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Kåseri

Olika grader av elefant
Visst är det så att man bedömer saker och 

ting utifrån tidigare erfarenheter?  
Det som man en gång tyckte var 

för mycket är helt plötsligt  
lagom och det som en gång  
verkade lagom är helt plötsligt 
på tok för mycket. Eller låter 
man sig influeras av vad andra 
kan tänkas tycka och låter sina 

ramar flyttas successivt? Låt 
mig ge två exempel.
Nyligen kom en jättefin bok ut 

skriven av Sydsvenskans mångåriga 
medarbetare Karin Zillén där hon ger tips 
om vad man kan uppleva i Dronningens 
By, Köpenhamn. Här kan man strosa runt 
mellan sidorna och gå på restaurang eller 
bodega utan att egentligen lämna hemmets 
lugna vrå. Dock stannade jag upp vid en 
beskrivning av en klassisk köpenhamnsk 
inrättning, Schönnemann. Här kan man 
låta sig väl smaka av anrättningar som 
kryddsill med lök och kapris, Jyttes kartof-
felmad, rullepølse och sprängt ankbröst 
precis som många andra gjort före en själv. 
Men vad är kärlek utan kyssar eller en sill-
lanrättning utan öl och snaps. Intet, min 
käre Watson, intet! På restaurangen i fråga 
serverades passande konfonium till läcker- 
heterna och detta i tre noga benämnda 
storlekar. I Sverige kunde man för inte allt 
för länge sedan välja mellan 4 centiliter, 
6 centiliter eller, för de riktigt djärva och 
törstiga, 10 centiliter. Idag står oftast valet 
mellan 3a eller 6a. Icke så på denna danska 
matinstitution. Här finns fortfarande tre 
olika storlekar angivna efter gästens förmo-
dade sinnelag; en pinsam , en vanlig eller 
en förnuftig. Någon svensk ”lagomsnaps” 
finns inte. Välj själv och låt dig väl smaka!

Jag befann mig på en annan restaurang i 
Köpenhamn med några goda vänner för ett 
tag sedan. Eftersom vi var överens om att  
vi var sugna på indisk mat föll valet på en 

sådan restaurang. Det var en underbar för-
sommardag och det var sådär härligt små-
varmt när vi gick från bilen till etablisse-
manget. Väl på plats levererades menyerna 
till bordet och den digra listan över kuli-
nariska läckerheter, med delvis outtalbara 
namn, ögnades igenom. För att underlätta 
för gästerna var rätterna graderade i styrka 
med små elefanter i kanten. En elefant mot-
svarade ”lagom starkt” och fem elefanter  
betecknade ”starkt”. Nu uppstod dock frågan  
vad som menades med uttrycket ”starkt” 
kontra ”lagom starkt”. Vi visste inte och  
personalen hade ingen aning. Vännerna  
beslutade sig för att prova rätterna med fem 
välkryddade elefanter eftersom man sade sig 
älska stark mat. In på bordet kom så de  
beställda rätterna och vännerna högg in för 
glatta livet. Efter de första tuggorna visade 
dock vännerna tydliga tecken på att det där 
med starkt gjorde skäl för namnet. Knallröda 
i ansiktet och med svettdropparna rinnan-
des från pannan till nästippen lät man sig väl 
smaka. Men även en härdad person har sina 
gränser och till slut fick vi gå ut och svalka av 
oss ute på gatan under förespegling att rök-
ning inte var tillåten inne på restaurangen.

Ute på trottoaren stod även kockarna och 
tog en nypa frisk luft. De tittade storögt på 
oss och småfnissade åt vår något rödlätta och 
svettiga uppsyn. Välbehövliga tips om hur vi 
skulle bekämpa gommens plågor fick vi och 
innan vi återvände till vårt bord fick vi ett 
sista råd.

– I morgon, mina vänner, så kommer ni att  
märka att ni ätit stark mat. Men ni får väl 
göra som vi, ha alltid en rulle toapapper i  
frysen. Det svalkar så skönt!”

Historien berättar inte om vännerna lydde 
rådet eller ej men omtanken uppskattades.  

Ola Sjösten,  
chefredaktör

Malmö

Fullständigt program finns på folketspark.se

SUPERDUPERSOMMAR
Premiär! 18 juni kl. 13. Därefter varje lör-, sön-,  
tis-, ons- och torsdag kl. 13 t.om. 7/8. Teater för alla barn!

STAND-UP I PARKEN 
MED TOBIAS PERSSON & EMMA KNYCKARE 
21 juni kl. 19 - 21

ALLSÅNG I PARKEN 
KRISTOFFER JONZON: 100 ÅR AV HITS!
30 juni kl. 19 - 21
Gästartister: Kalle Lind, Anna & Malin Törnquist (från Calaisa) och 
Emma Hansson Löfgren.

SOMMARLOPPIS
26 juni kl. 9 - 14
Flera försäljare – massor av fynd!

J U N I

Alltid 
fri entré!

Här är en 
del av allt det som 
händer i Malmö 

Folkets Park 
under juni.
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1. Gunhild swingar loss
Det skånska yrvädret Gunhild Carling har kalendern fullbokad med uppträdanden runt om 
i världen. Nyligen jazzade hon loss på kungens 70-årsdag där majestätet hade svårt att sitta still 
till de medryckande tonerna. Gunhild passade också på att överlämna en trombon till kungen 
med en förhoppning om att de skulle kunna jamma lite i framtiden. Dock räknar hon inte med 
att han dyker upp på den årliga Jazz & swingfestivalen på Stockamöllan men det gör å andra  
sidan Paris Washboard, Carling Family, Leter Loggins och Katja Hrastar.n

Stockamöllan Jazz- och swingfestival. 17-18 juni, www.gunhildcarling.net

2. Toner från förr
Musik är något människan alltid har skapat för olika ändamål. Nu kommer en spännande vand-
ringsutställning från Italien där man sätter fokus på ljud och musik från forna tiders Europa. 
Projektet tar dig på en resa till musikens ursprung och bjuder på konserter, föreläsningar och 
workshops. Utställningen, som visas på Klostret i Ystad, är ett EU-samarbete mellan sju länder 
och kommer bara att visas på Klostret i hela norden.n

Archæomusica – musik så började det, 6 juni–8 jan 2017, Klostret i Ystad. www.ystad.se/klostret

3. Tycke om smak
Vad är egentligen fult? När får man säga att något är fult och vem bestämmer att det är fult?  
I utställningen grottar man ner oss i det fula och låter även kända personer berätta om sin  
fulaste pryl. Keramikkoppar tjocka som cykeldäck, tapetmönster som framkallar illamående  
eller kanske fasters broderade kudde, som bara åker fram när hon är på besök. Men det fula  
kan också vara kul, och är det inte så att fult också kan vara fint?n

