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Det här är BRA  
för Skåne.

Malmö Aviation och Sverigeflyg har  
gått samman och resultatet är det nya 

inrikesflyget BRA. Vi tror på enkelhet, 
genvägar, personlig service och frukost till alla 

ombord. Men framförallt tror vi att vårt land  
behöver flexibla och nära kommunikationer. Först  

då kan alla bo var de vill. Och jobba där de vill bo.  
Med 13 destinationer och Stockholm-Bromma som 

nav kommer vi en bit på vägen mot vår vision. Vi tror  
det här är BRA för dig. Vi vet att det är BRA för Skåne.

Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se
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Kåseri

Hår och Elnett
Just nu befinner vi oss i ett vacuum. Mellan  
hägg och syrén, mellan kyla och värme, 
men kanske framför allt mellan Mello och 
Eurovision Song Contest. Att den självklara 
lördagsunderhållningen, utsänd från någon 
ishockeyrink, där den av Christer Björkman 
framvaskade artisteliten underhåller med 
musik i hopp om att få representera Sverige 
i Sverige, har gått in i periodvila i väntan på 
Den stora finalen gör att man är hänvisad 
till alternativ underhållning som repriser 
av ”Fråga doktorn” eller veganmatlagning 
bland halmrullar. Eller så tar man sig i kra-
gen och upplever underhållning live med 
riktiga artister på någon närliggande scen. 
Nyligen var jag på premiären av ”Hair-
spray” på Tivoli och nu skall jag knyta ihop 
ESC med hårvårdsprodukter utan att det 
blir en Melodikrysset-övergång...

På 1960-talet var en av Sveriges största 
artister och flitig schlagerfestivaldeltaga-
re (jo, så hette det på den tiden) Ann-Lou-
ise Hansson. På något sätt var hon bekant 
med mina föräldrar, oklart hur. På toppen 
av sin karriär var det massmediala tryck-
et övermäktigt och under de perioder som 
Ann-Louise spelade i Malmö var det otänk-
bart att bo på hotell eftersom dessa beläg-
rades av journalister och fotografer. Istäl-
let flyttade hon in hos oss tillsammans med 
maken Bruno Glenmark och valda delar 
av deras storband. På förmiddagen kunde 
man hitta större delar av orkestern i pergo-
lan på baksidan där de ”tog igen sig” efter 
gårdagskvällens spelning ”med tillbehör”. 
En trumpetare hade slocknat i en fällstol, 
basisten låg raklång på en luftmadrass ut-
med perennrabatten och en bakrusig trum-
mis fann vila i en hängmatta. En illuster 
samling av de bästa musikerna på den ti-
den som mer än gärna busade med oss barn 
i anfall av uppsluppenhet mellan huvud-
värksattackerna.

Självklart skulle detta glada gäng också 
utspisas dagligen. Det blev mustiga grytor 

och storkok för att det skulle räcka till. En 
kväll stod boeuf bourguignon på menyn. 
Alla bänkade sig vid bordet och tog för sig 
rikligt bland grytor och kastruller. Någon 
fick tag på en flaska Heinz Chilisås för att 
krydda upp anrättningen men i allt stoj och 
gamman så uppmärksammades det inte att 
flaskan inte hade lock på sig. Här skulle det 
skakas chilisås vilket det också gjordes och 
säg det hår eller den kostym/klänning som 
inte fick sin beskärda del av den röda såsen. 
Tavlor, tapeter, soffor och allsköns inred-
ning hade försetts med ett rikligt lager to-
matsås. Så även Stjärnans volymösa hår som, 
med hjälp av klassikern Elnett hårspray, 
omsorgsfullt hade antagit oanade höjder. 
Nu var både Stjärnans kläder och hår väl-
försett med Heinz-produkten och ingen tid 
fanns att reparera missödet innan hon skulle 
stå på scen. Så kom det sig att hon framför-
de många av sina schlagerhits i ett lätt klad-
digt och rosaskimrande hår, uppbackad av 
en prickig orkester på Kronprinsen i Malmö, 
någon gång i slutet på 1960-talet. 

Undrar om detta missöde hade passerat 
obemärkt i dagens hårt kontrollerade Mello- 
cirkus. Nu verkar det inte vara så noga att 
artisten kan sjunga eller underhålla utan 
bara man ser ”ball ut” och gärna får slita 
av sig tröjan i tid och otid så passerar man 
Björkmans nålsöga. Jag vill inte påstå att det 
var bättre förr men det är i alla fall inte bättre 
nu i Mello-Sverige.

Ola Sjösten
chefredaktör
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1. Groteskt roligt
Grotescos humorshow höjs till skyarna i media. Nyligen utsågs ”Grotesco på Scala – En  
näradödenrevy” till årets scenshow på Svenska humorpriset 2015. Under våren är föreställ-
ningen ute på en stor Sverigeturné. 

Humorgruppen Grotesco är hetare än någonsin. De är en av Sveriges mest hyllade humor-
grupper och ligger bakom oförglömliga sketcher och sånger som “Bögarnas fel”, “Ett kilo 
mjöl”, “Bestefar og jeg” och ”Tingeling”. I humorshowen, ”Grotesco på Scala – En nära- 
dödenrevy”, som är regisserad av dansaren och koreografen Anna Vnuk, blandar de nyskrivet 
material med några av sina klassiska sketcher. 

Det är en galen revy i dödens gränsland med satiriska sång- och dansnummer, scener som 
ballar ur fullständigt och vassa kommentarer om samtiden. På scen står Henrik Dorsin, Per 
Andersson, Emma Peters, Jakob Setterberg, Emma Molin, Linus Eklund-Adolphson, Rikard 
Ulvshammar, Michael Lindgren, Hanna Dorsin, Jonas Kahnlund samt Grotesco-orkestern 
under ledning av Andreas Grube.n

grotesco på Scala – en näradödenrevy, 7 april lund, 28–30 april Helsingborg.  
För mer info och biljetter www.blixten.se

2. Lill på dunkers
Hela Sverige har någon form av relation till Lill Lindfors. Och Europa tappade hakan när 
hon tappade kjolen i Eurovision Song Contest 1985. Med sin magiska utstrålning, som få  
kan värja sig mot, tillhör Lill Lindfors en av Sveriges absolut populäraste artister. Hennes 
musikaliska bredd uttrycker sig i bland annat latinomusik, kända standards, egna låtar och 
mycket humor. Lill har Claes Cronas Trio till hjälp på Dunkers scen.n

lill lindfors, 26 april, dunkers Kulturhus, Helsingborg, För mer info och biljetter www.ticnet.se

