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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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Kåseri

Drömmar om Valentin
Visst är det mysigt med snöslask, kolmörka 
eftermiddagar och halkaspöket som lurar 
bakom varje hörn och som när man minst 
anar det hugger tag i oss och förpassar oss 
olyckliga till sjukhusets akutmottagning 
för ihopgipsning. Tänk sedan hur mycket 
samhällsekonomin hade kunnat spara på 
alla ryggskott och hjärtinfarkter orsaka-
de av ivrig snöskottning. Det kanske håller 
finansminister Magdalena Andersson va-
ken om nätterna men är ändå värt att tänka 
på i dyrtider. Fast å andra sidan så är sen-
vintern inte alls så dum som den vid för-
sta anblick verkar. Det finns många företrä-
den som i allt måste beaktas och betraktas. 
Med vårt klimat, där det inte är ovanligt att 
tredje advent är varmare än midsommaraf-
ton, så slipper vi mycket elände också. Ty-
foner är mycket ovanliga på våra breddgra-
der, årslånga torrperioder har vi inte heller, 
tack och lov. Nej på det hela taget är vädret, 
precis som det mesta i vad som kommit att 
kallas ”den svenska modellen”, lagom. Inte 
för mycket, inte för litet; lagom skall det 
vara. Inte för kallt, inte för varmt, inte för 
länge, inte för kort; lagom. 

Det får mig att tänka på filmen ”Ground 
Hog Day” med Bill Murphy där en TV-
reporter skickas ut på den amerikanska 
landsbygden för att bevaka ett årligt vä-
derevent. På något sätt kommer han att fast-
na i ”vinkelvolten” och återuppleva samma 
sak, dag efter dag. Allt är förutsägbart och 
återupprepas obönhörligen. Allt är lagom, allt 
går igen, allt är som det brukar; inget nytt, 
inget oförutsägbart, inget överraskande. Till 
slut inser Bill att inget kommer att ändra sig 
och han kan inte påverka det utan bara spela 
med i den roll han fått sig tilldelad i livet.

Men lite måste man försöka att förändra 
och förnya sig, tycker jag ändå. Om inte för 
någon annan anledning än att överraska sig 
själv. Begrunda att det alltid finns en ”flip 
side” på allt. Att vi har perioder med kyla 
och snö gör att vi inte plågas av mygg un-
der det vi kallar för vinter. Inte heller har 

vi problem med alligatorer i trädgården el-
ler att man måste vippa på träskorna inn-
an man sätter foten i för att säkerställa att 
ingen elak skorpion har sökt sin tillflykt dit. 
Och det där stillsamma prasslet i parken 
är ganska visst och sant torra löv från förra 
året och inte en skallerorm. Se där, några sa-
ker väl värda att glädjas över, eller hur.

Något annat att glädjas åt i februari är Alla 
Hjärtans Dag. Den dag man skall hitta på 
något trevligt med sin hjärtans kär. Belack-
arna irriterar sig på detta och argumenterar 
flitigt om att Alla Hjärtans Dag, också kall-
lad Valentines Day, bara är till för att affä-
rerna, floristerna och restaurangerna skall 
tjäna mer pengar. Så är det givetvis inte 
alls... Men varför begränsa sig till en enda 
dag i februari? Varför inte, helt oplanerat, 
överraska din partner med ett anspråkslöst 
restaurangbesök eller investera i en bloms-
terkvast lite då och då. Livet kan inte bara 
bestå av inrutade aktiviteter där man slent-
rianmässigt överlåter till andra att sche-
malägga hedersbetygelser, eller hur. Så, var 
osvensk! Var inte lagom romantisk, var inte 
sådär lagom ljummen, Lev ut! Lev livet! 
Leve kärleken! Och inte bara på Alla Hjär-
tans Dag.

Ola Sjösten
chefredaktör

Visst fäster man fjärilar på nålar?
En svidande vacker och omåttligt älskad opera 
om kulturkrockar och mänskliga relationer i 
internationella maktspel. Ta med näsdukarna 
ti l l vår nya uppsättning av Puccinis eget  
favoritverk, tolkad av den firade japanska 
regissören Yoshi Oïda.

Den italienske dirigenten Manlio Benzi ger 
Puccinis partitur nytt liv – när vi spelar denna 
opera i Göteborg första gången på elva år. 
Den krävande titelrollen delas av två koreanska 
sopraner, båda på tröskeln till internationella 
karriärer.

13 FEBRUARI – 18 MAJ 2016

Köp biljetter och boka bord i 
GöteborgsOperans Restaurang  

031-13 13 00, www.opera.se

Dans bortom 
rörelse och kropp
Dansprogram av Saburo Teshigawara. 
Med GöteborgsOperans Danskompani.