Fult – en utställning om tycke och smak, t o m 25 september, Möllegården Kultur, www.mollegardenkultur.se

4. Hyss och spratt med Åbergs
Långt innan Lasse Åberg blev Stig-Helmer med hela svenska folket var han en framgångsrik 
konstnär och grafisk formgivare. Känsla för färg och form delar han med sin fru Inger som  
mest arbetar i textil. Tillsammans inspirerar de varandra men har också var för sig en utmär-
kande och stark stil som talar sitt eget språk. I Lasses verk syns hans stora intresse för seriernas  
och musikens värld där ständiga kopplingar återfinns och för det mesta alltid med ett klurigt  
och eftertänksamt budskap. Lasse själv säger att han kallar sina verk för virtuella hyss och 
grafiska spratt. Inger använder sig av barnteckningar och naiva former i sina bildvävar och 
broderier.n

Art´s fun, Brösarps konsthall, pågår t o m 10 juli, www.gastis.se

5. Rigoletto på Drakamöllan
Giuseppe Verdis tragiska historia om den olycklige hovnarren som  
försöker skydda sin dotter mot världens ondska och i synnerhet  
mot den notoriske kvinnojägaren, Hertigen av Mantua, kan  
berättas om och om igen på nya sätt. Här möter publiken 
skönheten och odjuret, den första kärlekens kompromiss-
lösa passion, korruption och svek. Allt inramat av en lika 
mäktig som förtrollande musik.

Guido Paevatalu, konstnärlig ledare för föreställningen 
och tillika föreställningens Rigoletto, har valt att förlägga 
handlingen till dagens Italien. Med några få toner i  
inledningen slår Verdi an den ondskefulla stämningen,  
ingen överarbetad ouvertyr här inte.n

Drakamöllan Operafestival, 25–26 juni,  
www.drakamollan.com

2 4
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När sommarfloret är som bäst och Ringsjön lockar till en stilla tur i roddbåt  
bjuder Bosjökloster in till flera konserter. ”Visor från när och fjärran” är en  
konsert för alla åldrar. Vinn biljetter till denna sommarunderhållning genom  
att svara på nedanstående frågor. Ledtråder finns på www.bosjokloster.se 

1. Vilket århundrade var den 1000-åriga eken bara ett ungt träd? 
2. Hur lång är linbanan?

Senast den 20 juni vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.com 
Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer. Lycka till!

Njut av Cajsastina på Bosjökloster

Tävling

TWO  
GENTLEMEN  
OF VERONA

Valentine älskar Silvia och Proteus älskar Julia men  
Proteus är nyckfull och förälskar sig även i Sylvia. När 
Valentine planerar att rymma förråder Proteus honom 
och Valentine förvisas och slår sig till en grupp fredlösa  
i skogen. Denna tumultartade nya produktionen leds av 
en gladlynt ensemble med skådespelare som kommer 
förtjusa med sånger, romans och kaos och slungas ut i 
Shakespeares anarkistiska komedi. Pjäsen spelas av en 
ensemble från Shakespeares Globe från England.n

Two Gentlemen of Verona, 22–23 juni, Ystad Teater,  
www.ystad.se/teatern

I år är det 400 år sedan den klassiska teaterns största förgrundsfigurer, 
författaren William Shakespeare, dog. Med anledning av det får Ystad 
Teater finfint besök som spelar ett av hans bästa verk, ”Two Gentlemen 
of Verona”.

The Globe comes to Ystad
Valentine loves Silvia and  
Proteus loves Julia – but  
Proteus is fickle, and falls for 
Silvia too. When Valentine 
plots an elopement, Proteus 
betrays him and Valentine is 
banished and joins the outlaws 
in the forest. What are the 
chances that he’ll be pursued 
by Silvia, and Silvia by Proteus, 
and Proteus by Julia, and that 
all will be waited upon after a 
fashion by their servants Speed 
and Launch and even Launce’s 
dog, Crab?

Foto: Pär W
ickholm
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Strax utanför Trelleborg huserar Lilla Beddinge Teater som i år bjuder på ett 
spännande program med allt från tango till död och melodisk navigering.

Lilla Beddinge Teater
www.lillabeddingeteater.se

23 JUNI–23 JULI 
ADAM OCH EVA 2.0
”Tills döden skiljer oss åt” är Markus Virtas 
svenska översättning av ”I love you, you’re per-
fect, now change”. Publiken får möta 23 olika 
par, och några singlar, på deras resa genom livet. 
Adam och Eva får liv på nytt och får testa på hur 
det är att leva som par i vår moderna tid. Men är 
det egentligen så annorlunda mot Edens lustgård? 

19 JUNI
SÅNGER FRÅN ANDRA SIDAN HAVET
En musikalfavorit i ny version om människor i 
förvandling. Föreställningen berättar om den  
assimilerade flyktingen med sin mörka historia, 
den övergivna kvinnan fången mellan att hitta sig 
själv och botox, den rädde mannen med sin boja 
av patriarkala förväntningar och den kyskhetsin-
stängda ballerinan med sin ångande lust. 

19 JUNI
ELDIG DANS FRÅN SYD 
Dansaren och koreografen Nidia Martinez  
Barbieri och Lilla Beddinge Teaters egen koreo-
graf, Jonna Tideman, har i år skapat en exklusiv 
dansföreställning. Eftersom teatern vill presen-
tera alla möjliga sorters scenkonst är man glada 
att kunna erbjuda denna unika möjlighet till lite 
sydamerikanska inslag. 

30 JUNI, 7 & 14 JULI
MELODIKRYSSET
Förra sommaren efterfrågades lite mer barhäng 
och möjligheten att bara komma och ta ett glas 
öl eller vin i serveringen. Därför kommer man 
att testa att en egen version av Melodikrysset à la 
Anders Eldeman. Gästartister från Sveriges stora 
scener men också lokala förmågor kommer och 
sjunger valda delar av kryssen.n

TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT
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MARKNADER  
med mera

4/6 Knallemarknad i Broby www. skanskamarknader.com
4/6 Bondens egen marknad, Malmö www.bondensegen.com
4/6 Bondens egen marknad, Kristianstad www.bondensegen.com
4/6 Sillamarknad i Abbekås www.visitskane.com
5/6 Knallemarknad i Vinslöv www. skanskamarknader.com
10–12/6 Knallemarknad i Skurup www. skanskamarknader.com
11/6 Bondens egen marknad, Helsingborg www.bondensegen.com
18/6 Hörte sommarfest & bondens marknad www.hortehamn.se
21/6 Knallemarknad i Klippan-Åby www. skanskamarknader.com
1–2/7 Maria Magdalena marknad, Åhus www.ahusparken.com

MARKNADER:

Åk ut på utflykt i sommarvärmen och smaka på närproducerad 
mat eller köp nödvändigt och onödigt hos knallarna runt omkring  
i Skåne. 