3. Se John, sedan dö
Han var inte bara den längste medlemmen i Monty Python utan måste sägas vara en av den 
moderna komedins gudfäder. Det här är förmodligen sista chansen att se honom på scenen.
För två år sedan tog John Cleese föreställningen”Last time to see me before I die” på turné i 
Kanada där den spelades för utsålda hus och möttes av skratt, jubel och applåder Som fram-
går av turnéns titel så utlovar han att det här är sista chansen att se honom på scenen innan 
han dör. Han delar med sig av berättelser om familj och vänner och håller bland annat ett 
lysande begravningstal till sig själv. Föreställningen avslutas med frågestund som är en unik 
chans för fans att komma honom nära.n

john Cleese, 5–6 april Malmö, 10 april Helsingborg, 12 april Köpenhamn. 
För mer info och biljetter www.shownight.se

4. Ett starship kommer lastat
Jefferson Starship har beslutat att fortsätta som band och även genomföra den planerade  
Europaturnén precis som bandets grundare Paul Kantner önskade innan han avled i januari  
i år. Airplane-medlemmarna Grace Slick och Paul Kantner bildade bandet tillsamans  med 
David Freiberg, John Barbata och John Henry Creach. Marty Balin, som  
även han varit sångare i Jefferson Airplane, återförenades med Slick och  
Kantner och blev medlem i gruppen 1974. De hade stor framgång med 
albumet ”Red Octopus” och singeln ”Miracles” 1975. Tre år senare 
lämnade både Slick och Balin gruppen. Efter att bandet ombildats 
1985 återbildades Jefferson Starship 1992, och numera är gruppen 
verksam som Jefferson Starship – The Next Generation.n

jefferson Starship, 10 april nöjesteatern, Malmö.  
För mer info och biljetter www.juliusbiljettservice.se
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Malmö Stadsteater
För mer info och biljetter 
www.malmostadsteater.se

Varför måste Snövit dödas av sin elaka styvmor? Varför fick tidernas största sexsymbol, Marilyn Monroe, 
aldrig själv orgasm? Och varför vet vi så lite om klimakteriet? Vi rör oss mellan tidlösa och eviga teman, 
från moderskap och sexualitet till vår tids jakt på evig ungdom. Föreställningen spinner vidare på Liv 
Strömquists succébok ”Kunskapens frukt” från 2014 som handlar om det kvinnliga könets kulturhistoria.

Blod och eld, t o m 14 maj

I april gästas Malmö Stadsteater av Lumor med den nyskrivna pjäsen People Respect Me Now,  
där publiken får lägga pusslet om vad som hände eller inte hände, vem som bär ansvaret, vem  
som går fri och vad som kanske kommer att hända.n

People respect me now, 12–13 april

I denna romantiska förväxlingskomedi hyllar Shakespeare människans 
galenskap, och visar hur förälskelsens kraft förhäxar och driver män-
niskan från vett och sans. En föreställning för alla som varit förälskade, 
skulle vilja vara förälskade och för alla dem som längtar efter att föräls-
kelsen ska gå över så att man kan bli sitt rationella jag igen. 

trettondagsafton, t o m 29 april

viola har spolats iland efter ett skeppsbrott. Hon blir  
kär i orsino, men han är kär i olivia, som är kär i viola  
– som är förklädd till man.

Galenskap & kärlek

Kvinnlig kulturhistoria

vardagsthriller om våld

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 sam-
talar om allt och utvecklar en kärlek på lika villkor, 
men Rochester bär på en fasansfull hemlighet. 

Berättelsen om Janes öde har i generationer fängs-
lat sina läsare‚ både som en spännande romantisk 
skildring och som ett ställningstagande för kvin-
nans rätt till självständighet och lika värde.

jane eyre, t o m 23 april 

Recension finns på www.dethander.com

”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 ÖDE

MalMö StadSteater MalMö StadSteater

jane eyre

det handlar om att åldras. ”Blod och eld” är ett nyskrivet, tragikomiskt  
körverk för tio skådespelare. 

ett haltande samhällsnät av socialarbetare, lärare, föräldrar, jurister  
och kuratorer försöker förstå det fruktansvärda som hänt.

Blod oCH eld

Foto: Em
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alisa Pauly Foto: Emmalisa Pauly
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Foto: Mattias Ankrah



www.dethander.com – Det Händer 11Det Händer – Skåne10 KATT PA hETT PlATTAK  Foto: Klara G

teater på 
tuRNé
vad driver en människa att begå 
onda handlingar och vad händer 
om man serverar sju sorters  
berättelser till kaffet? riks- 
teaterns föreställningar tar  
upp destruktiva strukturer,  
mörka hemligheter, humor,  
dikter, flykt och hopp.

Recension finns på www.dethander.com

Riksteatern
För mer info och biljetter
www.riksteatern.se

Katt på HEtt 
pLåttaK
Patriarken Big Daddy  
fyller 65 och festligheterna 
pågår för fullt. Utåt sett är 
allt perfekt, men Big Daddy 
vet inte att han är döende 
och att en förljugen kamp 
om arvet, pengarna och 
makten redan har börjat.  
I ena ringhörnan finns  
sonen Gooper och hans  
perfekta fru Mae, i den an-
dra finns Maggie och sonen 
Brick. En storstilad ameri-
kansk berättelse om girighet 
och lögner.

8/4 Ängelholm,  
12/4 Kristianstad,  
13/4 Hässleholm,  
2/5 lund, 3/5 osby ››

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

Shakespearehelg

2 ST OPEROR
Macbeth lördag 14/5  

Hamlet söndag 15/5

Pris 800 kr 
(ord pris 1180 kr)

BLODET PÅ HÄNDERNA VILL INTE GÅ BORT

Nypremiär 30 april
Spelas t o m 22 maj 2016.

g d t f. s e

G ö t e b o r g  |   Tj ö r n   |   Va r a  |   Ta n u m 
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EN KOMISK DEpRESSION
Komikern Nour El Refai bjuder in publiken på en 
grymt deppig och rolig föreställning fylld av igen-
kännande och briljant humor.
– Föreställningen handlar om när jag var den mest 
ledsna personen i världen. Mamma flyttade till Dubai 
och jag köpte en katt. Jag drog hem snygga människ-
or, lekte flickvän några dagar och sen ringde jag ald-
rig igen. Det enda som gjorde mig lite glad var natur-
film och O´boy, säger Nour.

