Elisabet Höglund, Lill-Babs, Jimmie Åkesson, Maria Montazami, Mona Sahlin och Annie 
Lööf. Anna Blomberg är en av landets mest populära komiker och har bland annat tidigare varit 
med i ”Robins”, ”Kvarteret Skatan”, ”Hipp Hipp”, ”Starke Man” och “SNN News”. Hon har dess-
utom haft sin egen “Anna Blomberg Show”.
– Någon sa att föreställningen och mina nio olika karaktärer är som ett tvärsnitt av dagens  
samhälle på en timme och tjugo minuter. Det kan nog ligga något i det, säger Anna Blomberg.n

anna Blombergs värld, 11 dec Ystad, 12 dec Kristianstad.  
För mer info och biljetter www.annablombergsvarld.se  

1 3 Foto: Victoria Blomberg Foto: Free Images 4
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På Malmö Stadsteater går en spännande föreställning för hela familjen.  
Möt den mäktige guden Zeus, Kung Minos och dödsguden Hades. 
Träffa också Ikaros som flyger för nära solen och faller med ett plask 
ner i havet, Sisyfos som i all evighet rullar sitt stenblock uppför kullen, 
den vackra narcissos som bara älskar sig själv, och Orfeus, vars vackra 
sång väcker den älskade Eurydike från de döda.

1. Vem har regisserat föreställningen?

2. Vilket material använde Ikaros för att fästa sina vingar?

Senast den 14 dec vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.com 
Tävlingen gäller familjebiljetter (4 pers) till den 30 december kl 14. 
Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer. Lycka till!

Vinn biljetter till ”Hjältar, gudar, monster”

Tävling

tionell julkonsert med de mest älskade sångerna 
Carola sjungit, exempelvis ”Hej mitt vinterland” 
och ”Himlen i min famn”...

14 dec 

WIENERgala
En helkväll i dansens tecken. Rainer Honeck,  
förste konsertmästare i Wienerfilharmonikerna, 
kommer direkt från Musikvereins nyårskonsert  
i Wien till Malmö Live och det blir valser av alla 
de slag.

5 jan

DRa på NallaR
I år har Lucia missuppfattat allt. Hon sjunger de 
mest tossiga luciasånger. Står inte på scen utan 
springer runt överallt. Bjuder upp folk ur orkes-

tern, vill starta pepparkaksbak med blåssektionen 
och luciatåg med violinerna. Tur också att hon 
har hjälp av ett riktigt luciatåg. För i år tänker  
inte bara Lucia tända ett ljus i mörkret, hon  
kommer tända fyrverkerier i våra hjärtan.  
Om Lucia och Nalle får  
som de vill kommer  
publiken att sitta  
i Malmö Live och  
känna sig som  
tända ljus. Bjud  
med din egen Nalle  
på konserten.n

12–13 dec

malmö liVe Konserthus malmö liVe Konserthus

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

carOla  Foto: rickard eriksson

Foto: Free Im
ages

stort utbud på malmö live när julen står för dörren.

FINSkT OcH laTIN
Det finska vemodet möter det sydame- 
rikanska temperamentet. Ingrid Fliter,  
lysande pianist från Argentina, bjuder  
publiken på temperamentsfulla stycken 
av Albert Ginastera och Manuel de Falla’s 
”Nätter i spanska trädgårdar” tillsammans 
med Malmö SymfoniOrkester. Efter paus 
firas Sibelius som föddes nästan på da-
gen för 150 år sedan genom att spela hans 
andra symfoni. Kvällens dirigent, Miguel 
Harth-Bedoya kommer från Peru. 

10 dec 

NÄRa MED caROla
Efter den enorma turnésuccén som ”Det 
bästa av mig” blivit, med utsålda konserter 
i både vår och sommar, presenteras ”Min 
bästa jul – en nära julkonsert med Carola”, 
en traditionell julkonsert med intim sätt-
ning och stor värme. Man kan konstatera 
att Carolas återkomst till livescenen är lika 
efterfrågad som förtrollande. I ”Min bästa  
jul – en nära julkonsert med Carola” ses 
Carola i en mer stillsam och intim sättning 
med hennes röst i fokus. Tillsammans med 
handplockade musiker från Sveriges elit 
kommer publiken att få ta del av en tradi-

Musik i juletid
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malmö opera malmö opera