Världspremiär 
12 mars
spelas t o m 14 april
Biljettpris 175-320 kr

Köp biljetter 031-13 13 00, 
www.opera.se



www.dethander.com – Det Händer 7Det Händer – Skåne6

1. samtal med tengstrand
På en intim konsert på Kulturhotellet i Helsingborg, där publiken sitter vid cafébord med  
Steinwayflygeln i mitten, berättar Per Tengstrand om Beethoven och pianots historia.n

Per tengstrand konversationer vid klaviaturen, 26 feb.  
för mer info och biljetter www.helsingborgskonserthus.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, t o m 28 feb. för mer info och biljetter  
www.arlovsrevyn.se

3. Mat och råvaror
Vad är det egentligen i maten och var kommer råvarorna ifrån? På mässan ”Gårdens Mat”  
kan man träffa producenter och alla produkter som finns med på mässan är producerade och 
förädlade i Sverige. Branschmässan ”Mila” har fokus på djurhållning och inomgårdsutrustning.  
I hästarenan är det uppvisning av olika hästraser samt den populära och underhållande tävlingen 
”Sveriges Starkaste Dräng”.n

Gårdens Mat och Mila, 18–20 feb Malmömässan. för mer info och biljetter www.numeramassor.com

4. S, k, O, eller J? 
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.  
Träd in i den magiska bokstavsvärlden, klättra på bokstäverna och krama dem. Barnboks- 
bilder, rim, ramsor, och andra texter löper på väggarna och slingrar sig över golvet. Barnen  
får leta efter sin favoritbokstav och de får ett personligt uppdrag.n

aBC – bokstavslek, t o m 28 feb, regionmuseet, kristianstad. för mer info www.regionmuseet.se 

5. elektriskt med ElO 
Fira Alla Hjärtans Dag i sällskap med ”Classic Rock At It́ s Best”. Electric Light Orchestra  
är en av de mest framgångsrika banden i musikhistorien med en mängd topp 20-hits.  
Phil Bates, sångare och gitarrist i Electric Light Orchestra spelar de bästa hitsen från  
några av de största legenderna för både gamla och nya fans.n

electric light Orchestra, 14 feb nöjesteatern Malmö.  
för mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se 

3 4foto: free Images

foto: free Images
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Christophe Mangou. Konserten 
innehåller Mills klassiska låtar 
som ”Sonic Destroyer” och ”The 
Bells”, en spännande och banbry-
tande upplevelse i Konsertsalens 
mäktiga akustik.

17 feb 

aNNa tERNhEIM
Med start i Malmö beger sig  
sångerskan ut på sin vårturné där 
hon spelar i Sverige och Nord- 
europa. Anna Ternheim fick 
2007 P3 Guld-priset för Bästa 
kvinnliga artist och belönades 
samma år med två Grammis-
ar för Bästa kvinnliga artist och 
Bästa textförfattare.n

19  feb

JOhaNN StRauSS  
kONZERtGala
K&K-filharmonikernas ”Wiener 
Johann Strauss Konzert-gala” är 
ute på sin tjugonde europaturné 
med valser som ”Märchen aus  
dem Orient”, ”An der Elbe”  
och ”Wo die Zitronen blüh’n”.  
Traditionsenligt spelas också  
la grande finale med ”An  
der schönen blauen Donau”  
och ”Radetzky-marschen”.

21 feb

DaRIN
För tio år sedan släppte  
Darin sin första låt ”Money  
For Nothing”. Efter det har  
det hänt en hel del i den fort- 
farande unga artistens karriär. 
I sin första egna låt på svenska 
tar han oss med till sin barn-
dom och visar också upp en mer 
mogen sida i texter och sound. 
Darin kan dessutom upplevas i 
Helsingborg.n

26 feb

MalMö live kOnsertHus MalMö live kOnsertHus

Malmö live konserthus fortsätter bjuda publiken 
på stor musikalisk variation i sitt program. Här ett 
axplock för februari med klassiskt, pop och poesi. 

SOVJEtISk SyMfONI
Kompositören Sjostakovitj upplevde Stalins 
diktatur och fruktade ofta för sitt liv. En del  
av den musik han komponerade skrevs för  
att passa den Sovjetiska statens bestämmelser,  
häribland hans mest kända symfoni ”Symfoni 
nr 5” framförd av Jian Wang, cello, under led-
ning av Nikolai Znaider. 

11 feb 

tauBE taR tON
Med nya albumet ”Hommage Vol 2” så har 
Sven-Bertil Taube återvänt till den rika svenska 
vis- och poesiskatten tillsammans med Peter 
Nordahl. På albumet tolkas verk från vännerna  
Olle Adolphson, Lars Forssell, Carl Fredrik 
Reuterswärd och Beppe Wolgers. 

13 feb

lINDI  
ORtEGa
Välsignad med  
en röst som för  
tankarna till Dolly  
Parton och Emmylou  
Harris har Lindi Ortega blivit en stigande 
stjärna på den amerikanska countryscenen.

14 feb

JEff MIllS
Jeff Mills är en av världens främsta dj:s och 
producenter och har haft en avgörande be-
tydelse för technogenren. Han kommer att 
framföra verket ”Light From The Outside 
World tillsammans med Malmö Symfoni- 
Orkester. Verket uppfördes första gången  
2012 Paris med L’Orchestre National d’Ile  
de France under ledning av dirigenten  

Malmö live
för mer info och biljetter  
www.malmolive.se
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Anders Adèrn
Christian Lefèvre

Målningar

7 – 28 februari

Galleri | Butik | Café | Norreg 10 | Eslöv | 0704 383 385  | Tors – sön 12 –18
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Malmö Stadsteater
för mer info och biljetter 
www.malmostadsteater.se

Efter en svår barndom blir den föräldrarlösa Jane 
Eyre anställd som guvernant hos Mr Rochester  
på Thornfield Hall. Jane, som är en självständig, 
intelligent och målmedveten ung kvinna, hittar 
snart en vän i den gåtfulle Mr Rochester. De  
samtalar om allt och utvecklar en kärlek på  
lika villkor, men Rochester bär på en fasansfull 
hemlighet.