8/4 lund

DEt vaR SOM faN
Föreställningens berättelser bygger på djävulska 
skrönor som handlar om kampen mellan gott och 
ont, inspirerade av klassisk litteratur och barnsliga 
fantasier. Vad är sant och vad är lögn? Kan man  
träffa på djävulen en vanlig vårdag utanför Simris-
hamn och visst spökar det på slotten i Skåne. Vad är 
fantasterier och vad är fantasifulla påhitt? 

14/4 Södra Sandby

vaR äR MItt HEM?
Hur känns det att vara stämplad som en illegal män-
niska och hur lätt är det egentligen att starta ett nytt 
liv i ett helt nytt land? Skådespelaren Danjin Malinovic  
berättar hur hans lyckliga uppväxt i det forna Jugo-
slavien fick ett brutalt slut när inbördeskriget bröt ut. 
Med egna ord och bilder, och med varm humor tar 
han med publiken på sin flykt som går via ett korrupt 
Moskva till Sverige, där det visar sig att allt inte blir 
som han har tänkt sig. Ta del av hans historia som 
pendlar mellan skratt och allvar utan att lämna nå-
gon i publiken oberörd.

1/4 eslöv, 14/4 Kristianstad

SJu SORtERS BERättELSER  
tILL KaffEt 
Sara Arámbula serverar ett recept på en lyckad kväll. 
Skrönor och livshistorier vispas poröst. Tillsätt 3 msk 
kärlek, 1 dl spänning, 2 hg livslust och 2 tsk bakpul-
ver. Strö rikligt med humor över och grädda tillsam-
mans med en varm publik. Servera med mycket be-
rättarglädje.

15/4 everöd

MäNNEN MED ROSa tRIaNGEL
En verklighetsbaserad och högaktuell berättelse om 
förföljelse, överlevnad, hopp och kärlek som homo-
sexuell i nazisternas koncentrationsläger. Josef Kohut 
berättar om en systematisk och sällan upp- 

märksammad förföljelse för att Josef, och alla  
de tusentals homosexuella i lägren, ville älska  
och bli älskade av personer av samma kön. Med 
Mattias Brunn och Marcus Baldemar.

20/4 Kristianstad

DJävLa MaNSfôLK
Tillsammans med sina fôlk presenterar Åsa Bergh 
en hyllning till Monica och till de fantastiska 
svenska textförfattare som hon omgav sig med 
och inspirerade. 
— Jag hade velat träffa Monica Zetterlund. Jag hade 
velat fråga hur det kändes när Vilhelm Moberg 
skrev att han var rädd att hon skulle förstöra hans 
Ulrika i hans hyllade Utvandrarepos, något han 
ångrade efteråt.

22/4 lomma, 24/4 Åstorp

GuStaf fRÖDING: SKIMMER  
I MOLNEN OcH GLIttER I SJÖN 
Musik, sång och dikter vävs samman till en helhet 
där humor, medkänsla, inlevelseförmåga och det 
fantastiska språket är kännetecknande för Gustaf 
Fröding. 

27/4 arkelstorp, 28/4 tollarp

HuNGER 
Sött och salt. Mörkt och ljust. Galet och allvarligt. 
Anders Granström och Harald Leander kommer 
för att väcka publikens sug, kittla aptiten och kan-
ske till och med stilla hungern. En halsbrytande 
afton fylld av sång, dialog, magi, musik och dans. 
Ingen afton är den andra lik.

27/4 Ängelholm

BROtt & StRaff 
Raskolnikov är ung och fattig. Han är deprimerad 
och formulerar i tankarna en plan på hur han  
ska mörda en hatad kvinna. Han t o m försvarar 
och förklarar sin handling med att han faktiskt 
gör samhället en tjänst när han befriar världen 
från kvinnan, som enligt honom är en parasit. 
Dostojevskijs klassiska berättelse skulle lika gärna 
kunna utspela sig i dagens samhälle.n

14/4 Bromölla, 24/4 osby

En KoMISK dEPRESSIon  
Foto: Anna huerta

MännEn MEd RoSA TRIAnGEl 
Foto: Urban Jörén/Grafisk form: Mani

vAR äR MITT hEM 
Foto: Anna huerta

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 har du döpt till ”En näradöden-
revy”. Vad skulle du säga är unikt med just  
Grotesco?
– Det absurda och surrealistiska sketcherna fram 
för allt. Att skapa något som ”Bögarnas fel”, ”Ett 
kilo mjöl”, ”Bestefar og jeg” och ”Tingeling” kräv-
de att vi skulle tänka utanför boxen men ändå 
skapa något som man kan relatera till utan att för 
den skull bli slätstrukna och tillvända. Den nya 

revyn vilar på dessa grundprinciper och är en  
galen sammanställning i dödens gränsland  
med satiriska sång- och dansnummer, scener  
som ballar ur fullständigt och med vassa kom-
mentarer om samtiden. Tillsammans med Per 
Andersson, Emma Peters, Rikard Ulvshammar 
och alla de andra i Grotesco har vi skapat en före-
ställning som inte kommer att lämna någon obe-
rörd. Den begåvade Anna Vnuk har regisserat.

Henrik dorsin är en av grundarna av humorgruppen grotesco som med sina 
underfundiga och slagfärdiga egenskaper ritade om humorsverige från grunden.  
För detta har han mottagit en lång rad erkännanden som t ex Karamellodikt- 
stipendiet. nu är grotesco på turné med en ny show, som vann svenska  
humorpriset 2015, där man utlovar prat, sång och ett och annat danssteg. 

Riktigt känd blev du kanske under Melodi- 
festivalen 2009 som den missförstådda Pihlman.
– Ja, så var det nog. Man hörde av sig från SVT 
och ville att jag skulle skapa en karaktär som  
kunde knyta ihop festivalens olika deltävlingar  
på ett roligt sätt. Året innan hade Björn  
Gustavsson gjort braksuccé så det var lite av  
ett självmordsuppdrag. Det skulle inte gå att  
bygga vidare på hans koncept utan vi fick tänka 
helt nytt och då föddes Pihlman och Tingeling. 
Egentligen hade jag ingen aning om hur stort  
Melodifestivalen hade blivit och jag hade inte  
sett den på TV heller så det var ganska befriande 
att bara skapa något och sedan hoppas på det  
bästa. Att det skulle bli så mycket skriverier,  
positiva och negativa, hade jag ingen aning  
om men Pihlman verkade växa in i människors 
medvetande och publiken blev mer och mer  
positiv allt eftersom Pihlman intog stad efter  
stad. Det var roligt att folk kunde ta honom  
till sig som den missförstådda egotripp han var.