Malmö Opera
För mer info och biljetter 
www.malmoopera.se

Foto:  
Magnus Bergström

Rysk  
romantik
”Eugen Onegin” är bedövande vacker, underbart  
romantisk och ryskt sorglig. Tjajkovskijs ömsinthet, 
vemod och storslagenhet i uttrycket fick fritt spelrum 
i operaversionen av den ryske nationalpoeten Pusjkins 
kultklassiker med samma namn. På scen står en elit av  
internationella operastjärnor. Vladislav Sulimsky, känd från 
Mariinskijoperan i S:t Petersburg, som Eugen Onegin. Han äls-
kar och älskas av Tatjana, gestaltad av världssopranen Sabina Cvilak.

spelar t o m 20 jan

Foto: Iselin jansen

Foto: Malin arnesson

&MagI

SagOR

För att rädda sitt eget liv berättar Sjeherazade natt efter natt 
sagor för den dystre sultanen Sjahriar. Så snart en berättelse 
är slut börjar hon genast på en ny och snart väcks nyfiken-
heten och lusten att lyssna hos sultanen. Sjeherazade återger 
honom färgerna, fantasin och livsglädjen. Efter tusen och en 
natt kapitulerar sultan Sjahriar, han gör Sjeherazade fri och 
förklarar henne sin kärlek.

19 dec–9 jan

magiska sagor, stepp och dramatisk romantik  
ryms på malmö operas scen.

stiliga  
sYnKoper

Broadwaystjärnan Jerry Travers förälskar sig  
i societetsflickan Dale Tremont och jagar hen-
ne genom London och Venedig för att vinna 
hennes hjärta. Som det dansande kärleksparet 
ses Linda Olsson och Sindre Postholm. 

Makarna Hardwick spelas av Pia Johansson 
och Lennart Jähkel. 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”. Regisserad av nyblivna 
Parkteaterchefen Sissela Kyle och koreografen 
Roine Söderlundh.n

spelar t o m 13 dec

just nu spelas den nyskrivna stepp- 
musikalen ”top hat” på malmö 
opera vilket befäster malmö som 
musikalernas stad.

läs recensionen på www.skane.dethander.com



www.dethander.com – Det Händer 13Det Händer – Skåne12

ÄVENTyR på ISEN
Disney On Ice firar 25 år i Sverige med en storsla-
gen jubileumsföreställning där Musse och Mimmi  
tar med publiken på ett spännande äventyr till 
sagans underbara värld. Äventyret börjar på den 
vidsträckta savannen hos Lejonkungen Simba  
och hans bästa vänner Timon och Pumba. I  
Landet Ingenstans väntar Peter Pan, Wendy  
och älvan Tingeling, under havsytan finns Ariel, 
Sebastian och Blunder i det vackra och färgstarka 
undervattensriket. Sist men inte minst kommer 
såklart Anna, Elsa, Kristoffer och glada snögub-
ben Olof in på isen i en fantastisk show.     

disney on ice magical ice, 14–17 jan, malmö arena, 
www.ticnet.se 

EEEEEEMIl!
På den uppskattade lekutställning om Emil på 
Kulturen i Lund kan besökarna gå in i snickerboa, 
klättra över spången till visthusboden,  
laga mat i köket eller  
låsa in sig på Trisse- 
boa (dasset). Man  
kan dessutom se  
originalteckningar  
av konstnären Björn  
Berg, som illustrerade  
alla Astrid Lindgrens  
Emil-böcker. 

t o m 10 jan,  
www.kulturen.com

JullOVET
Roligt på 

EN JulSaga
Upplev en musikalversion av Charles Dickens 
klassiska julsaga om den snåle Scrooge och  
hans möte med de tre andarna. Hela julnatten  
visar de honom händelser ur hans förflutna,  
saker som sker omkring honom i nutid, hur  
folk uppfattar på honom samt den fruktans-
värda framtid som väntar honom om han inte  
skärper sig. Musikalen uppförs av PipeDream 
Production med musik av Alan Menken (Lilla  
Sjöjungfrun, Skönheten & Odjuret, Aladdin 
med flera).

4–28 dec, lunds stadsteater, www.ticnet.se

MIO MIN MIO
Astrid Lindgrens klassiska och älskade saga  
berättar om den nioåriga pojken Bosse som  
inte trivs hos sina fosterföräldrar. En ande tar 
honom med till Landet i fjärran och här finns 
hans pappa Kungen. Bosse blir vän med jämn-
åriga Jum-Jum och tillsammans rider de ut för 
att bekämpa den ondskefulle riddaren Kato.