Jane Eyre skrevs 1847 av Charlotte Brontë  
under pseudonymen Currer Bell. Charlotte var 
syster till bland andra Emily Brontë som skrev 

”Svindlande höjder” och Anna Brontë som skrev 
”Agnes Grey”. 

Berättelsen om Janes öde har i generationer 
fängslat läsare. Med en stark kvinnlig berättarröst  
är den inte bara en spännande romantisk skild-
ring utan också ett ställningstagande för kvin-
nans rätt till självständighet och lika värde.n

jane eyre, 13 feb–19 mars på intiman.  
för mer info och biljetter www.malmostadsteater.se

”tror du därför att jag är fattig, 
enkel och liten att jag inte har 
något hjärta, att jag är utan själ? 
jag har lika mycket hjärta som 
du, och lika mycket själ.”

janes  
historia

foto: m
attias a

nkrah

tanke-
domptören 
är tillbaka

Intervju med henrik fexeus  
på sidan 14–15

Henrik är känd för att avslöja hur våra 
hjärnor fungerar och på scen har vi lärt 
känna honom som en psykologisk illu- 
sionist, när han med nästan oroväckande 
exakthet både avläser och påverkar pub- 
likens tankar. 

Med showen ”BOX” vill Henrik ge oss 
en mer intim upplevelse än vad vi har fått 
tidigare med hjälp av psykologi, teater och 
magi. Komikern och skådespelaren Mor-
gan Alling har varit med och skrivit show-
en och svarar för regin.n

BOx, 11–13 feb lund. för mer info och biljetter  
www.ticnet.se

efter stor succé i stockholm  
är Henrik fexeus ute på turné.

foto: håkan larsson
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förra året inleddes temat tHe neW HuMan med utställningen  
”You and i in Global Wonderland”. nu presenteras andra delen av  
det videobaserade projekt på Moderna Museet i Malmö.

Utställningen ”Knock, Knock, Is Anyone Home?” 
slungar ut betraktaren i ett virtuellt universum 
befolkat av hyper-realistiska avatarer i parallella 
världar. Här möter man mänskliga gestalter som 
tycks ha muterat med nya kommunikationstek-
nologier och kapitalistiska strategier till att bli nå-
got helt annat; på ytan mänskligt men i grunden 
omänskligt. 

Flera av verken pekar mot ett skifte; kanske en 
tillbakagång i människans utveckling eller en om-

vandling till något nytt. Kända kategorier löses 
upp och objekt och material verkar smälta sam-
man. Nya föreningar tycks vara på väg att upp- 
stå och villkoren för människans existens fram-
står som väldigt oviss.n

the new Human – knock, knock, is anyone Home?  
27 feb–4 sept, Moderna Museet i Malmö.  
för mer info www.modernamuseet.se

ed aTKInS – even PrIcKS  © ed atkins/cabinet, london

hallåHallÅ hallå

nytt 
nytt 

nytt

– Det ska bli väldigt kul och spännande att få ta ”Partaj” ut på vägarna från Luleå  
till Lund. Ser verkligen fram emot att möta publiken på så många orter, inte minst 
som Kung Zlatan i Skåne och ordvitsarnas mästare Glenn Hysén i Göteborg, säger  
Johan Petersson.

På scen kommer bland annat Zlatan, Persbrandt, Gry Forsell, Isaksson, Café Bärs-
Jocke och Putin i helt nyskrivna sketcher. Dessutom bjuds det på vassa, satiriska och 
storslagna sång- och dansnummer till kompet av livebandet Poplabbet i en galet rolig 
föreställning. Se fram emot att uppleva det Kristallenvinnande humorgänget i ett hej-
dundrande partaj.n

Partaj, 27 februari, sparbanken skåne arena i lund. för mer info och biljetter www.lifeline.se

efter en fullspäckad höst med 44 sprakande föreställningar på  
Cirkus i stockholm har Partajgänget gett sig ut på vägarna för  
att sprida skrattsalvor och gott humör. 

foto: mats bäcker

”tjäääna…”
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Föreställningen BOX har du skrivit  
tillsammans med Morgan Alling.
– Ja, det är riktigt. Egentligen bad jag Morgan  
att bara regissera föreställningen men i slutändan 
så skrev vi om nästan alltihop och han är både 
medförfattare och regissör nu. Morgan har  
kommit med många bra förändringar som  
gör föreställningen komplett och spännande. 

Efter 21 utsålda föreställningar på Maxim- 
teatern i Stockholm ger du dig nu ut på turné. 
– Precis, jag skall åka till ett antal ställen och  
visa att man inte kan lita på vad man tror att  
man vet eller minns. I kombination med magi 
och underhållning kan jag visa att man inte  
skall tro att man minns korrekt och att man  
kan förändra minnet och få hjärnan att tänka  
positiva saker.