Du har en stark kärlek till den revy- och  
kuplettradition i Sverige som i stort sett varit  
på utdöende. Hur kommer det sig att du håller 
den fanan högt?
– Det hela började nog i skolan där jag insåg  
vilken inneboende kraft en rolig text kan få om 
man sätter musik till den. En bra text är en bra 
text men om man förstärker den med musik så 
blir det ännu bättre. Speciellt om man ställer  
en satiriskt finurlig text till glättig musik så blir 
motsatsförhållandet en egen kraft. Jag är lite av  
en kalenderbitare när det kommer till svensk 
revy- och kuplettradition och har verkligen stu-
derat gamla hjältar som Karl Gerhard, Povel och 
Hasse & Tage. Jag kan inte allt de gjort men det 
mesta och ur denna skatt öser jag inspiration till 
mina alster.

Men vad skulle du säga är skillnaden mellan  
dåtidens revyer och dagens?
– Den stora skillnaden är kanske att vi idag har ett 
betydligt större utbud av komiker av alla de slag. 
Många vill fram och försöka sig på att vara roliga 
men ibland tycker jag att man misslyckas. Att vara 
rå och brutal är inte samma sak som att vara rolig. 
Just revygenren är speciell eftersom för att man skall 
lyckas så måste budskapet ha en klar avsändare som 
riktar sig till en tänkt mottagare. Här går det inte att 
bara ”blaja på ” utan man måste understödja en bra 
text med lämplig musik och då hittar man fram.

Är du inte rädd att jämföras med dåtidens  
giganter?
– Nej, tvärtom. Humor förändras och utvecklas 
hela tiden. Om jag hade ställt mig på scen och för-
sökt föra Karl Gerhards kupletter in i 2000-talet 
så hade det nog inte gått. Det som gjordes på den 
tiden var bra då och man har liksom inmutat det 
området. Man får hitta ett nytt område att inmu-
ta fast med traditionen i ryggen. Om jag tar John 
Clease som gjorde ”Fawlty Towers”, där han spe-
lar den prilliga hotellägaren på Englands sydkust, 
så hade varje försök att göra något liknande fallit 
platt till marken. Han mutade effektivt in rollen 
och placeringen och fulländade karaktären. Lika-
dant med Rowan Atkinsons olika karaktärer som 
”Black Adder”. Han placerade händelserna i medel-
tiden och karaktären som den satiriske och koleriske 
prinsen var oplöjd mark och därmed fri för honom.

Du har en oväntad koppling till Skåne för övrigt.
– Ja, just det. Jag hade nära släktingar som flyt-
tade från Åkers styckebruk ner till Ystad och på 
somrarna var jag mycket och hälsade på i den 
vackra lilla korsvirkesstaden. Han var badmästa-
re på Fritidsbadet och hette Faust Dorsin. Jag åker 
fortfarande till Ystad och Österlen lite då och då 
för att hälsa på och återuppleva gamla minnen.n 

Galen revy är livet

Foto: Knut Koivisto

 ” 
Jag är lite av en kalenderbitare när  

det kommer till svensk revy- och  
kuplettradition och har verkligen  

studerat gamla hjältar som Karl  
Gerhard, Povel och Hasse & Tage.
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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

&
aNtIKMäSSa 
Antikmässan i Brösarp har utvecklats från  
ett litet lokalt evenemang till Sveriges mest  
omskrivna och omhuldade mässa. I takt med  
att genuina antikviteter blir allt sällsyntare på 
marknaden förstärks mässans ställning. Att inte  
ge avkall på kraven, utan snarare förstärka inrikt-
ningen, har varit en policy som gett framgång. Profil-
en med möbler och andra föremål i ursprungligt skick 
är det som väcker intresse hos kunder, press och utländska  
besökare. Nu är det dags för den tjugoförsta mässan, Sveriges 
mässa för oförvanskade antikviteter. 

antikmässan i Brösarp, 8–10 april. För mer info www.brosarpsmassan.se

vitrin, villa
          vitalitet
Mässorna avlöser varandra och lockar 
både invigda och nyfikna besökare.

MäSSa fÖR MOGNa
För fjärde gången arrangeras Seniormässan i  
Malmö. Här samlas folk och utställare som har 
förstånd på att ta vara på det goda i livet. Ett be-
sök här kan ge vad” du behöver för att sätta guld-
kant på tillvaron och förenkla vardagen. Resor, 
turism, boende, tjänster, vård, omsorg, hälsa och 
skönhet är bara några av de intressanta nischer 
som man kan fördjupa sig i under mässan. Dess-
utom finns det kostnadsfria seminarier, under-
hållning och spännande scenaktiviteter. 

Senior, 26–28 april, Malmömässan,  
för mer info seniormassan.se 

BättRa på BOENDEt
Bomässan bjuder på allt för villa och hem presen-
terat av lokala butiker och företag. Inspiration  
för den trädgårdsintresserade, lek för barnen  
och mat och dryck finnes som sig bör på en 
mässa. Tips och trix med Matte och Willy från 
Bygglov utlovas och hos dom, liksom på hela 
mässan, ligger fokus på grönt boende. Energitips, 
inomhusklimat och allmänt miljötänk genom- 
syrar mässan.n

Helsingborg arena 15–17 april,  
för mer info www.bomassa.se
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Helsingborgs Stadsteater
För mer info och biljetter  
www.helsingborgsstadsteater.se

ÄggStra  
FIloSoFISKt

Först vill man bli någonting. Sen tror man att man  
är det som man ville bli. Till slut blir man kanske  
det som man trodde att man var.

Ägget funderar på vad det ska bli. Något stort vill 
det bli och kunna flyga och simma. Fötter vill ägget 
också ha och kanske glasögon och att kunna cykla. 
När ägget kläcks har det visserligen blivit allt det  
som det drömde om, och mer därtill, men är ändå 
inte riktigt nöjt.

Lennart Hellsings älskade klassiker är en filosofisk 
historia om livet och alla våra drömmar om att bli 
någonting alldeles speciellt. Föreställningen riktar  
sig till barn i 5–7 års ålder.