Foto: Free Images

Sommarlov 
SOMMARLOV 

 
sommarlov

Sven Nordqvists fantastiska bildvärld 
kan upplevas i finurliga och kluriga 
utställningar 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 Nordqvist har utöver  
berättelserna om Pettson och Findus 
skrivit böcker om Nasse, Agaton Öman 
samt Lisa och Minus. Författaren har 
också illustrerat Jujja Wieslanders böcker  
om kon Mamma Mu och hennes bästa 
vän Kråkan. 

Kulturen, www.kulturen.com 
 
Dunkers Kulturhus, www.dunkerskulturhus.se

Snart börjar sommarlovet 
och ute i det skånska land-
skapet väntar riddare, vikingar  
och vilda djur.

©Sven Nordqvist/Bokförlag Opal

››
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SPRING
På Barnens Hinderbana får alla barn mellan 7 
och 12 år springa en kul hinderbana och utmana 
gladiatorer kända från TV. Hinderbanan är 1,5 
km lång och innehåller 15 roliga och utmanande 
hinder. 

5 juni, www.barnenshinderbana.se/helsingborg

CYKLA PÅ VEN
Att cykla brukar alltid vara roligt och ska man 
vara hemma i Skåne under sommarlovet kan 
man passa på att åka på utflykt till Ven. Här finns 
många härliga smultronställen där man kan njuta 
en picknick eller ta sig till ett av de många mat-
ställena på ön. Tycho Brahe Museet och den idé-
historiska lekparken är både rolig och utmanande.  
Vill man inte ta med egna cyklar finns det bra 
möjligheter att hyra barn- och vuxencyklar, tan-

demcyklar, handikappcyklar 
och cykelkärror för hundar. 
Trampa på och njut av den  
betagande vyn från toppen 
av Backafall och passa på att 
ta ett dopp mitt i Öresund.

www.alltomven.se

SOMMARSCEN MALMÖ
Den 18 juni startar sommarens roliga händelser 
med runt 170 olika och roliga föreställningar.  
Det bjuds på sagor, dans, musik och berättelser 
från hela världen och för alla åldrar runt om i 
hela Malmö.  

www.sommarscen.se

NILS HOL-
GERSSON
Nils under- 
bara resa bör-
jade i Västra 
Vemmenhög och 
handlar om gåsa-
pågen som fick upple-
va spännande äventyr  
på sin resa med vildgässen. En resa som lärde  
honom att förstå hur viktigt det är i livet att hjäl-
pas åt och ställa upp för varandra. Nils Holgers-
sonspelen berättar den klassiska historien för alla 
mellan 3 och 110 år.

1–10 juli, www.soderslatt.com

HUR VAR DET DÅ?
Med inspiration från utställningarna om medel-
tiden kan man på Kulturens verkstad bland annat 
skapa egna pärlor. Man kan också lära mer om 
hur livet var för barnen i Sverige på 1700-talet till 
1900-talet. Gick de i skola, vad skulle de hjälpa till 
med hemma och vilka leksakor fanns det?  

www.kulturen.com

NILS
 H
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Fäkta med  
riddare
Riddaren sätts i centrum när Riddarsällskapet Silfverfalken  
övar tornerspel och Malmö Historiska Fäktskola visar lång-
svärdsfäktning och håller fäktarskola. Hela dagen kan man  
uppleva medeltida riddare och deras sysslor som sköldmålning  
och smide. På Glimmingehus kan besökarna prova på hur det  
var att vara riddare på den tiden det begav sig; bära rustning,  
skjuta med pil och båge eller bli dubbad till riktig riddare. Därutöver 
kommer musiker och gycklare att underhålla på den festliga dagen.n 

De 10.000 riddarnas dag, 18 juni Glimmingehus. www.raa.se/glimmingehus

På Ystad Djurpark står djuren i fokus och besöksmålet 
är, med sin stora lekplats och uppvärmda pooler, ett ro-
ligt och spännande utflyktsmål för både ung och äldre.  
I år har det fötts massor med djurungar, bland annat  
ett vitt kamelföl, lemurungar, lamm, killingar, antilop-
kid och vallabybäbisar. Kolla på zebrorna som strosar 
fridfullt omkring tillsammans med antiloperna i det 
vackra landskapet och missa inte de roliga surikaterna. 
Även den svenska faunan finns representerad med ståt-
liga älgar, trinda Linderödsgrisar, rödkullekossor och 
ulliga gutefår. 

www.ystaddjurpark.se

Djurkul  
i sommar
Hälsa på årets djurungar i Ystad. 

DJURPARK

Under vikingatiden fanns det en stor sommarmarknad vid Fote- 
viken som, enligt den Färöiska sagan, var den största i Skandina-
vien. Även den nutida vikingamarknaden drar varje år många äkta  
vikingar. Viking Games Open en individuell tävling som är öppen 
för både vikingar och besökare. Tävlingsdeltagare ställer upp i fem  
olika grenar som sätter precision, balans och styrka på prov. Den 
avslutas med en utdelning av ett rejält pris till årets vinnare. Väl 
mött i vikingarnas fascinerande värld.

www.fotevikensmuseum.se

VIKINGASKOJ

KULTUREN

VIKINGATIDER
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Det är premiär för dig på  
Fredriksdalsteatern och med Eva Rydberg.
– Ja, det är det. Eva och jag har under de senaste 
15 åren pratat om att göra något tillsammans men 
det har inte gått att få ihop det riktigt. Inte förrän 
i år. De senaste 10 åren har jag varit uppbokad på 
Diggiloo så det har inte varit möjligt att vika en 
hel sommar innan. Men nu så ”fick vi till det” och 
det skall bli jätteroligt. Givetvis har jag varit och 
sett på tidigare produktioner på Fredriksdal, men 
då som publik, och Fredriksdal känns intimt på 
något sätt.

Men friluftsteater är inget nytt för dig.
– Nej, jag har spelat på Krusenstiernska gården  
i Kalmar under många år också och det är något 
visst med teater i det fria. Väder och vind spelar 
in men publiken är tålmodig och kommer även 
om det regnar och så sitter man där i sina regn-
kappor och skrattar och applåderar.