28 nov–21 jan, helsingborgs stadsteater, 
www.helsingborgsstadsteater.se

pETER paN
Peter Pan är pojken som inte vill bli vuxen  
och bor i landet Ingenstans. Där bor även de 
borttappade pojkarna, Tigerlilja, indianerna 
och Peter Pans evige fiende, den farlige Kapten  
Krok. Han gör allt för att fånga Peter Pan, men 
är livrädd för krokodilen Tick-Tack som en 
gång i tiden åt upp hans arm. Kultkompaniet  
bjuder på häftiga flygningar, skön dans och  
glada sånger.

19–30 dec, palladium i malmö, www.palladium.nu

SkRIDSkODagS
Bambi på isen eller värsta proffset? Oavsett  
vilket; plocka fram dina skridskor och passa 
på att få en trevlig utomhusupplevelse  
på isbanan i Folkets Park i Malmö.  
Isbanan förväntas vara öppen till  
slutet av februari beroende på  
vintervädret. Om det fryser till-
räckligt blir det även möjligt  
att åka skridskor på Emporias 
tak.n

www.malmofolketspark.se 
www.emporia.se

Originaltitel A CHRISTMAS CAROL | Musik av ALAN MENKEN | Text av LYNN AHRENS |  Bok av MIKE OCKRENT & LYNN AHRENS | Baserad på boken av CHARLES DICKENS | 
Originalkoreografi SUSAN STROMAN | Originalregi av MIKE OCKRENT | Originalproduktion av Radio City Entertainment på Theater at Madison Square Garden | 

EN JULSAGA presenteras med tillstånd från JOSEF WEINBERGER LIMITED företrädare för MUSIC THEATRE INTERNATIONAL , NEW YORK.
Svensk översättning MATHIAS DÜMMATZEN | Musikalisk chef MARIA JANFALK | Musikalisk instuderare MARIA JANFALK | Koreografi DONNA JOHANSSON | 

Producent MADELEINE ANDERSSON | Regissör MATHIAS DÜMMATZEN | 
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peter pan

Foto: Tim eriksson

decembermys, jullov och vinterskoj. passa på att göra en trevlig  
och mysig utflykt med barnen när det är kallt ute och snön faller. 
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interVju interVju

Du tog fem års ledigt från konserterna.  
Hur kan det komma sig?
– Jag tyckte att de sista åren jag gjorde mina långa 
julturnéer var roliga men kände också att mina 
två barn ville att jag skulle vara hemma lite mer. 
Så jag bestämde mig för att ta lite ledigt för att 
kunna vara hemma och vara mamma och umgås 
med dem mer. Det var ganska bra just med tan-
ke på att barnen var i den åldern då man behöver 
umgås mer med sina föräldrar. Det är en härlig 
tid på många sätt. 

Förra året var det turnépremiär för din  
uppskattade julturné?
– Just det. Vi smygstartade lite med en miniturné 
i Norge och Sverige, mest för att känna på lite och 
det var lika roligt som för några år sedan. Nej, det 
var faktiskt roligare, tyckte jag. Det kändes som 
om jag hade fått ny energi och det kändes nytt och 
kul att åka på turné. Och jag hade lyckats engage-
ra en massa musiker som jag verkligen ville jobba 
med. I år har jag uppbackning av Wayne Hernan-
dez (Tina Turner, Tori Amos, Madonna, Yusuf 
Islam m.fl.) Sam White (Duran Duran, David 
Gray & Annie Lennox m.fl.), Phebe Edwards (Rod 
Stewart, Westlife, Adele, Donna Summer, James 
Brown, Jessie J m.fl.). Det är ett underbart gäng 
som verkligen kan få varje konserthus att svänga.

Det blir såklart de klassiska julsångerna.
– Givetvis blir det det. Vi kör ett gospeltema i år 
igen och med mitt band och min kör så kommer 
det att gunga ordentligt.

Julturnén i Sverige börjar i Malmö den 9 decem-
ber. När du kommer hem, är du då mätt på jul-
sångerna?
– Nej, det är jag verkligen inte. Hemma blir det 
också de klassiska julsångerna och musiken i alla 
fall fram till juldagen. Sedan blir det lite mer va-
riation på musiken. Förra året lyssnade jag mycket 
på Michael Bublés fantastiska plattor som gav mig 
mycket inspiration.