Hur är det möjligt?
– När jag var 7 år hade jag svårt att förhålla mig 
till min omgivning. Jag visste inte varför männis-
kor gjorde som de gjorde och varför jag inte rik-
tigt kunde relatera till deras personligheter. Det 
fick mig att fundera. Varför är det såhär? Jag var 
ganska utsatt när jag gick i skolan just därför att 
jag tyckte mina skolkompisar betedde sig under-
ligt. Det var nog ömsesidigt, tror jag. Frågan ”vem 
är jag” måste få en lösning. Men efter ett tag  
kom jag på att himlen måste ha fler färger och  
att frågan egentligen borde vara ”vem vill jag 
vara”. Utifrån det perspektivet började min  
resa i den mänskliga hjärnans förutsättningar  
att förändras och skapa fler positiva minnen  
för att kompensera för negativa upplevelser i 
barndomen.

Men våra minnen är väl att lita på?
– Absolut inte! När jag var liten minns jag att  
vi var på en picknick i en park. Strax intill växte  
tussilago som jag plockade och åt. En bit ifrån 
växte fler tussilago men jag kunde inte nå dem. 

Jag hittade en dagstidning som jag lade ut som  
en ”bro” till dessa tussilago och på det viset  
kunde jag lösa problemet. Detta har alltid varit  
ett starkt minne från min barndom. Långt sena-
re visade det sig att det inte alls var jag som hade 
upplevt detta utan en grannes dotter. Jag hade  
inte ens varit där i parken vid tillfället men hän-
delsen hade berättats så många gånger i mitt för-
äldrahem att jag var helt övertygad om att det  
var min egen upplevelse och mitt minne. Då fick 
jag nog den första insikten om att man inte skall 
lita på sin hjärna för den är så otroligt påverkbar  
av yttre faktorer.

Så föreställningen skall visa på att man kan 
”manipulera” minnen och påverka tankebanor 
på oanade sätt?
– Just så. Vad jag vill är att visa på att det vikti-
gaste man måste förhålla sig till är just ”vem vill 
jag vara” och alla har möjlighet att påverka och 
förändra och inte ta allt för givet. Majoriteten av 
publiken vet redan att man kommer att få många 
aha-upplevelser och bli förvånade över hur myck-
et som vi tar för givet i många situationer. Jag 
blandar friskt mellan tankemanipulation, om ut-
trycket tillåts, och magi. Alla som kommer får sig 
en riktig tankeställare och lämnar föreställningen 
med många nya upplevelser och insikter om att 
man verkligen kan förändra sitt sätt att tänka och 
uppleva sin omgivning på.n

läs mer om  
föreställiningen BOx  

på sidan 11
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intervju intervju

 Jag skall visa att man 
inte kan lita på vad 

man tror att man  
vet eller minns.

intervju intervju

är allt verkligen sant? är minnet helt opåverkbart? vad vi upplevt, har  
det verkligen inträffat? låter det kontigt? inte alls. vill du veta hur hjärnan  
bearbetar information och hur det påverkar oss i det dagliga livet så skall  
man absolut lyssna till mannen som borrat djupare än någon annan i ämnet. 
Men det är inte en läkare, psykolog eller forskare utan en som gör det till  
underhållning på många plan. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju 
med Henrik fexeus, han som vet vad och hur du tänker.

Minnen, magi &   
underHÅllninG
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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

Några vänner planerar en kupp mot en bank i Ystad. Under tiden sker det ett antal  
oförklarliga mord där detaljerna pekar mot en och samma person. Samtidigt håller  
den energiske frukthandlaren Lucas Hejde på att bygga upp en ny affärsverksam- 
het, men någon iakttar honom i hemlighet. Någon verkar följa varje steg han tar. 

Under kvällens middag får publiken följa en rafflande mordgåta på fem episoder där  
ledtrådar ges under kvällen. Lös fallet och gissa vem som är den mystiske mördaren.n

Mysteriekväll

Mordet på lukas hejde
5/2–12/3, bryggeriet i Ystad 
för mer info och biljetter  
www.ticnet.se

Hemligheter, en dold agenda och en klurig deckarmiddag.  
vem är det som vill mörda lucas Hejde och varför?
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Välkomna till Trollebo Björshus!

tel 0708-66 85 01 – epost: info@trollebobjorshus.com
www.trollebobjorshus.com

Bed & Breakfast eller Självhushåll. 
Upplev lantlivets lugn och ro nära  
Brösarps Backar och Österlen.  
Öppet året runt.

Wina & Gerrit Schuytvlot
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– Föreställningen handlar om när jag var leds-
nast i världen. Mamma flyttade till Dubai och 
jag köpte en katt. Jag drog hem snygga männ-
iskor, lekte flickvän några dagar och sen ring-
de jag aldrig igen. Det enda som gjorde mig 
lite glad var naturfilm och O´boy, säger Nour.