Nu skall du spela Jack Lemmons paradroll  
som den arbetslöse basisten i ”Sugar”, baserad 
på filmen ”I hetaste laget”.
– Just precis. Jag tror nog många har sett filmen 
och är väl förtrogen med karaktären. Jack spelade 
rollen Jerry där han tar anställning i en damor-
kester i Chicago och måste förvandlas till Daphne 
för att få jobbet. Jag tycker det är en rolig roll med 
många möjligheter till att sväva ut även om man 
måste lägga band på sig och inte ta över på scen. 
Jag tror nog att min spelstil passar just den rollen. 
De små uttrycken och underförstått utspel. Och 

sedan har jag spelat många kvinnoroller genom 
åren så att trippa runt i högklackat och en tjusig 
klänning är något jag är van vid.

Har du tittat lite extra på Jack Lemmons  
rollprestation?
– Det har jag faktiskt. En del skådespelare vill inte 
titta på hur andra gjort rollen tidigare men jag 
tycker faktiskt att det har varit spännande och ro-
ligt att få bli inspirerad av hans tolkning. Det gäl-
ler att inte kopiera utan att inspireras av det och 
utveckla rollen lite i sin egen riktning utan att bli 
alltför utsvävande. Men visst, originalet finns där 
med lite Thomas Petersson som krydda på anrätt-
ningen.

En ”tung” del av din roll utgörs av en kontrabas. 
– Ja, Jerry/Daphnes instrumentval är just en kon-
trabas, tyvärr. Det blir väldigt mycket bärande  
och med tanke på att en bas väger 12-14 kilo  
så får man hoppas att man inte får ryggskott på  
kuppen. Men det skall nog lösa sig. Man kan  
nog säga att basen i sig utgör ett komiskt inslag  
i rollen så den måste vara med på scen.n

Under många år har man försökt ”få till det” men inte förrän nu sammanföll 
planerna och i sommar står båda på samma scen på Fredriksdalsteatern.  
Han har gjort sig känd som en av Sveriges roligaste komiker med ett brett 
spektrum av underhållning. Allt från buskis, stand up och skådespeleri till  
inspirationstalare och TV-produktioner. Med sin lätt igenkännbara halländska 
dialekt är han en stor publikfavorit och nu hoppar han i klänningen och ger 
allt i rollen som Daphne i årets fars ”Sugar”. Magasinet Det Händer fick en 
exklusiv intervju med Thomas Petersson.

Foto: Mikael Lindell Bohlin  ” ... det är något  
visst med teater  

i det fria

INTERVJU

THOMAS PETERSSON 
I DET FRIA
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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

Man brukar alltid vara först med de mjälla primörerna och inspira-
tionen till att förädla traktens fina utbud av råvaror har skapat många 
företag som håller smaklökarna igång. Detta uppmärksammas flera  
gånger varje år med primörgille och Pärans dag. Man arrangerar 
också Restaurangveckan där många av Bjäres välkända etablisse-
mang dukar upp det bästa man har att erbjuda till ett enhetspris.  
Så ta med vänner och bekanta till nordvästra Skåne och upplev 
matkultur när den är som bäst.n

Restaurangveckan på Bjärehalvön, 10–19 juni. www.bastadbjaregourmet.se

Bjäre hyllar  
GASTRONOMIN

Foton: Freeim
ages

Öppet 1/5-30/9 (stängt 24/6)

kl. 10.00 - 18.00 (september: vard t 16, helg t 17)

Badanläggning med uppvärmda 
pooler (1/6-30/9), café och mat-
servering, ponnyridning (lovdagar),
terrarium, djurmatningar, svenska
lantraser, lek- och grillplatser,
kryddträdgård, guidade turer.
          Hundar är välkomna!     

0411-71017         SKYLTAT FRÅN E65

Nyfödda ungar

överallt!

www.ystaddjurpark.se

 Fika vid lemurerna!

MASSOR AV DJUR FRÅN HELA VÄRLDEN

Djungelbadet

öppnar 1:a juni!

 Boka en unik upplevelse: Djurparksläger,
Konferenssafari för vuxna o Företagsevent!

 Charmiga surikater!

Vårt Nordamerika med Bison och Älg!

SOMMAR- 
TIDER 
Vi smygstartar redan nu juli månad  
som är full av roliga evenemang  
och aktiviteter  
som bjuder på 
örongodis 
och glada 
skratt för 
alla och  
envar. 

Tack vare sitt gynnsamma geografiska läge har  
Bjärehalvön blivit något av ett gastronomiskt 
centrum i Sverige. 

JILL, NIKLAS  
& MIRIAM
Vid 1500-talsslottet Citadellet i Landskrona är 
det upplagt för picknick när Niklas Strömstedt 
och Jill Johnsson förgyller sommarkvällen. De 
kan också upplevas i Tivoliparken, Kristianstad, 
där de spelar tillsammans med Miriam Bryant.

2/7 Landskrona, 3/7 Kristianstad 
www.paraplyproduktion.se

ASKUNGEN
Slotten står i fokus under sommaren och det är 
verkligen passande med ”Askungen” framfört av  
Skånska Operan som har premiär på Bäckaskog 
slott.

2, 3, 5/7, www.skanskaoperan.se

ATJOO!
Premiär har också den komiska pjäsen ”Nysningen” 
på Marsvinsholms slott. Tveka inte att ta tåget, 
det stannar precis vid Marsvinsholm under hela 
spelperioden.

2/7–14/8, www.mhst.se

BILTRÄFF
Nostalgi och skönhet i en underbar blandning  
visas upp på Sofiero Classic då motorfordon från 
förr tävlar om publikens gunst.n

3/7, www.sofieroclassic.se
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6 JUNI–18 SEPTEMBER

KUNGLIGT KONSTNÄRSKAP
Bildkonst, poesi och fotografi är några av de 
konstnärliga genrer som medlemmarna i släkten 
Bernadotte hängett sig åt genom flera generationer. 
I jubileumsutställningen ser man bakom historien 
om en kunglig släkt och fokuserar på tillblivelsen  
av sex konstnärliga personligheter. Deras talang 
och kärlek till konsten utforskas i ett generations-
möte mellan  drottning Margrethe II, Sigvard 
Bernadotte, prins Carl Philip, kronprinsessan 
Margareta, prins Eugen och kung Oscar II.

T O M 11 JUNI

SOM NI VILL HA DET
Följ med på en kväll av magi och överraskning-
ar när William Shakespeares ”Som ni vill ha det” 
sätts upp som vandringsteater på Sofiero. Som-
marteater på Krapperup och Helsingborgs Stads-
teater förflyttar handlingen till 1866, 150-årsjubileet  
till ära. I en tid när kvinnor ansågs oförmögna 
till djupa vänskapsförhållanden, skrev William 
Shakespeare pjäsen där relationen mellan Rosa-
lind och Celia, två av berättelsens riktigt färg-
starka karaktärer, blir navet i en bitterljuv historia 
med komiska kärleksförvecklingar. Här bjuds ett 
kittlande spel med identiteter och könsroller där 
frågan om vem som egentligen är vem, utmanar 
publikens uppfattning om gränser, eller snarare 
gränslöshet i kärlekens värld. I år är det Sofieros 
vackra slottspark som utgör fonden för den stora 
teaterupplevelsen.

