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Kåseri

Huset vid vägs ände
Har ni varit med om att köra fel någon 

gång? Klart ni har. Alla har väl kört fel 
i tron om att man kört rätt och till 

slut grinar verkligheten mot en 
när vägen som var asfalterad 
plötsligt blir till grusväg för 
att sedan övergå till traktor-
väg med gräsremsa i mitten. 
Övertygad om att man ändå är 

på rätt väg och att snart, bakom 
nästa krön, så kommer  

målet att uppenbara sig och den 
samlade vegetationen man har under 

bilen kommer att blåsa bort när man åter 
igen får sträcka ut i motorvägsfart. Eller 
kanske inte.

Ett antal år i början på 1970-talet till-
bringade jag i ett sommarhus i Lövestad, 
strax norr om Sjöbo. Nja, Lövestad, som 
faktiskt har flera matbutiker, en restaurang 
och bank o s v är rena tätorten jämfört med 
den plats jag tillbringade somrarna på. Vårt 
sommarhus låg som sista huset på vägen 
som just hade en gräsremsa i mitten. Alltså, 
de bilar som passerade vårt hus hade an-
tingen ett ärende till oss eller hade kört fel. 
Veckans tilldragelse var när det kom en bil 
eller två på vägen och vi barn storögt  
tittade på ekipaget och försökte utröna om 
det var frivilliga eller förirrade fordon som 
passerade oss. Tänk så lite som kan under-
hålla små barn. Vi hade inte internet,  
datorer eller mobiltelefoner utan fick hålla 
till godo med att gissa ändamålet med  
besöket. I ett tidigare kåseri berättade jag 
om hur vi en dag fick celebert besök av 
Hasse Alfredsson och Gösta Ekman som 
under inspelningarna av filmen ”Äppel-
kriget” hade förirrat sig till vårt ensliga hus 
iförda kostym. Hasse i en yvig peruk och 
snickarbyxor och Gösta i slokmustasch och 
grön hatt.

Någon gång varje vecka puttrade  
”Arrendatorn” förbi oss i sin rykande  

Mercedes på sin väg till kohagen för att kon-
trollera att kossorna inte hade rymt eller  
företagit sig andra verksamheter. Nils tror 
jag att han hette och han var mer än lovligt 
skelögd. Om detta berodde på att han nästan 
alltid var styrkt av drycker med procent  
eller om han även tittade i november i nyk-
tert tillstånd framgick inte. Han krypkörde 
alltid förbi huset hängandes en bra bit utan-
för bildörren förhoppningsvis i jakt på för-
rymda kreatur eller i hopp om en nypa frisk 
luft som omväxling från den väl inrökta ku-
pén. Han hälsade på oss barn med ett knyck 
på nacken innan färden fortsatte ut i fäladen, 
över stock och sten.

En gång minns jag speciellt väl när vi en 
söndag förmiddag kunde räkna in ett tjugo-
tal bilar som kom rullande på den lilla vä-
gen. Det var bilar av märket DKW, Hillman, 
NSU, Volvo och Saab men det som fångade 
vår uppmärksamhet, det som avvek från det 
normala, var att passagerarna var osedvan-
ligt finklädda. Hatt med flor, stärkekragar 
och plommonstop. Man kunde tro att dessa 
personer skulle delta i en maskerad eller 
filminspelning, men icke. Första bilen körde 
upp på gårdsplanen och en mycket stilig man 
steg ur och frågade om man kunde få utnytt-
ja ängen bakom huset som parkeringsplats. 
Det lät sig göras. Man dukade upp picknick 
i det gröna. Den stilige stod upp som kyrkan 
i byn och började läsa högt ur en bok. Med 
yviga gester och kraftfull predikarröst lästes 
det till det församlade resesällskapets ljud- 
liga gillande. Vi barn satt storögda och  
betittade skådespelet. Philadelfiakyrkan hade 
anlänt.

Lika snabbt som de kommit och intagit vår 
äng, lika snabbt fösvann de i ett dammoln 
för att aldrig mer återvända. Vi barn hoppa-
des dock i det längsta.  

Ola Sjösten,  
chefredaktör

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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1. Carling & Co
Hovturnén är en ridande musikfestival som varje sommar tar med sig djärva  
artister ut på hästryggen och uppträder på gods och gårdar. Ritten har mestadels 
gått i Skåne och trakterna av undersköna Söderåsens Nationalpark sedan 2008. 
Nu är det dags att sadla upp och skritta ut i sommarens flor. De skånska skogarna 
gör sig redo för årets upplaga av Hovturnén. Musik, publik, natur och hästar har 
aldrig varit så tajt sammansatta. Ett intensivt möte med mycket humor och vär-
me. Vana ryttare eller inte, det får sommaren utvisa, men som vanligt kommer 
årets upplaga bjuda på en rejäl spridning i musikgenrer med uppträdande av bl a 
Gunhild Carling, Danne Stråhed, Kristin Amparo, Olle Linder, Niklas Lind också 
ryttmästaren själv Wille Crafoord.n

Hovturnén, 27/7 Stenestad, 28/7 Kågeröd, 29/7 Söderåsen, 30/7 Kvidinge, 31/7 Höganäs, 1/8 
Hässleholm www.hovturnen.se

2. Toner från förr
Musik är något människan alltid har skapat för olika ändamål. Nu kommer en 
spännande vandringsutställning från Italien där man sätter fokus på ljud och mu-
sik 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, t o m 8 jan 2017, Klostret i Ystad.  
www.ystad.se/klostret

3. Oomph
Sommarens utställning riktar strålkastaren på de kvinnliga formgivarna. Med glas, textil,  
keramik och möbler görs ett panorama över åren 1944–1964. Under den här perioden slog  
färgen igenom i formgivningen. 