För att garantera sig odödlighet så skall man  
få en gata eller ett torg uppkallat efter sig. Men 
än bättre är om en maträtt bär ens namn. Vad 
skulle det vara då?
– Hahaha, bra fråga. Jag älskar mat så det kan bli 
svårt att välja ut något speciellt. Men en kaka med 
nötbotten, maräng och vaniljkräm låter ju gott. 
En riktig Sissel-kaka; rena, höga smaker med stor 
bredd och en massa sväng.n

hon tog fem års time out från sången för att bara vara mamma. nu 
återvänder hon till sverige med sin bejublade julturné. magasinet det 
Händer fick en exklusiv intervju med norska sångerskan Sissel Kyrkjebø.

 ” 
 att komma till Malmö 

igen är väldigt  
speciellt för oss.”

Foto: Kristin & Vibeke
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Bokning: 0411 558700
faergen.se/endagsbiljett

Endagsresa 
till Bornholm

BornholmsFärjan inkl.  
lokalbuss + rabatter på 
mat och till upplevelser.

260:- 

Vuxen tur/retur

ystad-rønne

Færgen seglar till upplevelser

Måns och Özz 
kör naket
Deras humor kan bäst betecknas som intelligent och utmanande på ett smart sätt. Vännerna  
Özz Nûjen och Måns Möller har tidigare gjort bejublade föreställningar var för sig och nu 
slår de igen ihop sina påsar och ger den hyllade föreställningen ”Sveriges historia – den nakna 
sanningen”. I föreställningen tar de sig an ämnet Sveriges historia och detta kan och kommer 
att sluta precis hur som  helst. Naket, galet, smart och accentuerat med lite gemensam dans.n

sveriges historia – den nakna sanningen, 31 jan lund, 7 feb Kristianstad. 
För mer info och biljetter www.ticnet.se

Julen på Kulturen
I friluftsmuseets kulturhistoriska hus kan 
du se hur julen firades förr i olika tider 
och miljöer. I entrén finns en Julspårskarta 
som leder dig runt. 

Program och övrig info om museet hittar 
du på vår hemsida www.kulturen.com.

Kulturen  | Tegnérsplatsen i Lund
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malmö stadsteater malmö stadsteater

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

Revy med höjd och bredd

en ny reVy 
Illustration: johan Sjövall
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  Illustration: johan Sjövall

KOnTraBaSen 
Foto linus Höök
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I denna oklassiska revy tar Valle Westesson, Hans Marklund m fl sig an året som 
gått. Inte så mycket genom de nyhetshändelser som speglats i media, utan mer i de 
känslor som uppstått därefter. Med en lätt slagsida åt det lite skeva, det nästan lyckade 
och det som av någon anledning hamnat i marginalen presenterar vi ett pärlband  
av sketcher, sång, dans, humor och satir. Taket är högt och scenen är bred.n

en ny revy, 19 dec–20 feb

Basens BesKYddare
Föreställningen ”Kontrabasen”är en berättelse om  
passion och frustration. Mannen publiken möter  
har en fast anställning som kontrabasist vid stad- 
ens symfoniorkester. Om någon timme ska han  
gå till jobbet och ha premiär på ”Rhenguldet”  
av Wagner. Han kan inte bestämma sig om han  
är stolt över sitt instrument eller om han hatar  
det till döds. På samma gång som han försvarar  
basens position i orkestern misstänker han  
att valet av instrument har förstört hans liv.  
Men ikväll kanske allt ändras. 

Skådespelaren Fredrik Gunnarson tilldela- 
des Nöjesguidens Malmö/Lundapris i kategorin  
Scen & Teater samt Kvällspostens Thaliapris för  
sina insatser i ”Kontrabasen”.

Kontrabasen, 9-15 jan 

Äventyrligt
Ikaros flyger för nära solen och faller med  
ett plask ner i havet, Sisyfos rullar sitt sten-
block uppför kullen i all evighet, Orfeus 
vackra sång väcker hans älskade Eurydike 
från de döda och i Olympen sittar den mäk-
tige guden Zeus och hans två bröder Posei-
don och Hades. Spännande, fascinerande 
och allmänmänskliga berättelser som rör 
vid vårt innersta och hjälper människan  
att förstå sig själva och andra.

hjältar, gudar, monster, t o m 13 feb
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.
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Skrattmuskel-
gympa

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

David Batra har skapat svensk humorhis-
toria med “Kvarteret Skatan” och gjort stor 
publiksuccé med sin soloshow “Det här var 
ju tråkigt”. Robin Paulsson har kallats en 
blandning av Seinfeld och David Letterman 
för sitt sätt att leda den egna talkshowen  

”Robins” i SVT. Både David och Robin är 
rutinerade med mångårig erfarenhet av 
stand up. De uppträder ofta på humorklub-
bar och nu är deras show ”Batra & Robin” 
hyllad runt om i Sverige sedan turnéstarten i 
januari förra året.n

Batra & robin, 17–19 dec, lund.  
För mer info och biljetter www.csnoje.se

den dynamiska duon ”Batra & robin” är på turné och kommer  
till lund med sin hyllade och uppskattade humorföreställning. 