6 JUNI 

SOFIEROS 150-ÅRSJUBILEUM
Inför Sofieros 150-årsfirande har en helt ny jubi-
leumsträdgård tagits fram. Den 6 juni invigs den 
2000 kvadratmeter stora trädgården designad av 
trädgårdsarkitekten Mona Wembling. Trädgår-
den, som ska vara ett bestående inslag i parken, 
kommer att bjuda in till både rekreation och in-
spiration. Här möter det tuktade och formade det 
vilda och otyglade och skapar lekfulla kontraster 
med inspiration från såväl klassiska slottsträdgår-
dar som den japanska trädgården. Samma dag tas 
det första spadtaget till Sofias bro som kommer 
att ge besökarna en otrolig upplevelse med utsikt 
över blomsterprakten i ravinen.n

Konst, poesi  
& trädgårdsprakt  
PÅ SOFIERO
I sommar tas besökaren med på en unik resa genom sex generationer  
av kungligt konstnärskap i jubileumsutställningen på slottet, där exklusiva  
verk av de kreativa kungligheterna i Danmark och  
Sverige visas. Under nationaldagens stora firande  
inviger kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia  
150-årsjubileets utställlning och nya trädgård. 

en musikal av Dag Norgård och Lars Bejmar

Premiär den 12 juli 19.00
i Tomelilla Folkets Park • spelas tom 31 juli

medverkande: Annica Edstam, Anna Kesar, Sara Kennedy, 
Victoria Kahn, Julya Hedblom, Emma Mehler samt amatörer.

E
österlens

musikteater
info.osterlensmusikteater@gmail.com
www.österlensmusikteater.seBiljetter: Nortic.se

SOFIERO SLOTT  Foto: Sven Olof Larsén

LE
KST

UGA PÅ BARNENS SOFIERO

Sofiero
www.sofiero.se
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De senaste två åren har Landskrona Foto presenterat ett  
annat lands fotografi och fotografer.  Denna fotohistoriska 
utställning förhåller sig till den visuella klichébilden av  
landet. Bilden som fastnat på pittoreska vykort och tidnings-
uppslag och säkert även på mångas näthinnor. Hur har de 
irländska fotograferna egentligen sett på sitt hemland genom 
historien och hur ser de på sitt land idag? Vilka bilder var 
det som aldrig togs?n

View Ireland, 30 juni–25 september, Landskrona Museum, 
www.landskronafoto.org

Rödhåriga barn leker vid foten av böljande gröna kullar. En gammal man med 
ärrat ansikte tar en öl på sin stampub. Lokalbefolkningen kastar tröstlöst sten 
mot engelska soldater i ett av Belfasts fattigaste kvarter. Detta och mycket 
mer finns att se på Landskrona Museum under rubriken ”View Ireland”.

View Ireland
In the last two summers, Landskrona 
Foto has presented the photography 
and photographers of another coun-
try. The series started with Turkey, 
followed by the Czech Republic, and 
now in 2016 it is Ireland’s turn – not 
just the Republic of Ireland but the 
whole island, including Northern Ire-
land. The exhibition opens on 30 June 
and closes one month after the end of 
Landskrona Foto Festival. Landskrona 
Foto: View Ireland will be shown at 
Landskrona Museum.

IRLAND I FOKUS
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2014 ÅRS UTSTÄLLNING: 

”VI MINNS VÅRA 
DOCKOR OCH NALLAR”

BARNEN KAN LEKA MED BL A TÅG OCH DOCKSKÅP.
HASSE & TAGE-REKVISITA FINNS OCKSÅ HOS OSS.

V Ä L K O M M E N  T I L L  M I N N E N A S  M U S E U M

Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16  

Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, 
vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, och 
presentbutik. Här finns också tre unika marknadspositiv, 
elbil från 1919 och flera spännande specialutställningar.

HÄR FINNS TURISTBYRÅN

En utställning om de mekaniska spel och 
musikapparater som t ex fl ipperspel och 
jukeboxar som fanns på alla caféer förr.

2014 ÅRS UTSTÄLLNING: 

”VI MINNS VÅRA 
DOCKOR OCH NALLAR”

BARNEN KAN LEKA MED BL A TÅG OCH DOCKSKÅP.
HASSE & TAGE-REKVISITA FINNS OCKSÅ HOS OSS.

V Ä L K O M M E N  T I L L  M I N N E N A S  M U S E U M

Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16  

Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, 
vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, och 
presentbutik. Här finns också tre unika marknadspositiv, 
elbil från 1919 och flera spännande specialutställningar.

HÄR FINNS TURISTBYRÅN

”CAFÉ-SPEL”

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

 Foto Thomas Hansson

Museum • Båtuthyrning • Natur • Café • Fiske

Skräddat av Kungliga  
Hovleverantörer 
1 maj–25 sept

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms Slott, Skurup 
www.svaneholm.com 
Öppet tis-sön 11–16 
Tfn 0411-400 12

SOMMARENS UTSTÄLLNING

Välkommen till
Svaneholms slott

Övriga Föreställningar: 2/7 • 3/7 • 5/7 • 6/7 • 8/7 • 9/7 • 10/7
Lördagar o söndagar kl. 16.00 Övriga kl. 18.00
Bilj: Barn upp till 12 år 25 kr, Ungdomar 13-18 år 60 kr. Vuxna 125 kr
Förköp: Skurups Turistbyrå 0411-53 60 58, 53 60 48, Gåsaboden i 
Skivarp 0411-300 92

Nils Holgerssons
underbara resa

Fri bearbetning av Selma Lagerlöfs bok
Manus & regi: Irène Winqvist • Projektledare: Göran Pettersson

Familjeföreställning på utomhusscen 
vid Västra Vemmenhögs skola

PREMIÄR FREDAG DEN 1 JULI kl. 18.00

ger

Nu kan du köpa din biljett genom att SWISHa till 123 539 28 65. Skriv 
i meddelande vilket datum på föreställningen och antal biljetter!

sommar i ystad

27 juni - 5 augusti 12:00 S:ta Maria kyrka
middagsbön - vardagar

svenskakyrkan.se/ystad

Välkommen att besöka vackra 
Ystad och Sövestadsbygden och 
våra kyrkor i sommar. 