Nour El Refai slog igenom med sitt eget hu-
morprogram ”Raj Raj” på TV4 och har sedan 
medverkat som programledare och skådespe-
lare i en rad tv- och filmproduktioner. Nour 
har dessutom sommarpratat i P1, varit pro-
gramledare för Melodifestivalen och nyligen 
spelat Lillebror i ”Karlsson på taket” på Göte-
borgs Stadsteater.n

en komisk depression 23/2 kristianstad, 26/2 
landskrona, 27/2 Hässlehom. för mer info och  
biljetter www.riksteatern.se

ärligt möte  
med nour
komikern nour el refai bjuder in 
publiken på en grymt deppig och 
rolig föreställning fylld av igen-
kännande och briljant humor. 
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MalMö OPera MalMö OPera

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

följ Billys 
dröMMarRiver räven 

ännu?

Billy växer upp i en engelsk gruvstad i förfall. Familjen har 
det svårt. Mamman är död sedan ett år och mitt i sorgen 
tvingas pappan och storebrodern kämpa för brödfödan 
medan en omfattande gruvstrejk präglar hela deras tillvaro. 
Som pojke förväntas Billy syssla med boxning eller något 
annat ”manligt” men när han hamnar på flickornas  
balettlektion tänds en låga inom honom.

Berättelsen ”Billy Elliot” bygger på filmen med  
samma namn och har blivit en lika stor succé. Musiken  
är komponerad av Elton John. Han hade inga problem med 
att se parallellerna till sitt eget liv, som talangfull arbetar-
grabb med konstnärliga ambitioner, när han skrev musiken 
till denna härligt livsbejakande dansmusikal.

Ett framgångsrikt svenskt musikalteam, regissör Ronny Danielsson, koreograf Roine Söderlundh till-
sammans med dirigenterna Joakim Hallin och Josef Rhedin, tar sig an den första svenska uppsättning-
en. ”Billy Elliot” produceras gemensamt av Malmö Opera och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i 
samarbete med BASE23, där prima ballerinan Anneli Alhanko står för de unga pojkarnas utbildning i 
klassisk balett.n

Billy elliot, 13 februari–3 juni 

Språkprofessor Higgins slår vad om att han kan träna bort 
blomsterflickan Elizas dialekt så hon kan bli presentabel 

i societeten. Den snobbige Higgins menar att det är 
oklanderlig språkbehandling som ger tillträde till 

eliten. Berättelsen innehåller en skarp kritik av 
klassamhället samt en obarmhärtig satir över 

människans ytliga fixering.
När originalpjäsen sattes upp i London 
ändrade teaterchefen, som också spela-

de Higgins, pjäsens slut till »lyckligt« 
och lät manschauvinisten Higgins få 
sista ordet. Trots att författaren blev 
ursinnig följde slutet med både när 
pjäsen blev musikal och film. 

Hur slutet blir när Anna Novovic 
regisserar Lindy Larsson och Annica 
Edstam i huvudrollerna i Malmö 
Operas turnéföreställning återstår 
att se.

My fair lady, 24–28 februari.  
På turné och spelas bland annat på  

Helsingborgs stadsteater 18–20 februari 
samt 3–13 mars.

Musikalen ”Billy elliot” är en  
hyllning till konsten som kraft 
och inspiration att förvandla  
livet bortom ens vildaste drömmar. 
en livsbejakande musikal  
med musik av elton john.

”My fair lady” är baserad på George Bernard 
shaws pjäs om kvinnlig frigörelse, Pygmalion 
(1912), där han vred på den urgamla myten  
om mannen som skapar den perfekta kvinnan.
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Melodifestivalen
12–13 feb, malmö.  
för mer info och biljetter 
www.ticnet.se

MOllY PetterssOn  
HaMMar

Mello med MOlly

Var med när deltävling 2 tar plats i Malmö. På 
scen står bland annat debutanterna Victor Jr  
Morsing, Krista Siegfrids och Wiktoria. Molly 
Petersson Hammar debuterade förra året med  
låten ”I’ll Be Fine” och trion Patrik Isaksson, 
Tommy Nilsson och Uno Svenningsson har alla 
tidigare varit med i Melodifestivalen. Sist men 

inte minst finns även popidolen David Lindgren 
med. 

Gina Dirawi leder alla programmen tillsam-
mans med olika programledare. I Malmö blir  
det Charlotte Perrelli som med  två segrar (1999 
och 2008) är en erfaren  Melodifestivalvinnare.n

Deltävling 2: 

Molly pettersson hammar  
Hunger

tommy Nilsson, patrik Isaksson  
& uno Svenningsson 
Håll mitt hjärta hårt 

Isa  
i Will Wait

Wiktoria  
save Me

Victor och Natten  
100%

krista Siegfrids  
faller 

David lindgren  
We are Your tomorrow

david lin
d

G
ren

efter Måns Zelmerlövs fantastiska seger på eurovision song Contest i Wien  
förra året, hålls finalen denna gång i Stockholm. Tävlingen om att vinna Melodi- 
festivalen och representera sverige, är i gång.

foto: Per Kristiansen

Makalösa Moder jord

Filmen ”Planet Earth” visar publiken världen  
på ett helt nytt sätt där man får följa med till  
magiska platser som finns på vårt fascinerande  
jordklot. Dokumentärserien har hittils endast  
visats på tv, nu blir det möjligt att uppleva de  
fantastiska vyerna, höra de spännande historier-
na och se olika dramatiska ögonblick från serien  
i en unikt sammansatt film. 