Snart en del av det nya inrikesflyget BRA.
Vill du veta mer, hör av dig till oss så hjälper vi till.

Pernilla Lyberg, regionchef, 070-606 18 30

I december blir vi på Malmö Aviation en del 
av det nya inrikesflyget BRA. Med smidigare 
biljettbokning och snabba byten på Stockholm 
Bromma, tar vi dig enkelt till 12 destinationer  
och gör på så sätt Sverige lite närmare.  
Självklart tar vi allt vi älskar med Malmö Aviation 
in i det nya flygbolaget, men mycket är också  
nytt och faktiskt ännu bättre.

För oss nära Malmö innebär det här:

– Bra pris till 12 destinationer
– Upp till 86 avgångar i veckan från Malmö
– Specialerbjudanden för dig som flyger ofta
– Snabba byten och smidigare biljettbokning
– Ny direktlinje till Östersund/Åre!

Häng med på resan! Välkommen ombord.

 Vi som vet att Skåne står  
 för nytänkande, har mycket  
 BRA att se fram emot.
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ända fram till jul är det julmarknadstid i vårt avlånga land. stämningsfyllda  
miljöer som torg, slott och gårdar lever upp med gladlynta besökare som 
strosar 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  
med skilda smaker för liten som stor.

julKul på marKnad 

4–6 jul på Fredriksdal

4–6  julmarknad och brukskonst,  
Löberöds Slottskyrka

4–6 julmässa på jordberga Slott

4–6 julmarknad, Katrinetorp

4–6 Julmarknad, Tykarpsgrottan

4–6 julmarknad, Kronovall

4–6 jul på Fogdaröd

5 julmarknad, Önneköp

5 Åhus julmarknad

5–6 julmarknad på Björnstorp Slott

5–6 Humletorkans julmarknad, Bromölla

5–6 julefrid i Wintertid, Statarmuseet

6 Kvarntorgets julmarknad, landskrona

6 Onslunda julmarknad

6 Thomanders jul, lund

6 julmarknad, Skåne Tranås

12  julmarknad och Bondens egen  
marknad, Malmö

12–13 julmarknad på St Gertrud, Malmö

12–13 jul på Övedskloster

19  Bondens egen julmarknad,  
Helsingborg

19–20 julmarknad, Kåseberga

t o m  
23 dec  Jul i Malmö City, Gustav Adolfs torg
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MySIga JulMaRkNaDER I DEcEMbER:

››

Kom i härlig julstämning i sällskap med några av sveriges bästa sångare  
och musiker som just nu är ute och sprider julglädje.

cElTIc cHRISTMaS  
För nionde året i rad turnerar West of Eden,  
Sveriges främsta folkrockband, med de mycket 
omtyckta Celtic Christmas-konserterna. De  
bjuder på kända och okända keltiska julsånger 
från 1300-talet och fram till dagens datum,  
uppblandat med engelska carols, irländskt låt- 
spel och West of Edens egna låtar. Genom åren 
har bandet utforskat den keltiska musiken och 

samarbetat med välkända musiker från bland  
annat The Chieftains, Riverdance, Alison Krauss 
& Union Station, Mark Knopflers band med flera. 
En konsert med West of Eden blir en resa mellan 
akustiskt historieberättande och glad, uppsluppen 
folkrock, alltid framförd med kärlek och respekt 
för den keltiska musiken.

4 dec helsingborg, 6 dec Kristianstad, 7 dec malmö.  
www.westofeden.com

WeST OF eden  Fotograf: Malin johansson

Julgodis
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JulgalaN
Storslagen galashow med bland andra Petter, 
Måns Zelmerlöv, Jill Jonsson, Hasse Andersson 
och Lena Philipsson. Olika musiker uppträder  
i olika städer, kolla hemsidan för att se precis vem 
som kommer till en stad nära dig.