För gudstjänster och evenemang 
besök svenskakyrkan.se/ystad.

30 juni, 7+14+21+28 juli 19:00 S:ta Maria kyrka
stilla kvällsmusik 

program för respektive datum på hemsidan

26 juni, 10+24 juli, 7+21 augusti 18:00 Sövestadsbygden
sommarmusik  

kyrka & program för respektive datum på 
hemsidan
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TORSJÖ LIVE

CAROLA

Att starta en musikfestival i Hässleholmstrakten kan verka vara en omöjlighet. 
Och locka världsartister till en i stort sett okänd plats på kartan verkade också 
helt omöjligt. Många skakade nog på huvudet men eldsjälen och tillika festival-
generalen, Mats Gunnarsson, samlade sina styrkor och planerade för en musik-
fest av en större skala. Och succé blev det, givetvis. Artisterna kom och publiken 
strömmade till. Årets upplaga av Torsjö Live förväntas bli en lika stor succé. Här 
några exempel på artistlineupen i år.

Foto: R
ichard Eriksson

TITIYO
Efter något års uppehåll släppte nu äntligen Titiyo 
sitt sjätte studioalbum och sitt första på svenska. 
När nu Sveriges souldrottning är tillbaka är det 
med ett väl genomarbetat självbiografiskt album 
”13 Gården”.

CAROLA
Med 33 år i branschen, 20 soloalbum, två vinster 
i svenska melodifestivalen, en i den internationel-
la och miljontals sålda skivor är hon ett fenomen 
i svenskt musikliv. 2015 valdes hon in i Swedish 
Music Hall of Fame. Carolas konsert avslutar 2016 
års Torsjö Live. 

BONNIE TYLER
Med över 20 miljoner sålda album, två av världshistoriens bäst 
sålda singlar: ”It ś a Heartache” och ”Total Eclipse of the Heart”, 
tre amerikanska grammies och 16 studioalbum är hon definitivt 
en världsartist av rang.

JANNE SCHAFFER
Han är inget mindre än svensk nutidsmusik samlad i en person. 
Med 14 soloplattor, två grammisar, medverkan på 5000 inspel-
ningar varav 50 med ABBA och en lista med artistsamarbeten 
som aldrig tar slut. För att nämna några har han spelat med Bob 
Marley, Toto, Frank Zappa, Ted Gärdestad, Björn Skifs och för-
stås Björn J:son Lind. Sveriges i särklass mest kända och mång-
sidiga gitarrist firar 45 år som proffsmusiker och samman-
fattar sina främsta låtar och samarbeten i konserten ”Janne 
Schaffer Music Story”. På Torsjö Live varvas de främsta  
låtarna med underhållande mellansnack fyllt av spän- 
nande musikanekdoter.

PLURA, WIEHE & FORSBERG
Denna unika trio har valt att lägga sin sommarpremiär  
på Torsjö Live. Som näst sista akt på lördagen 2 juli hop-
pas man servera alla musikälskare en trerättters måltid  
som kommer smaka utöver det vanliga, säger festivalgeneral 
Mats Gunnarsson.n
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Torsjö Live
1–2 juli, Torsjö,  
www.torsjolive.se

Boka på www.kiviksmusteri.se

10 juli Nils Bondesson Band  
17 juli Två tenorer, bröderna Jensen  

24 juli Björn Ranelid  
31 juli Dan Hylander Trio  

7 augusti Michael Saxell & Jalle Lorensson

sommarsöndagar  
på kiviks musteri

Klockan 16.00 i Kulturodlingen  
– insläpp 1 timme innan

Pris: 225:- eller 800 kr för 4 valfria söndagar. 

Förköp gäller: bokning@kiviksmusteri.se

Servering  
mitt i äppel- 

odlingen!

www.kulturen.com

Bröst  
Fotografier av Elisabeth Ohlsson Wallin

Visas 11 juni–4 september på Kulturen i Lund
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Konsthantverk  
på kloster
Under sommaren visas glaskonst i absolut världsklass på Bosjökloster.  
Tre av Sveriges mest uppskattade och internationellt uppmärksammade  
glaskonstnärer visar sina fantastiska verk.

ASTRID GATE

Glasklart 
T o m 24/8, Bosjökloster. 
www.bosjokloster.se

ASTRID GATE 
Astrid Gate är känd för sina unika pjäser. Till skill-
nad från många andra blästrar och graverar Astrid  
sina pjäser själv. Hon arbetar med flera mästare 
som efter hennes ritningar blåser glaset till öns-
kad form och färg. Med intryck från naturen, 
filmer, musik och fantasier skapar hon, med en 
myckenhet av detal-jer och nyanser, konst som 
förmedlar värme, glädje och sensualitet.

AINO GATE  
Känslor, förnimmelser, ord, naturen och männi-
skorna omkring Aino Gate inspirerar till skapan-
de. Inspirationen kan komma och försvinna på ett 
ögonblick och måste fångas och gestaltas i minnet. 
Intrycken från hennes många resor och tiden som 

volontär hos en grupp urinvånare i USA har satt av-
tryck i hennes konst. Hennes valda material är glas 
och hon experimenterar ständigt för att förena glas 
med trä och metall och forma skålar, skulpturer 
och smycken.

MICKE JOHANSSON 
Micke blev mästare vid 24 års ålder efter att  
ha jobbat i konstglasverkstaden i Orrefors. Glas  
hade alltid bara varit ett roligt jobb för honom 
tills år 2000 då han fick möjligheten att se vad 
världen kunde erbjuda inom glas. Sedan dess  
är hans önskan att skapa konst. Han är en av  
få blåsande glaskonstnärer i Sverige, som också 
blåser konstglas åt andra glaskonstnärer.n

MAKT ÄR MAGISK ILLUSION
En kung måste gå ut i krig, men hon vill 
inte. En drottning måste föda nya regenter, 
men hon vill inte. När Kristina var knappt 
sex år gammal stupade hennes far kung 
Gustav II Adolf i ett stort slag och hon blev 
med ens Sveriges regent.

Vem är hon? Vem vill hon vara? En 
kung? En drottning? Varken eller? Hon ser 
sig själv som en helhet, men i förhållande 
till sociala, kulturella och religiösa normer 
uppfattas hon som onormal.

Vardagen blandas med drömmar och 
fantasier, verkligheten och det overkliga 
flyter ihop. På scen står Emelie Strandberg 
och Harald Leander. Regi av Katarina Zell.

Dissikering av ett snöfall, premiär den 24 juni,  
spelar t o m 9 augusti.