Det har tagit över fem år att filma den magni-
fika dokumentärserien där 40 olika filmteam har 
besökt mer än 200 olika platser världen över för 
att fånga de fantastiska scenerna. Planet Earth  
är filmad på land, under vatten och från luften, 
allt för att skapa den ultimata upplevelsen. 

Dokumentärserien är filmaren Alistair Fother-
gills mästerverk. Den har vunnit flera priser och 
blivit hyllad av både kritiker och publik. Geor-
ge Fenton, prisbelönad för att ha skapat musik 
till filmer som ”No Country for Old Men” och 
”Groundhog Day” ligger bakom den stämnings-
fulla musiken som tonsätter naturvyerna.

För att maximera upplevelsen kommer Prags 
Filharmoniska Orkester under ledning av diri-
genten Matthew Freeman att framföra George  
Fentons soundtrack live genom de makalösa  
scenarion som utspelas på den 280 kvadratmeter 
stora duken i HD-kvalitet.n

följ med på en unik resa till några av jordens mest magiska platser. natur- 
förmedlare och programledare Martin emtenäs guidar publiken genom de 
vackra scenerna, ackompanjerad av Prags filharmoniska Orkester.

foto: free Images

planet Earth – live in Concert

25 feb, malmö arena 
26 feb, forum Köpenhamn
för mer info och biljetter  
www.malmoarena.com och  
www.forumcopenhagen.dk



www.dethander.com – Det Händer 23Det Händer – Skåne22

vass satir

StålaR MOt 
StRuMpEBaND

Hoppla-
hoppla...

Det kunde ha varit en bra idé att låna ut sitt hus till sin 
bästa väninna för lite ”rajtan-tajtan” vid sidan samtidigt  
som hon själv sticker över till väninnans make för lite eget  
”rajtan-tajtan” när hennes egen man ändå blivit tvungen att  
flyga till Stockholm på konferens. 

Som väntat kan ett korthus raseras vid minsta påfrestning utifrån.  
Det räcker med dimma som hindrar makens flyg från att lyfta, så  
att även han landar hemma med flygvärdinnan för att ägna sig åt lite  
”rajtan-tajtan”. Medverkande är Carina Lidbom, Annika Andersson,  
Robin Stegmar, Thomas Petersson och Anna-Karin Palmgren.n

tresteg i snedsteg, 21 februari Helsingborg, 5 mars Malmö.  
för mer info och biljetter www.showtic.se

se thomas Petersson och  
annika andersson i komedin  
”tresteg i snedsteg”. föreställningen 
utspelar sig på 1960-talet och kryllar 
av trassliga relationer, snedsteg,  
kärleksaffärer och rappa dialoger.

© liv Strömquist

foto:  
mats bäcker

Utställningen Blood Mountain baseras på ett  
kapitel ur seriealbumet ”Kunskapens frukt” av  
Liv Strömquist. Serieskaparen slog högljutt  
igenom 2006 med succédebuten ”Hundra procent 
fett”. Med vass satir synliggör hon maktstruktu- 
rer i både media och vardagsliv. Idag är hon en  
av landets mest etablerade serieskapare och den 
första serietecknare som fått litteraturutmärkelser 
som Gustaf Fröding-stipendiet, ABF:s litteratur-
pris EWK-priset, Region Skånes kulturpris samt 
förra årets kulturpris från Dagens Nyheter.n

Blood Mountain – liv strömquist, t o m 27 feb. 

Kvinnorna på banken blir av med job- 
ben när kontoret läggs ner. Samtidigt  
lyfts bankdirektörens lön med fallskär-
mens hjälp upp mot nya höjder.

Efter att ha provat alla andra alter- 
nativ, startar de arbetslösa kvinnorna 
bordellen Eternellen. Affärerna går  
som smort och snart möter de till och 
med sina gamla chefer igen, men nu i  
en ny roll. En fars av Carin Mannheimer  
i regi av Kristina Runklint.

rika barn leka bäst, 27 feb–2 april.  
för mer info och biljetter www2.nortic.se 

hässleholm kulturhus
för mer info 
www.visithassleholm.se

    

 

tävlingTankedomptören henrik fexeus slår publiken med häpnad igen. Tillsammans 
med morgan alling har han skrivit denna roliga och spännande föreställning  
som med precision besöker publikens innersta tankar. du som varit på showen 
har möjlighet att vinna boken ”maktspelet”. för att vara med i tävlingen gillar 
du det händer på www.facebook.com/magasinetdethander och 
skriver i vilken stad din hjärna blev lurad. Svara dessutom på följande frågor: 

1: Varför kallas föreställningen BOx?

2:  Vad skulle du vilja säga till de som inte sett  
någon av henrik fexeus föreställningar?

Senast den 29 februari vill vi se ditt inlägg på facebook  
och kontaktar dig om du vunnit boken. lycka till!

BOx – manipulationer och rackarspel



www.dethander.com – Det Händer 25Det Händer – Skåne24

Kring årets första skollov finns det många roliga upplevelser i Skåne.  
Här kommer tips på bland annat teater, konsert och spännande äventyr.