ägget, 22-23 april

Malmö Stadsteater gästar Helsingborg 
med ett gästspel av lennart Hällsings 
älskade klassiker.

vilka är de som  
bor i Helsingborg 
och hur uppfattar 
de sin egen stad?
Med bakgrund i inter-
vjuer med människor 
från Helsingborgs olika 
hörn har Dramatikern 
Anders Duus och regis-
sören Michael Cocke, 
arbetat fram ett utma-
nande och avslöjande 
vittnesbörd om tillstån-
det bakom fasaderna i 
Sundets Pärla.n

det blåser hela tiden,  
spelar t o m 16 april

ä
G

G
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  Illustration: Fibben h
ald

dET BlåSER hElA TIdEn  Foto: Sarah Perfekt

BaKOM  
PÄrlan
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MalMö oPera MalMö oPera

följ Billys dröMMar

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 storebro-
dern att kämpa för brödfödan medan en omfat-
tande 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, musiken är komponerad av Elton 
John. Regissör Ronny Danielsson och koreograf  

Roine Söderlundh tillsammans med dirigenterna  
Joakim Hallin och Josef Rhedin, tar sig an den 
första svenska uppsättningen. ”Billy Elliot” pro-
duceras gemensamt av Malmö Opera och Kultur-
huset Stadsteatern i Stockholm i samarbete med 
BASE23, där prima ballerinan Anneli Alhanko 
står för de unga pojkarnas utbildning i klassisk 
balett.n

Billy elliot, t o m 3 juni 

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.

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

hElEnA MAGnuSSon SoM dRoTTnInGEn  
Foto: Katja Sund

BIlly EllIoT  Foto: Malin Arnesson

Recension finns på www.dethander.com

vad hände före, under och efter mordet på  
kung gustaf III? På Malmö opera spelas två  
olika föreställningar som kretsar kring denna  
dramatiska händelse.
HIStORISKt KuNGaMORD
Tintomara lånar drottningens vackra juvelsmycke 
för att visa för sin sjuka mamma Clara. Smycket 
blir stulet och säljs för att bekosta sammansvärj-
ningen mot kung Gustaf III. Tintomara blir felak-
tigt misstänkt och under förvecklingarna möter 
hon maktfulla män och sluga adelsdamer. 

Musiken är skriven av Carl Jonas Love  
Almqvist. Hans mormor var med på den ödes- 
digra maskeradbalen och hans morfar adopterade 
senare kungamördaren Anckarströms barn.

drottningens juvelsmycke, t o m 9 april, verkstan

GuStaf III
I Giuseppe Verdis berättelse “Maskeradbalen” 
blir Gustaf III förälskad i Amelia. Hon är gift 
med Anckarström, som sedan blev kungamör-
dare. 

Operan hade premiär på Teatro Apollo i Rom 
1859, där Verdi av dåtidens censur tvingades att 
göra ett antal förändringar eftersom man inte 
ville se en kung mördas på scenen. Han gjorde 
huvudfiguren till en guvernör i Boston inför ur-
premiären; i dag framförs operan med en kung 
och oftast i svensk miljö.  

Maskaradbalen, spelas till och med 7 juni

MaSKERaD- 
MORDEt
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PerSPeKtIv  
på livet

Regionmuseet Kristianstad
För mer info  
www.regionmuseet.se

HäR SaKNaS INGEt 
Vad betyder det att vara så kallat normal? Man kan  
i dag leva ett rikt liv med en funktionsnedsättning  
i Sverige och Regionmuseet visar några porträttbilder 
som speglar sådan livskvalitet hos dessa. Utställningen 
tillför ett viktigt perspektiv på fosterdiagnostik som 
introducerades i Sverige i slutet av 1960-talet. I dag 
kan man med olika metoder upptäcka fler avvikelser 
tidigare under graviditeten men kan vi hantera infor-
mationen vi får på ett balanserat sätt?

normal! t o m 1 maj

BaKOM DIaGNOS OcH BOM
15 ungdomar i ålder mellan 18–21 år berättar om 
sina liv, hur de hamnade i kriminalitet och varför. 
Hur det är att sitta i fängelse och nya insikter de fått, 
om ensamhet och utanförskap, avbruten skolgång 
och ekonomiska svårigheter. Många intagna har i 
fängelset fått diagnosen ADHD, kanske hade livet 
varit lättare om ungdomarna och deras omgivningar 
hade haft kunskap om och förståelse för deras  
diagnos samt haft verktyg att bättre hantera och  
bemöta dem.

Face the facts, t o m 8 maj

LuRvIGa KORt
Skäggtrenden verkar hålla i sig, och nu är det dags 
för en inspirerande skäggfest för alla som antingen 
har skägg, vill ha skägg eller gillar folk med skägg. 
Den Londonbaserade fotografen Brock Elbank  
gästar Kristianstad med sina lurviga porträtt från 
hela världen. Skäggprojektet började som en del av  
en välgörenhetskampanj och utställningen visades  
på Somerset House i London förra året. Sedan dess  
har Brock Elbank fortsatt med projektet och det är 
delvis helt nya bilder som visas i Kristianstad.n

Beard, t o m 8 maj

3 fotoutställningar med olika, starka teman.

FElIcIA och EMMy 
 Foto: lena Koller 

 Foto: niclas Sandberg

jIMMy nIGGlES 
Foto: Brock Elbank

Foton: M
alin A

rnesson

River räven  
ännu?

Språkprofessor Higgins slår vad om att han kan träna bort blomster-
flickan Elizas dialekt så hon kan bli presentabel i societeten. Den snobbige  
Higgins menar att det är oklanderlig språkbehandling som ger tillträde till elitens kretsar. 
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 spelade Higgins,  
pjäsens slut till ”lyckligt” och lät manschauvinisten Higgins få sista ordet. Trots att författa-
ren 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.n

My Fair lady, 2–3/4 lund, 6/4 osby, 9/4 ystad, 16/4 Hässleholm, 28/4–13/5 Helsingborgs Stadsteater.  
För mer info och biljetter www.helsingborgsstadsteater och www.malmoopera.se

”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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Sven Nordqvist fantastiska bildvärld levandegörs 
i en finurlig, klurig och tillgänglighetsanpassad 
scenografi på barn- och familjeutställningerna  
på Kulturen i Lund och Dunkers i Helsingborg. 
Här kan man följa med på äventyr tillsammans 
med Pettson, Findus, Nasse och alla deras vänner. 