STAND UP HISTORY
Håll fast i manen när ritten går genom år-
tusendena. Här får publiken veta orsaken 
till varför vissa skåningar borde få fri öl  
på Bornholm, vad en skogshäst är för  
något och varifrån snapphanarna fick sitt 
grundmurade svenskhat. Dessutom får 
man medverka i en grekisk kör och några  
teaterövningar med sig hem.n

Stand up history, 29 juni & 1 juli

PLATS PÅ  
SCEN...
På undersköna Österlen ligger  
det gamla fiskeläget Skillinge 
med sina pittoreska hus och 
vackra hamn. Här finns också 
en av Skånes mest ansedda  
teatrar där man varje sommar 
spelar högkvalitativ teater.  
I år bl a av den i Svenska  
Akademien nyligen invalda  
Sara Stridsberg.

DISSIKERING AV ETT SNÖFALL Foto: Ilkka Häikiö.

Skillinge Teater
www.skillingeteater.com
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The rise and fall  
of Ingrid Bergman.  
And rise.

Den svenska skådespelerskan Ingrid  
Bergman (1915 – 1982) räknas som en  
av världens största stjärnor genom tiderna. 
Hon har vunnit tre Oscars och rankas av 
Amerikanska Filminstitutet som den fjär-
de största kvinnliga stjärnan inom ameri-
kansk film genom alla tider. 

Lagom till att Ingrid Bergman skulle 
ha fyllt 100 år den 29 augusti i år, så gör 
Strandverket en stor hyllningsutställning 
som lyfter fram Bergman som en kvinn-

lig förebild även för vår tid. Utställningen 
bygger bland annat på ett historiskt bild-
material, tagna av världsfotografer som 
Robert Capa, Gordon Parks, Lennart  
Nilsson samt Hollywoods bästa studio- 
fotografer, filmklipp, samt unika porträtt 
av popkonstnären Andy Warhol. Utställ-
ningen är uppbyggd kronologiskt, med  
fokus på Ingrid Bergmans karriär. Jubi-
leumsutställningen kommer att turnera 
både inom Sverige och internationellt.n

Ingrid Bergman bör inte reduceras till en stjärna i en förgången 
epok. Hon har något att säga även vår tid. Som yrkesmänniska och 
som kvinna. I år skulle hon ha fyllt hundra år. 

INGRID BERGMAN  Foto: Jacky Leissner Foto: Fredrik Broman

The rise and fall of Ingrid  
Bergman. And rise. 
5 juni–7 augusti, Landskrona Museum. 
www.landskrona.se/museum

GRILL  
OCH VOLLEY
Bjärreds volleybollklubb bjuder in alla att komma 
till strandeni Lomma för att testa på volleyboll. 
Grillarna går för högtryck så man kan ta med 
hela familjen och grilla sin egen medhavde mat, 
lira volleyboll, bada och njuta av solen.

www.bvbk.net

SVANEHOLMS SLOTT
Kl 11 inleds allmogens historiska lekar i parken 
vid Svaneholms Slott. I en historisk tidsmaskin 
transporteraras man tillbaka i tiden och för-
vandlas till prins, prinsessa eller kanske en äkta 
riddare. Hälsa på slottets gamla personligheter 

Mathilde Hallenborg, Rutger 
Macklean och Kjell 
Christoffer Bennet. 

www.svaneholm.com

NOSTALGITRIPP
Grindarna i Löderup 

öppnas kl 9 för den år-
liga nostalgitrippen med 

utställning, liveband och 
prisutdelningar under hela dagen. Titta på  
klassiska vrålåk, eleganta veteranfordon, en  
och annan underlig bil, motorcyklar och  
mopeder från när och förr.n

www.loderup.se

Årets utställning på Johannamuseet i Skurup handlar om 
hur den mekaniska spelkulturen började. Det har i alla år 
funnits människor som gillat spel i olika former. I dag är det 
mest kupongspel och dataspel som gäller, men förr var det 
mekaniska spel såsom flipperspel, enarmade banditer, vägg-
spel för poletter, caféspel samt mekaniska toto-hästspel. 

Musiken kom förr ur radio, radiogrammofoner eller i juke-
boxar, som också fanns på väldigt många caféer. Allt detta och 
lite till mycket till visas på årets utställning. Nytt för i år är att 
det kommer att bli fler bilträffar på Johannamuseet. Den väl-
etablerade träffen i Anderslöv flyttar till Skurup och säker-
ligen kommer ett och annat dollargrin, tyska precisionsvag-
nar och engelska underfundigheter att synas och höras.n

Johannamuseet, www.johannamuseet.se

FLIPPERSPEL  
& CADILLAC 

MED FLAGGAN I TOPP
Det pågår massor med aktiviteter där flaggan och nationen hyllas. Här 
kommer tre förslag på fler sysselsättningar under nationaldagen den 6 juni.
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ÄPPELBLOMSSAFARI
I södra delen av Kivik, där äppelodlingarna möter  
Hanöbukten, ligger Kiviks Musteri. Här planterade  
Henric Åkesson redan 1888 de äppelträd som 
skulle bli Sveriges första yrkesmässiga fruktodling 
och lade samtidigt grunden till familjeföretaget 
Kiviks Musteri. Under en två timmars guidad tur 
med traktor och vagn genom musteriets vackra, 
blommande äppelodlingar får deltagarna veta allt 
om äpplen och lite till. Rundturen avslutas med 
en härlig äppelfika. Turerna är mycket välbesökta 
så passa på att boka plats i god tid.

ÄPPELMUSTPROVNING
Tillsammans med en guide besöker man bygdens 
olika musterier och mataktörer och upplever doften, 
färgerna och de vackra omgivningarna. Man får ta 
del av flera generationers kunskap om äppelodling, 
bin och äppelmust. 

Den spännande dagen startar i Kiviks Musteris 
äppelodling, där man får en inblick i binas fantas-
tiska värld, smakar honung och bygger ett insekts-
hotell. Med traktor och vagn fortsätter man till 
välrenommerade Allé på Österlen där prisbelönta 
revben serveras med spännande äppelanrättningar. 
Färden går vidare med cykel till det lilla musteriet 
mitt i äppelodlingen, Rörumsro. Här bjuder ägaren 
på egen äppelmust och berättar om hur drömmen 
om det lilla musteriet förverkligades. Dagen avslu-
tas med en trerätters middag med musik, vin/cider, 
kaffe och Calvados.n

Kiviks Musteri, www.kiviksmusteri.se

Från blomma  
TILL MUSTFo
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VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS MOTORMUSEUM 
– ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA
ÅRETS NYHET – Barnens eget museum • Frasses Musikmuseum • Stefan 
”Lill-Lövis” Johanssonutställning • Svensk Bilsportutställning • Modell-
flygutställing – den enda i Sverige • Alfs Leksaker • Trivsamt café

Fabriksgatan 10, 272 36 Simrishamn. Tel: 0414-137 80.  www.autoseum.se

ÖPPET: MAJ–SEPTEMBER 11.00–17.00. STÄNGT MÅNDAGAR samt 
MIDSOMMARAFTON

Det_Hander_2016_maj_aug_Autoseum_148x56.indd   1 2016-04-03   10:32:03

1 JULI 2 JULI

Bonnie Tyler

Carola

TITIYO • PLURA, WIEHE & 
FORSBERG • 

DIRTY LOOPS • JANNE 
SCHAFFER • 

THE REFRESHMENTS •  
FRIDA ÖHRN • ONQ  

• MIKE WATSON

Fredriksdalsteatern
17/6 - 21/8

SOMMARENS
BÄSTA SKRATT!