DRakBORG OCh ROlIG hIStORIa
På Drakborgen börjar äventyret där besökaren  
får spela vilken roll man vill. Prova till exempel  
på att styra riket från den ståtliga tronsalen eller 
att vara fången i den ruskiga och mörka fängelse- 
hålan. På utställningen C400 – staden i vatten-
riket, får barnen ett helt eget spår. Tillsammans 
med det lilla skelettet Thue går man på jakt i  
Kristianstads historia och gör hemliga fynd  
som alla bär på en särskild berättelse.     

regionsmuseet kristianstad.  
www.regionmuseet.se 

RESOR ÖVER VattEN
Nalle står vid havet och  
tänker på alla de som  
har rest långt. På årets 
första Nallekonsert be-
rättar Nalle med hjälp av 
Nadin Al Khalidi om  
resor över vatten och  
resor som har gjorts  
av antingen längtan  
eller flykt. 

nallekonsert, 6 feb,  
Malmö live konserthus 
www.malmolive.se
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Barn- 
teater

kOJaN
Har du någon gång har varit avundsjuk? Du  
kanske har fått ett syskon, din bästa kompis  
leker med någon annan eller något helt annat.  
Kojan är en trevlig plats där man kan pausa  
från det som känns orättvist och jobbigt. Här  
träffar publiken Trä, Rep och Tyg som drar,  
spelar, hänger, och bygger. ”Kojan” är en dans- 
och musikföreställning för både barn och vuxna.  

t o m 27 feb, Malmö stadsteater.  
www.malmostadsteater.se 

SkRIDSkODaGS
Bambi på isen eller värsta proffset?  
Oavsett vilket; plocka fram dina 
skridskor och passa på att få en  
trevlig utomhusupplevelse på is- 
banan i Folkets Park i Malmö.  
Om det fryser tillräckligt blir det 
även möjligt att åka skridskor uppe  
på taket av shoppingcentret Emporia.  
Ta med en fika och passa på att njuta av ut-
sikten över Öresundsbron.

www.malmofolketspark.se och www.emporia.se

kaRlSSON på takEt
Upplev en härlig familjeföreställning  
i 70-talsmiljö fylld av sång, musik och 
filurerier i glatt sällskap av Karlsson, 
Lillebror samt Husbocken & Tju-
varna. Hur gick det till när Lillebror 
träffade Karlsson för första gången 
och vem är den där Karlsson egentli-
gen som mamma och pappa påstår bara 
är ett påhitt? Ja det kanske man vet när 
man sett denna fartfyllda föreställning. 

24 feb, Hässleholm. www2.nortic.se

hJältaR, GuDaR, MONStER
Följ med på en resa mellan Malmö och Hellas, 
tillbaka till de gamla grekerna. Ikaros flyger  
för nära solen och faller med ett plask ner i  
havet, Sisyfos rullar sitt stenblock uppför kul- 
len i all evighet, Orfeus vackra sång väcker hans 
älskade Eurydike från de döda och i Olympen  
sitter den mäktige guden Zeus och hans två bröder 
Poseidon och Hades. Spännande och fascinerande 
berättelser i en föreställning  fylld av spänning,  
humor och musik. 

t o m 13 feb, Malmö stadsteater

foto: free Images
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recensionen på www.skane.dethander.com

lIStIG EllER StaRk?
På sportlovet blir det djurolympiad på Naturum 
i Kristianstad där barn och vuxna kan testa sin 
förmåga och lära mer om de vanligaste svenska  
djuren. Är du listig som en räv  
eller stark som en myra? Testa  
att hoppa lika långt som en mus  
eller hare. Och hur är det med  
synen, ser du lika många  
möss i snön som en falk  
skulle göra? Djurolympia- 
den är en rolig aktivitet,  
som samtidigt fångar upp  
barnens intresse för  
djuren och naturen.n

djurolympiad på naturum, 21–23 feb.  
www.vattenriket.kristianstad.se

foto: free Images
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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

sju ärO sYnderna

Seven deadly sins
danish artist michael  
Kvium takes on the seven 
deadly sins in a contem-
porary 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
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fullt ös på Malmö Open sPOrt dÅ OCH nu

Upplev fartfylld kälkhockey, högtflygande rull-
stolsbasket och stentuff rullstolsrugby. Lite lug-
nare, men ändå gastkramande, är sportskyttet, 
mattcurlingen och biljarden. En sport ställer stora 
krav på bollkontroll, överblick, reaktion och spel-
förståelse i högt tempo - elhockeyn. I trehjuliga 
elfordon görs halsbrytande manövrar så spän-
ningen är på topp. 