3–5 dec malmö, 11 dec helsingborg, 10–11 dec lund. 
www.julgalan.se

I JulETID  
Årets konsert bjuder traditions-

enligt på klassiska julsånger, 
ibland med en jazzbetonad 

guldkant. Som vanligt är 
Magnus Johansson och 
Marcos Ubeda med i en-
semblen och gästsolist i 
år är hyllade och välre-
nommerade sångerskan 

Viktoria Tolstoy.  
8 dec Borrby, 20 dec lands-

krona, 21 dec reslöv, 27 dec dege-
berga. www.billyheil.se

SISSEl kyRkJEbø 
Den skönsjungnde Sissel 
Kyrkjebø inleder sin  
julkonsertturné i Sverige 
med en spelning på Mal-
mö Live i december. 

– Att börja julturnén i Malmö är väldigt speciellt 
för mig. Malmö har nog den bästa publiken man 
kan få, säger Sissel. 
Utöver de traditionella julsångerna kommer en 
stor portion gospel att blandas in för att få julen 
att gunga ordentligt. Med sig på turnén tar hon 
med sig en lång rad världsstjärnor som tidigare 
uppträtt med artister som Tina Turner, Madonna, 
Annie Lennox, James Brown med flera.

9 dec, malmö live. www.malmolive.se

STIlla NaTT
Från Göteborgs Konserthus direktsänds julkon-
serten Stilla Natt, framförd av Göteborgs Sym-
foniker och Göteborgs Symfoniska Kör. En tind-
rande julkonsert i barockens tecken med favoriter 
som Hallelujahkören ur Händels ”Messias” och 
”Vintern” av Vivaldi. Kvällens ciceron är författa-
ren och programledaren Daniel Sjölin, känd från 
Babel i SVT, som skapar stämning och väcker 
tankar med dikter och betraktelser. Givetvis in-
går också ”O Helga Natt”, i en version för kör och  
orkester som kommer att få taket att lyfta i Göte-
borgs Konserthus. Dirigent är Nicholas Kraemer.

11 dec lomma, lund, osby, malmö. www.livepabio.se

ÄNTlIgEN Jul  
The Fantastic Four spelar bl a ”White Christmas” 
och ”Let it snow” tillsammans med härliga hits 

från 50- & 60-talet. I sällskap med vardagskomi-
kens okrönte konung Thomas Petersson, utlovas 
en skrattfylld julkväll med nostalgiskt sväng.

15 dec helsingborg. www.doenjoy.se

STJÄRNENÄTTER
Med ett nytt album i ryggen har Sofia Karlsson 
och Martin Hederos åkt ut på julturné. De be- 
söker både kyrkor och konserthus med sin musik,  
där nyskrivna låtar varvas med kända julklassiker 
som ”O Helga Natt” och ”Have Yourself a Merry 
Little Christmas.” Med två tramporglar, Sofias 
gamla gitarrer och en flygel blir det en intim och 
akustisk liveupplevelse.

10 dec malmö, 18 dec lund. www.luger.se

MITT VINTERlaND
Under advent kommer Roger Pontare att bjuda 
på en mäktig och stämningsfull musikalisk  
upplevelse med några av julens allra mest  
älskade klassiker men även några mer  
okända personliga favoriter. På samt- 
liga orter samarbetar Roger med  
lokala församlingskörer.

13 dec Kristianstad.  
www.rogerpontare.se

EN STIlla Jul
Julkonsert med Anders Ekborg har blivit  
en uppskattad tradition för många runt om  
i Sverige. En stilla jul är oerhört vacker och för-
medlar vad många förknippar med en äkta och 
traditionell jul. Konserten vilar på en grund av  
eftertanke, kärlek och omtanke om andra och 
med ett uttryck som hyllar den sanna musiken 
och konsten. 

6 dec Kristianstad, 8 dec malmö, 9 dec lund.  
www.ticnet.se

VOcal SIx
A cappella-ensemblen Vocal Six sjun- 
ger sina egna versioner av välkända  
jullåtar. Det är skickligt, medryck- 
ande och kraftfullt när fyra tenorer,  
en baryton och en bas drar igång.  
Julkonserten bjuder dessutom på  
samarbete med den lokala kören.n

15 dec eslöv, 16 dec lund,  
6 jan Hässleholm. www.vocalsix.com

SOFIa KarlSSOn

anderS eKBOrG  
 Foto: Peter Knutsson

MÅnS ZelMerlÖV 
Foto: livenation

jIll jOnSSOn 
Foto: Peter Knutson

lena PHIlIPSSOn 
Foto; anna-lena ahlström
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lucIa OcH  
pIpRÖkaNDE HuND 

JulETONER
Årets julkonsert med Helsingborgs Symfoni- 
orkester och Konserthuskör går av stapeln under  
tre dagar i början av december. Alla de klassiska 
julmelodierna och lite till framförs tillsammans 
med supersolisten Mikael Samuelson.