Thomas petersson
Eva rydberg

birgitta rydberg
Robert rydberg

Regi: Anders Aldgård ✪ Koreografi: Siân Playsted.

Tommy Juth ✪ Fredrik Dolk ✪ 
 Kalle Rydberg m fl.

EN FÖRESTÄLLNING
FÖR HELA FAMILJEN.

Biljetter: evarydberg.se.
Radiocity Audio Video 042-12 75 20.
juliusbiljettservice.se 0775-700 400.

Rakt över disk på
Dunkers Kulturhus 042-10 74 00.
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RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT
Ränder, rutor och prickar är vanliga mönster som 
finns i naturen, i stadsmiljön, på möbler, kläder, 
bilder, överallt och runtomkring. De är så vanliga 

att vi inte tänker på dem. Ur museets rika textil-
samling lyfter man fram kläder i dessa tre möns-
ter, och dessutom visas specialgjorda kreationer 
av elever från Tillskärarakademin Malmö. 

Randigt, rutigt, prickigt, t o m dec 2017 Malmö Museer

FOTOGRAFERAT MODE
Georg Oddner var en Malmöbaserad fotograf 
som arbetade ett halvt sekel med kameran som 
sitt verktyg. Modefotograf Sandra Freij är känd 
för sina romantiska och feminina bilder med en 
sensuell underton som ofta övergår i ett hotfullt 
mörker. I hennes fantasifulla  bilder gömmer sig 
berättelser som lockar in betraktaren i hennes 
bildvärld. Hon får årets Oddnerpris.

Freij möter Oddner, t o m 13/11, Malmö Museer

HAUTE-COUTURE VISNING
Modefotografen Ewa-Mari Johansson visar foto-
grafier ur sin 35-åriga karriär med backstagebil-
der från de stora modehusens haute couturevis-
ningar med toppmodeller som Claudia Schiffer, 
Linda Evangelista och Helena Christensen.

Modeliv ur Ewa-Maris arkiv, t o m 11/6,  
Malmö Stadsarkiv

Mode, fashion, haute couture, prêt-à-porter – kläderna har alltid varit före-
mål för intresse och kulturutveckling. I Skåne visas detta på flera sätt.

©Georg Oddner/Malmö Museer

Ewa-Mari Johansson
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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.

Malmö Museer
www.malmo.se/museer

MODETIDER
UR GREVINNANS MAGASIN
I Svaneholms slottsmuseums textilmagasin finns 
kläder och accessoarer som tillhört kvinnorna 
Mathilde Hallenborg och hennes döttrar Ebba 
och Eva, som bott på Svaneholms slott. 

Eva Ehrensvärd testamenterade större delen  
av sitt bohag till den lokala hembygdsföreningen. 
En stor samling kläder, möbler, konstverk, silver, 
porslin, böcker, fotoalbum och dagböcker, samt- 
liga väldokumenterade av grevinnan, blev en guld- 
gruva för föreningen och utgör basen till årets  
utställning på slottet. Bland höjdpunkterna finns 
en brudklänning från 1883, sydd hos Bendix i  
Köpenhamn, samt två magnifika klänningar  
sydda av Augusta Lundin i Stockholm.n

Skräddat av Kungliga Hovleverantörer, t o m 25/9, 
www.svaneholm.com

Fotto: Sandra Freij

Foto: Thomas Hansson/Svaneholm
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Berättarvecka Österlen 
25/6–3/7

På midsommardagen inleds Berät-
tarvecka Österlen på Österlens  
Museum samt olika platser runt  
om på Österlen.n 

www.simrishamn.se/museum

Båstad Horse Show 
17–19/6

Under sommarens hästshow i  
Båstad bjuds det på tävling med  
regional och nationell hoppning  
och dressyr för ponny och häst.n

www.bastad.com

Hundens Dag 
18/6 

I Ängelholm är det Hundens Dag 
med uppvisningar i lydnad, agility, 
tävlingar och hundparad, allt för  
att fira människans bästa vän.n

www.familjenhelsingborg.se

Smygefestivalen 
10–12/6 

På Smygefestivalen i Smygehuk, 
finns det tivoli, knallar, helikopter-
rundturer, allsång, segling  
och konsert med respektiva Peter  
Jezewski och Danne Stråhed.n

www.soderslatt.com

Dissekering av ett snöfall  
24/6–9/8

Skillinge Teater ger Sara Stridsbergs 
pjäs Dissekering av ett snöfall, inspi-
rerad av Drottning Kristinas normbry-
tande liv.n 

www.skillingeteater.com

Snöfall i juni, spännande berättelser, hästar och  
hundar. Mycket nöje i Skåne med alla trevliga 
evenemang denna härliga sommarmånad.

TenoreAmore med  
operaquiz 30/6

Vem har skrivit “Trollflöjten”, vad he-
ter det operahuset i Milano? Testa 
dina operakunskaper i en underhål-
lande opera-quiz under ledning av 
Nils Olsson och Johan Palmqvist.n

www.www.kulturen.com

Sommarlund 
Från 16/6

Sommarlund är lika med sommar-
lov. Publiken bjuds på roliga cirkus-
konster, härlig mat, spännande sago-
berättelser, skatepark och musik.n

www.sommarlund.se

Lantbruksmuseet Alnarp 
t o m okt

Lantbruksmuseet i Alnarp, Lomma,  
visar 200 års utveckling av jordbruk 
såväl som husdjursskötsel och själv-
hushållets arbeten. Denna sommar 
också modelltraktorer.n

www-museum.slu.se

Midsommar på Fredriksdal 
24–25/6

Folkdansens Vänner bjuder in på 
midsommarfirande med ringdans, 
majstång, lekar, spelmän och folk-
dans på ett sommargrönskande 
Fredriksdal.n

www.fredriksdal.se