Sven har vunnit Augustpriset för boken ”Var  
är min syster”, och har utöver berättelserna om 
Pettson och Findus skrivit böcker om Nasse,  
Agaton Öman, Lisa och Minus. Han har också 
skapat uppskattad barnkultur på uppdrag av  
andra författare, bland annat som illustratör åt  
Jujja Wieslanders böcker om kon Mamma Mu  
och hennes bästa vän Kråkan. 

Utställningarna om Pettson och Findus bjuder 
på roliga, interaktiva aktiviteter för alla besökare 
som pyssel, skattjakt och audio-guide.n

Kulturen 16 april–3 september 2017, 
www.dunkerskulturhus.se 
 
dunkers Kulturhus 24 april–22 januari 2017,  
www.dunkerskulturhus.se

Lekfullt med  
PettSon & FInduS

träffa Pettson & Findus, Mamma  
Mu, nasse och många andra av  
Sven Nordqvists barnboksfigurer  
på två stora utställingar i Skåne.
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För bokning & info www.kiviksmusteri.se

14, 15, 21 & 22 maj  
Äppelblomssafari

Åk traktor och vagn genom våra blommande  
äppelodlingar. Du får en guidad tur, vi stannar för  
att fika ute i odlingen och njuter av en fantastisk  
utsikt. Turen tar ca 2 timmar. Första turen går  

kl 10. Andra turen går kl 14. Måste bokas i förväg!

Välkommen till oss!
familjen åkesson, fjärde generationen

upplevelser för alla sinnen

www.kulturen.com

Barockt III –
Rock i barocken

Blomsterkonstnären Tage Andersen och 
fotografen Bent Rej på Kulturen i Lund
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MalMö lIve MalMö lIve

taL, SåNG   
         SpEL
BatRa & ROBIN
De prisbelönta komikerna David Batra och Robin 
Paulsson har tillhört Sveriges populäraste komiker 
under många år. David Batra har skapat svensk 
humorhistoria med “Kvarteret Skatan” och gjort 
stor publiksuccé med sin soloshow “Det här var  
ju tråkigt”. Robin Paulsson har kallats en bland-
ning av Seinfeld och David Letterman för sitt sätt 
att leda den egna talkshowen ”Robins” i SVT. 
Både David och Robin är rutinerade med mång-
årig erfarenhet av stand up. Nu är det finaldax  
för deras show ”Batra & Robin”, hyllad runt om  
i Sverige sedan första turnévåren 2014.

6 och 9 april

MELISSa HORN
Med sitt femte album ”Jag går nu” har Melissa 
åkt ut på en omfattande Skandinaviensturné och 
kommer till Malmö med fyra intima konserter. 

13–16 april

JOYSTICK 8.0
På det populära evenemanget Joystick kan man 
frossa i de bästa ljudsporen från dataspelsmusi-
ken i symfonisk tolkning. Nynna med på musik-
delar av bland annat Commondore 64, Assassin’s 
Creed – Black Flag: Under the Black Flag, Final 
Fantasy VII: One-winged angel, Metal Gear Solid 
5 och World of Warcraft. Charles Hazlewood  
dirigerar Malmö Live Vokalensemble tillsam-
mans med Malmö Symfoniorkester.

22 april

 

tHE HOLLIES
Första gången The Hollies framträdde i Sverige 
var i Stockholm 1965.  De blev nyligen invalda i 
det prestigefyllda American Rock n’ Roll Hall of 
Fame med motiveringen ”För deras inflytande, 
utveckling och bevarande av Rock n’ Roll”.

17 april

MNBB & INGRID JENSEN
En av världens mest eftertraktade jazztrumpeta-
re, Ingrid Jensen, har med sig Monday Night Big 
Band när hon gästar Malmö. Publiken bjuds på 
högklassig storbandmusik från både den natio-
nella och internationella jazzscenen.

18 april

EtOILE BaLLEt GaLa
Den exklusiva ”Etoile Ballet Gala”, med värl- 
dens balettstjärnor, återvänder till Malmö  
med välkända pas de deux ur de legendariska  
baletterna ”Svansjön”,  ”Esmeralda”, ”Sylfiden”, 
”Don Quijote”, ”Korsaren” och ”Nötknäpparen”.

23 april

BEEtHOvEN 1+1=3
Trio Con Brio Copenhagen, består av de två  
systrarna Soo-Jin och Soo-Kyung Hong på violin 
och cello samt pianisten Jens Elvekjaer. De bjuder 
på Beethovens trippelkonsert tillsammans med 
Malmö SymfoniOrkester. 

28 april

alla musikaliska läggningar tillfredsställs med Malmös mest varierade utbud. 

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

yaNN tIERSEN
Han inspireras i sitt skapande av fransk folk- 
musik, rock, avantgarde och klassisk minimalism. 
För de flesta är Yann Tiersen känd för sin vack-
ra filmmusik till ”Amelie från Montmartre” och 
”Good Bye Lenin”. 

2 maj

BRyaN fERRy
Ikonen Bryan Ferry, som under de senaste trettio 
åren skrivit in sig i musikhistorien med Roxy  
Music och en fantastisk solokarriär, bjuder på  
hits som ”Slave To Love”, ” Don’t Stop the Dance” 
och ”Let’s Stick Together”.n

5 maj
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njutning och åtrå  
Då OcH Nu 
Skarhult Slott sätter fokus på sex och lust under de senaste 500 åren.

Kyrka, stat och rådande samhällsnormer har genom tiderna försökt 
kontrollera de så kallade kvinnliga fresterskorna. På 1600-talet var 
otrohet belagt med dödsstraff och skrönorna berättar hur krigare satte 
kyskhetsbälten på sina fruar så att de inte skulle få för sig att njuta på 
annat håll medan mannen var ute i fält.

Under 1700-talet hölls frisinnade maskeradbaler och sexorgier på gods 
och slott, men under 1800-talet ändrades attityden igen och kvinnor 
spärrades, under denna period, in på dårhus och kallades hysteriska. 

I dag får man älska vem man vill, vara sambos, särbos eller leva i  
moderna regnbågsfamiljer. Nätet kryllar av tips och tricks om allt  
från vaniljsex och tantrasex till sm-sex. Under 2000-talet, med tighta  
kläder och urringningar som är hur djupa som helst, anses det samtidigt  
opassande att till exempel vara topless på stranden. I denna kontrast-
fyllda tidsperiod kan nyfikna besökare på Skarshults opryda utställ-
ning vara med och gissa hur pendeln kommer att svänga i framtiden.n

Passion female style
Skarhult castle is focus-
ing on its strong women 
in the last 500 years. 
This year its the pas-
sion and sexlife of these 
strong women that is 
in focus in contrast to 
modern day liberation. 
history is laced with 
concubines and mis-
tresses of rich and  
powerful men while  
the women were sup-
posed to behave and  
be good mothers and 
wifes. The exhibition 
looks at this with a twist 
and puts it into perspec-
tive. It´s racy to say the 
least. 