4–6 dec

TÄNT VaR DET HÄR
Ingen jul utan Helsingborgs Lucia tillsammans 
med en härlig artistkavalkad på Konserthuset.  
En fartfylld, stämningsfull och annorlunda före-
ställning med artister från scen och kabaré och 
överraskningar med bland annat Helsingborgs 
Lucia med tärnor.

19 dec

helsingborgs konserthus är en arkitektonisk funkispärla väl värt ett besök  
i sig själv och många är också de konserter och föreställningar som, särskilt 
under våra vintermånader, förgyller besöket.

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

WIENERMaRScH
Schönbrunn Festival Orchester Vienna är en ytterst  
professionell orkester från Wien. Endast Wiens 
skickligaste musiker och sångsolister får framträda 
då Schönbrunn Festival Orchester Vienna spelar. 
Ensemblen turnerar i Skandinavien med en reper-
toar hämtad från nyårsdagens världsberömda  
TV-konsert. Under turistsäsongen håller orkes-
tern flertalet konserter på slottet Schönbrunns 
orangeri där de åtråvärda biljetterna har en stry-
kande åtgång bland turister från hela världen.  
Givetvis avslutas varje konsert med Radetzky-
marschen där publiken taktfast får delta under  
dirigentens ledning.

7 jan

NyTT STOpp I pIpaN
En tecknad hund med en rykande pipa käckt  
på svaj var bandet Bob hunds kännetecken  
när de turnerade världen över med sin härliga  
indierock med tydliga influenser från kultbandet  
Philemon Arthur and the Dung. Nu gör man 
en unik konsert tillsammans med Helsing-
borgs Symfoniorkester. Materialet kommer 
att bestå av klassiska Bob hund-melodier i nya 
arrangemang.n

22 jan

BOB Hund  Foto: anna B0rånhede

lucia

BoB hund

helsingBorgs Konserthus helsingBorgs Konserthus
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sju äro sYnderna

Seven sins
danish artist Michael  
Kvium takes on the seven 
sins in a contemporary  
exhibition dealing with 
modern life. Without  
compromise he illustrates 
the cultural, social and  
political effects on daily  
life mixed with complex 
moral and emotional 
numbness. 

Sedan 1980-talet har danska konstnären Michael Kvium fasci-
nerat och provocerat betraktare världen över genom sitt inten-
siva och egensinniga bild- och symbolspråk.  Kompromisslöst  
undersöker han västvärldens kulturella, sociala och politiska 
betingelser och visar upp dem utan neutraliserande omsvep. 

Verken beskriver invecklade svårigheter och problem som 
människan gärna förtränger, t ex moraliska frågeställning-
ar och känslomässig avtrubbning. Kvium kommunicerar via 
ett persongalleri av existenser, som ibland även påminner om 
konstnären själv, placerade i ödsliga, dystopiska landskap och 
miljöer. Människan framställs inte sällan som ensam och van-
skapt, isolerad och sammanbunden till händer och fötter. 

 Utställningen visar sju nyproducerade verk i mycket stora  
format, tre skulpturala verk och en 17 meter lång muralmålning  
av Michael Kvium, gjord på plats i konsthallen.n

Gula aV MIcHael KVIuM   
Foto: dunkers Kulturhus

utställningen saligia tar sin utgångspunkt i de sju dödssynderna som påven 
gregorius i nedtecknade på 500-talet. hur hanterar den moderna människan 
innehållet i och effekterna av de sju dödssynderna?