Den första Malmö Open lanserades med bord-
tennis som enda representant för parasporten.  
Evenemanget har sedan haft stor betydelse för  
parasportens utveckling både inom och utanför 
Sverige. Förra året deltog mer än 2500 atleter och 
Malmö Open firar i år sitt 40-års jubileum med 
ett brett utbud av klasser och spelare från nybör-

jare, juniorer, ungdomar till elitut- 
övare. Detta uppskattade sportevent  
anordnas av FIFH, Föreningen  
Idrott För Handikappade.

det är en fartfylld värld som möter den som går på tävlingarna under  
Malmö Open. så mycket spänning och wow-faktor dukas sällan upp för  
publiken så därför kan var och en hitta det som intresserar och lockar.

foton: free Images

På Idrottsmuseet hittar man allt man kan öns-
ka sig om Malmöidrottens historia. Den per-
manenta utställningen finns i foajén på Baltis-
ka Hallen med berättelsar om människor som 
ägnat sina liv åt idrotten, antingen som aktiva 
idrottare, ledare eller publik. På utställningen 

visas bland annat priser, bilder tillsammans 
med idrottslitteratur, uppslagsböcker, års-
böcker och klubbtidningar där man kan lära 
om idrotternas historia samt nya tilltag inom 
hälsa och friskvård.n

för mer info www.malmo.se/idrottsmuseet

Malmö Open.
11–14 feb malmö och lund.  
för mer info och biljetter  
www.malmo-open.com

 Besöksplatsen Open Mind bjuder på  
möten, konferens, utbildning, workshops  

och mycket mer. Branschfolk, personer med 
funktionshinder, handikappidrottare och 

många andra tar besökerna förbi funktions-
hinderfrågorna och skapar en kreativ mötes-

plats för alla inom parasportens värld.

Open Mind–Malmö, 13 feb. för mer info  
www.openmind-malmo.se

Med  
öppet sinne
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Med Saga runt Bron

I höstas visades den efterlängtade tredje säsongen av  
tv-serien ”Bron ”med Sofia Helin som Saga Norén  
och Thure Lindhardt som hennes nya danska kollega. 
På Malmö Museer visas utställningen ”Ett Malmö 
som inte finns”, scenografier, föremål och olika  
rekvisita från den flerfaldigt prisbelönta tv-serien. 

Säsong tre hade runt 1,5 miljon tittare per avsnitt. 
Serien har dessutom spelats in i en amerikansk  
version, ”The Brigde”, med handlingen förlagd till 
gränsen mellan USA och Mexico, och en engelsk/
fransk version, ”The Tunnel”, med handling förlagd 
kring Kanaltunneln mellan England och Frankrike.

För dem som vill veta ännu mer om den dansk/ 
svenska tv-serien kan man boka plats och följa med  
en personlig guide till utvalda inspelningsplatser  
i och kring Malmö.n

Ett Malmö som inte finns, Teknikens och Sjöfartens Hus.  
för mer info www.malmo.se

filmisk roadtrip genom Malmö. för mer info och biljetter 
www.kulturcentralen.nu/evenemang/bron-broen-1.

rekvisita, kostym och saga noréns legendariska 
gröna Porsche kan just nu ses i Malmö.

foto: oskar falck

© matso Pamucina/malmö museer

SofIa helIn  © carolina rom
are
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Spökvandring 
12/2

Följ med på en guidad tur på Lands-
krona Slott om de hemska och kus-
liga historierna om våldnader och 
gengångare och kolla om det verkli-
gen spökar i det gamla fängelset.n

www.citadellet.com

Nina Persson  
20/2

Upplev en intim kväll på Palladium 
där Nina Persson spelar låtar ur sin 
repertoar från The Cardigans och 
soloskivan Animal Heart. Med sig 
har hon musikern Martin Hederos.n

www.palladium.nu

Anna Blomberg 
25/2

Hälsa på Annas uppskattade paro-
dier av Jimmie Åkesson, Elisabet 
Höglund, Maria Montazami och Lill-
Babs när komikern gästar Stadstea-
tern i Lund.n

www.annablombergsvarld.se

Rock of Ages 
26/2–5/3

En fartfylld och humoristisk show, 
sprängfylld med de största rockhit-
sen från 80-talet av grupper som 
Europe, Bon Jovi, Twisted Sister, 
Journey. På Kristianstad Teater.n

www.rockofages.se

Louise Hoffsten 
Turné 

Med nya albumet ”L” blickar en  
av Sveriges bästa bluesartister  
tillbaka på sina influenser och  
musikaliska uppväxt. 5/2 Malmö, 
19/2 Helsingborg.n

www.headstomp.com

Lovesongs 
13/2

Fira Alla Hjärtans Dag på Draka-
möllan Gårdshotell där både mat 
och musik går i kärlekens tecken. En 
kväll då allt kan hända och där opera-
sångare förvandlas till Elvis Presley.n

www.drakamollan.com

Doktor Glas 
Turné

Thorsten Flinck är ute på turné med 
sin tolkning av Hjalmar Söderbergs 
klassiker Doktor Glas. 2/2 Lund,  
25/2 Malmö, 3/3 Helsingborg.n

www.kulturbolaget.se

Erik Hassle 
Turné

Efter att ha turnerat tillsammans 
med Tove Lo i USA, har Erik Hassle 
åkt ut på en egen turné där han bl a 
spelar i Köpenhamn 12/2, Helsing-
borg 13/2 och Malmö den 19/2.n

www.ticnet.se

rock, pop och kärlek. vi har plockat fram 
några blandade evenemangstips i skåne. 
Mycket nöje!

Grafiska Museet 

Grafiska Museet i Helsingborg är 
Nordens största tryckerimuseum. 
Här sätts, trycks och binds böcker 
enligt gamla metoder och papper  
tillverkas för hand.n

www.grafiskamuseet.se