Den dolda kvinnomakten 
och älskarna
28/4–16/9, Skarhult Slott.  
För mer info www.skarhult.se

MY FAIR 
LADY

Ett samarbete mellan 
Malmö Opera & Helsingborgs stadsteater

BILJETTER hos resp arrangör           
INFO malmoopera.se, 040–20 85 00

3–13/3 Helsingborg
18–19/3 Landskrona

 22–24/3 Helsingborg
30–31/3 Kristianstad

2–3/4 Lund · 6/4 Osby
9/4 Ystad · 13/4 Skövde

16/4 Hässleholm
21/4 Vara · 23/4 Motala

28/4–13/5 Helsingborg
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cRèME DE La cREMONa
Italienska Quartetto di Cremona räknas idag som 
en av Europas mest framstående stråkkvartetter 
och som arvtagare till berömda Quartetto Itali-
ano. Sedan starten år 2000 i Cremona, där med-
lemmarna nu utnämnts till hedersmedborgare, 
har kvartetten gjort sig känd för sitt intensiva  
och lyriska spel. Publik i Berlin, London och  
New York har redan kunnat njuta av Quartetto  
di Cremonas framföranden.

Quartetto di Cremona 2/4 Kristianstad  
Kulturkvarteret, 5/4 Malmö, Palladium.

SpISa EN SväNGOM
För dig som vill spisa och äta har man kvällen  
till ära satt ihop en 3-rättersmeny som går att  
förboka. Kristianstadbaserade XL Big Bands  
signum är god storbandsmusik, ofta i fräscha  
arrangemang av bandets musikaliska ledare  
Claus Sörensen. Bandet har samarbetat med ett 
stort antal artister som Nils Landgren, Svante 

Thuresson, Lill-
Babs, Filip Jers, 
Isabella Lundgren 
och Roger Pontare.

I afton dans 9/4,  
Kristianstad Kultur-
kvarteret

BLått GRäS på tuRNé
The Goodbye Girls är en ny, ung och sprudlande  
kvartett, bestående av några av världens bästa 
unga musiker inom akustisk musik. Musikerna 
härstammar från USA, Kanada och Sverige, och 
tillsammans skapar de ett ljudlandskap som är 
spännande, fräscht och fullt av energi. De bildade 
sitt band utifrån den gemensamma kärleken för 
old-time, bluegrass och traditionell svensk folk-
musik. Med kritikerrosade turnéer i bagaget och 
ny skiva, gör de nu en Sverige-turné.

the goodbye girls 15/4, Kristianstad Kulturkvarteret

Musik i Syd ligger alltid i framkant när det gäller  
att förse Skånes olika scener med spännande  
musik och föreställningar. april månad bjuder  
på en härlig mix av ukulele, undermedvetenhet  
och svängig storbandsunderhållning.

Musik i Syd 
För mer info och biljetter 
www.musikisyd.se

MuSIKMIx
Xl B

IG BAnd   Foto: Anton Wikström 

SvaNtE OM BEppE
När Svante Thuresson möter Beppe Wolgers på 
sitt eget sätt blir det en alldeles speciell upplevelse. 
Svante läser ur Beppes texter, som handlar om  
hans äventyrliga uppväxt och leverne och hur han 
kom i kontakt med musiken. På ett varsamt sätt, 
med humor och värme, varvar Svante texterna  
med välkända låtar, denna kväll huvudsakligen från  
The Great American Songbook, men alla med texter 
signerade ordkonstnären Beppe Wolgers. Med sig 
har Svante Claes Crona trio och tillsammans ger 
de sin tolkning av låtar som ”Sakta vi gå genom 
stan”, ”Vinter i Skärgårn” och ”Monicas Vals”.

Svante möter Beppe Wolgers, 5/4 Malmö, Palladium, 
16/4 Kristianstad Kulturkvarteret

EftER NOtER
Erik Satie är en av musikhistoriens mest originella 
kompositörer. Han bröt mot det vedertagna har- 
moniska systemet långt före Debussy, grundade  
en egen kyrka, och som enda kompositör fick han 
en fängelsedom för att ha smädat en musikkritiker. 
Men framför allt var Satie skapare av odödliga  
melodier som ”Je te veux” och ”Gymnopedie nr 1”. 
På konserten kommer sopranen Amelia Jakobsson, 
pianisten Joachim Olsson och aktören Magnus 
Florin att spegla de olika sidorna av Saties musik, 
tankar och liv. För idé och musikval står Per Nyrén, 
som också förekommer vid flygeln.

Monsieur erik Satie: gymnopedist, 
 21/4 Kristianstad Kulturkvarteret

SuBtILa KaRStEN
Hur vet man om ens svärmor är en zombie? Är det 
läskiga ljudet hemma ett spöke eller bara grannar-
na som ligger lite? Har du träningsvärk eller försö-
ker djävulen ta över din kropp? Karsten Torebjer vet 
svaren. I showen kommer han att flytta föremål med 
nästan bara tankekraft, mer eller mindre få kontakt 
med spöken och läsa publikens tankar. Bakom 
karaktären står komikern Patrik Larsson.n

Karsten torebjer – psychic medium,  
20/4, Kristianstad Kulturkvarteret
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SvAnTE ThuRESSon  
Foto: Pär Wickholm

Göteborgsoperan spelar den tragiska historien om hamlet på ett  
sätt som sällan skådats. Svenska kompositören Ambroise Thomas stor-
slagna verk får Sverigepremiär och befolkas av lika storslagna aktörer.  
Tävla om biljetter till den 11 maj. Svaren hittar du på www.opera.se

1. Vad händer med Hamlet i Paris-versionens final?

2. För vem skrev Ambroise Thomas Ofelias roll?

Senast den 24 april vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.com 
Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer. lycka till!