Dunkers
SalIGIa – Michael Kvium 
t o m 20 mars. För mer info 
www.dunkers.se

Jul utställning

29 november – 17 januari 2016
Vernissage söndag 29 november kl 13 - 17

Mona Alsalehi Eva Bengtsson Henry Svahn 
Pia Carlström Elisabet Weisflog Tonie Roos
Carina Lindh Hans Jonsson Lizzie Lundberg  
Karin Lindberg Lundkvist Sven-Erik Larsson 
Anna Maria Liljestrand Lars Borin Wallina
Juliana Ucar Klas Sundkvist Ingela Jarlsson 
Cecilia Waxberg Arnold Hagström

Akvarel l     Foto     Glaçure à froid     Graf ik   Måler i     Skulptur    Text i l 

Galleri M | Norregatan 10 | Eslöv | 0704 383 385  | Tors – sön 12 –18
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Följ med till Nueva Estocolmo och åter-
upplev Stig-Helmers, spelad av Anders 
”Ankan” Johansson, charterdröm tillsam-
mans med allvetande kompisen Ole, spe-
lad 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 flås-
hurtiga men tröttkörda reseledaren Lasse 
gestaltas mästerligt av humorfenomenet 
Cornelius Löfmark och Olof Ramel åter-
kommer 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 ka-
barénummer och rock/pop-låtar. Filmens 
spanskklingande huvudtema “Med Sun 
Trip Mot Solen” ingår givetvis och som 
trivia kan nämnas att temat toppade mo-
biltelefonernas 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

sällskapsresan, t o m 27 feb, nöjesteatern.  
För mer info och biljetter, all inclusive och Vip 
paket med solgaranti, www.juliusbiljettservice.se

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

läs recensionen på www.skane.dethander.com

Dags för  
S   lSEMESTER

Foto: Mikael lindell Bohlin

SeHKanal, nO 46 OF 1 av FranZ erHard WalTHer  
Foto: François Doury, Courtesy of Galerie Jocelyn Wolff

i vila och  
rörelse

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 koreo-
grafier. 

Konsthistorikern Michael Fried beskriver verken 
som teatrala och sceniska där betraktarna blir skåde-
spelare på en scen där konstverken fungerar som rekvi-
sita eller arkitektur.n

objekt och kroppar i vila och rörelse,  
t o m 7 februari, moderna museet i malmö.  

utställningen utgår från moderna museets 
samling och utforskar relationen mellan  
föremål och människokroppen.



Nyårskonsert, blues, barnfilm och revydags. Vi har  
plockat fram tips olika på jul- och nyårsevenemang 
i skåne. god jul och gott nytt år!
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Nyårskonsert 
31/12

Dirigenten Lars Härstedt leder  
Tonicaorkestern genom årets  
pampiga nyårskonsert som går  
i Wienerstil. Eslöv.n

www.visiteslov.se

Kissmas 
26/12

Kiss-tributeshow med Dressed To 
Thrill. Sjung med på ”I Was Made 
for Lovin’ You” och ”Rock and Roll 
All Nite”. Happy Kissmas and a 
rockin’ New Year! KB i Malmö.n

www.kulturbolaget.se

Svedalarevyn 
5/1–28/2

Ackompanjerad av Tillborgs Valfria 
Orkester har Svedalas nyårsrevy  
premiär 5 januari med föreställ-
ningen Fest-i-valen. Regi av  
Mikael Jörgensen.n

www.svedalarevyn.se

Teatermuseet  
öppet året runt

På Teatermuseet Malmö finns  
utställningar med bland annat Nils 
Poppe, Edvard Persson och Clow-
nen Miko/Göte Forsberg.n

www.teatermuseet.com

Camarata Nordica 
17/1

Kammerorkestern spelar hela stråk-
orkesterrepertoaren stående, från 
barock till nutida musik. Camerata 
Nordica gjorde 2013 sin debut på 
Proms i London. Landskrona.n

www.musikisyd.se

Ystadsrevyn 
2–23/1

Se fram emot sketcher, sånger och  
monologer skrivna av bl a Staffan 
Bjerstedt, Sven Bjerstedt, Åke Cato 
och Mikael Neumann.n 

www.ystadrevyn.se

I väntan på julen 
6, 13 & 20/12

Filmmuseet på Regionmuseet i  
Kristianstad visar barnfilm: Tomte-
tass 2 – julens hjältar, Tiger & Nalle 
Puh – Superdeckarnas julfilm samt 
Jul i Flåklypa.n

www.regionmuseet.se

Juldagsblues 
25/12

På juldagen bjuder Föreningen 
Blues i Eslöv för tolfte året i rad  
på svängig juldagsblues i 
Medborgarhuset.n

www.bluesieslov.se

TIpS
FrÅn redaKTIOnen

Tomelilla på spåret 
1–18/12

Tomelilla fyller 150 år och det firas 
med en föreställning om utveckling-
en från att ha varit den minsta byn  
i trakten till en tätort med bland an-
nat tågstation.n

www.visitystadosterlen.se