Dansk prins till svenska toner

tävling
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Just nu pågår utställningen ”Modeliv ur Ewa-Maris arkiv” 
med fotografier av den internationella modefotografen  
Ewa-Mari Johansson. Hon visar fotografier ur sin 35-åriga  
karriär med backstage-bilder från de stora modehusens 
haute couture-visningar med toppmodeller som Claudia 
Schiffer, Linda Evangelista och Helena Christensen.n

Modeliv ur ewa-Maris arkiv, pågår t o m 11 juni, Malmö Stadsarkiv. 
För mer info www.malmo.se

det är stort fokus på textil och mode på 
Malmö stadsarkiv under våren.

Foto: Ew
a-M

ari johansson

knäppMode

FolKetS päRLa

GLENN WISH 
Det blir en energisk, stämningsfull och fartfylld show med alla Elvis-
hits du inte vill vara utan. En helkväll med Elvismusiken på Glenns 
eget vis – gasen i botten och fullt tryck i tanken. Glenn Wish levererar 
den bästa Elvis-underhållningen på denna sidan Las Vegas. Tillsam-
mans med 10-mannabandet The New Memphis Orchestra ger han dig 
en kväll att minnas länge. 
16 april

ROBIN pauLSSON 
Robin Paulsson har stått på stand up-scenen i snart 15 år. Denna  
charmiga skåning är älskad av publiken både som sig själv och som den 
exeptionella Zlatanimitatör han är.  Han har utsetts till både ”Roligast 
i Skåne” och ”Årets nykomling”. Han har länge varit Sveriges ledande 
talkshowstjärna med det egna programmet “Robins”, och har dessutom 
lett shower som Melodifestivalen och Svenska Idrottsgalan. 
27 april 

DaNNE StRåHED 
Skånepågen Danne Stråhed och hans svängiga band kommer att  
underhålla publiken med sin sköna låtar under en mysig helkväll.  
Danne levererar alltid, vare sig det är lugna ballader eller rykande 
rock.n 
29 april
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  Foto: Per janke

I snart 100 år har man roat sig på ett område i Helsingborg som från  
början kallades Folkets Park men som sedan början på 1980-talet kallas 
Sundspärlan. Många event och konserter har arrangerats genom åren  
och säkert har många tagit en svängom på dansgolvet.  
nu laddar man för en ny säsong.

Sundspärlan, Helsingborg
För mer info och biljetter 
www.sundsparlan.se
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Vaughan Williams  
tubakonsert 28/4

Symfoniorkesterns egen tubaist,  
Urban Stenqvist, tar sig tillsammans 
med Andrew Manze an Vaughan 
Williams tubakonsert samt Edward 
Elgars konsertouvertyr Froissart.n

www.helsingborgskonserthus.se

Dixie Chicks 
27/4

Systrarna Martie Erwin Maguire  
och Emily Erwin Robinson kan till-
sammans med sångerskan Natalie 
Maines upplevas i Malmö när trion 
gästar KB.n

www.kulturbolaget.se

Pop 60 
13/4

Parken i Trelleborg kommer att sju-
da av härlig 60-talsmusik när tribu-
tebanden Rolling Stones Tribute-
band, Plommons och Liverpool spe-
lar musik.n

www.riffet.com

Rock of Ages 
t o m 17/4

En fartfylld och humoristisk show 
med rockhits från 80-talet av grupper 
som Europe, Bon Jovi och Twisted 
Sister. På Kristianstad Teater.n

www.rockofages.nu

Johnny Cash Roadshow 
27/4 

Världsberömda klassiker, såsom 
Walk the line och Folsom Prison 
blues, hörs på Slagthuset i Malmö i 
den fantastiska show som godkänts 
av Johnny Cashs familj.n

www.johnnycashroadshow.com

Ung Svensk Form  
2/4–8/5

Svensk Form önskar att öka och 
bredda kunskapen om ung och  
nyskapande svensk formgivning  
i ett möte mellan formgivare, pro-
ducenter och publik.n

www.formdesigncenter.com

Discodansfest 
22/4

Alcazar bjuder in till ”Disco Defen-
ders” i Helsingborg. En festkväll av 
sällan skådat slag fylld av humor, 
drama, mystik och massor av glada, 
medryckande discohits.n

www.blixten.se

Oddjob 
8/4 

Oddjob bjuder på kokande sväng 
på Dunkers. Deras musik är både 
spännande och innovativ och de är 
aldrig rädda för att ta nya grepp.n

www.dunkerskulturhus.se

Disco, tuba, pop, seriefigurer och svensk 
formgivning. Mycket nöje i Skåne med olika  
och trevliga evenemang denna månad.

Sveriges Seriehistoria 
t o m 11/5

Möllegården Kultur presenterar 
Sveriges intressanta seriehistoria. 
Från 1700-talets konstnärliga expe-
riment till 2000-talets serieunder.n

www.mollegardenkultur.se

Kassan tel: 031-708 62 00, lorensbergsteatern.se   
 
facebook.com/lorensbergsteatern   

LORENS BAR & RESTAURANG öppen i samband med föreställning, bordsbokning via kassan

Lorensbergsteatern fyller 100 år
Macken fyller 30 år

Därför spelar vi Macken på  
Lorensbergsteatern 100 gånger

Premiär på teaterns  
födelsedag 27 oktober 2016

Anders Eriksson • Claes Eriksson • Jan Rippe • Knut Agnred

Sista veckorna. Spelas t o m 30 april.
samt Charlott Strandberg, Lasse Beischer och Den Ofattbara Orkestern XL 

Biljettförsäljning pågår! Premiär 27 okt

Månadens Schtunk

123 Schtunk
HEMSÖBORNA • 27 april

25 MAJ

20 APRIL

’Årets bästa
 show!’ DN

AFTONBLADET:

POPMUSIK, 
KICKAR 
Å KLÄDER...

en monOlog Om och mEd:

MAGnUs uGgla
av Martin LUuk  I Regi AV sunil MUnshi

28 SEPT-
8 OKT-

LIFELINE PRE SENTER AR

SUCCÉ!

17 APRIL

”PARTAJ ÄR BÅDE FYNDIGT OCH VASST.” EXPRESSEN

”GALET ROLIGT!” AFTONBLADET

9-24 SEPT

Rennie MIRR0  K� l DYALL

PRESENTERAS AV VICKY NÖJESPRODUKTION, 
2ENTERTAIN & HITNÖJE

EN KULTURHUSET STADSTEATERN STOCKHOLM PRODUKTION

REGI OCH MANUS JONNA NORDENSKIÖLD

Britternas mest älskade 
irländare tar sin nya 

standup-show till Sverige

9 NOV
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