Utställning visar några platser som berättar om efterkrigstidens mest brännande frågor inom 
design och form; boutställningen ”Vi bo i Friluftsstaden” i Malmö 1944, ”H55” i Helsingborg 
och ”Triennalen i Milano” där flera svenska kvinnliga formgivare får sitt stora internationella 
genombrott på 1950-talet.n

Oomph, Malmö Konstmuseum, pågår till 4 september, www.malmo.se

4. Lärn får Piratenpris
En av Sveriges största litterära gestalter under de senaste 100 
åren är utan tvekan Fritiof Nilsson Piraten. Född i Vollsjö, 
strax norr om Sjöbo, bidrog han under sin levnad med  
klassiska mästerverk som ”Bombi Bitt och Jag”, ”Bock  
i örtagård”, ”Bokhandlaren som slutade bada” och ”Tre  
terminer” för att inte nämna de många novellsamlingarna. 

1982 bildades så Piratensällskapet som idag är Sveriges 
största personlitterära sällskap och har många aktiviteter 
på kalendern. Ett av de klassiska är givetvis Piratendagen 
på Kivik. Här är det fest och gamman men kanske framför 
allt utdelning av Piratenpriset vid hans staty nere vid ham-
nen. Den som i år kan sälla sig till den illustra skaran pris- 
tagare såsom Lasse Åberg,  Gösta Ekman, Ulf Lundell, Allan  
Edwall, Ernst-Hugo Järegård m fl är författaren Viveca Lärn. Viveca 
Lärn är även aktuell med den allra sista romanen om Saltön, ”Halta Hönans Hotell”.n

Piratendagen på Kivik, 18 juli, www.piratensallskapet.se

2 3

Foto: D
avid Lake

1

VIVECA LÄRN  
Foto: Emelie Asplund

HEMMENS FORSKNINGSINSTITUT LAGAR KÖTTBULLAR. 
Foto: Ateljé Wahlberg/Nordiska Museet

GUNHILD CARLING   
Foto: Johan Blome



www.dethander.com – Det Händer 9Det Händer – SKÅNE8

GLADA ÄNKAN
Efter sommarens framgångar med ”Läderlappen”  
återvänder operasångaren Rickard Söderberg  
med ännu en operettklassiker, ”Glada Änkan”.  
Med sig på scen har han i år en av Sveriges lea-
ding ladies, Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson”. 
Huvudrollen Hanna Glawari görs av Laine Quist, 
som till vardags ofta hörs på Malmö Opera, senast  
i vårens uppsättning av ”Maskeradbalen”. Rickard 
Söderberg själv kommer ikläda sig rollen som  
älskaren Danilo.

Glada Änkan, 8–17 juli

OTELLO
I den klassiska ”Otello”, tonsatt av operamusikens 
mästare Giuseppe Verdi, levandegörs William  
Shakespeares eviga karaktärer. Ett drama om liv  
och död, äkta kärlek, svek och sann vänskap, men 
också ämnen som utanförskap, rasism och grupp-
tryck. I detta i Sverige sällan förekommande verk, 
kommer Operafabriken att ta publiken till 1400- 
talets färgstarka Venedig i en drömvärld där  
Shakespeares eviga opus kommer till liv genom 
Verdis mäktiga musik.

Otello, 29 juli–24 augusti

LEHÁR V/S VERDI

Än  
rockar  
räven

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

Som en härligt skimrande tårta väntar Ystad Teater på att få erbjuda det  
bästa från teatervärlden. I juli spelar två klassiker, ”Otello” och ”Glada Änkan”, 
som har bl a Rickard Söderberg och Sven Melander i huvudrollerna.

Ystad Teater
www.ystad.se

Han hade bestämt sig för att trappa ner och sluta 
turnéra och ge konserter. Efter ett veritabelt seger-
tåg med showen ”The Farewell Show”, som sågs 
av över 250.000 personer, lades skinnpajen och 
höftrullningarna på hyllan och ett stilla familje-
liv väntade med hund, gym och polare. Men det 
visade sig vara ”öken”, som artisten själv skulle  
ha uttryckt det. Resultatet blev showen ”Man mås-
te få lira” som ganska väl sammanfattar vad det 
handlar om för Jerry Williams del. 

17 turnéstopp blir det i sommar-Sverige, bl a ett 
i Norrvikens trädgårdar där också många av hans 
föreblider uppträtt tidigare, som t ex Chuck Berry.  
Jerry Williams är också aktuell med sitt nya album 
”Ghost Rider” som släpptes förra året.n

Jerry Williams, 12 juli, Norrvikens Trädgårdar,  
www.blixten.se

Jerry Williams är ute på turné och 
snart är det dags för besök i Båstad.

Foto: Niclas Brunzell
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Loa, Louise, Landgren, 
Lisa ... och så lite Jojje

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 

LOA FALKMAN MED VÄNNER
Loa Falkmans sång och allehanda upptåg 
med dragspelaren Bengan Janson, pianisten 
Matthias Böhm och trombonisten Nils  
Landgren. Med humor, glädje och musika- 

litet utöver det vanliga bjuder Loa  
Falkman med vänner upp till en helt 
unik musikupplevelse, exklusivt för 
Jazz under stjärnorna. Loa är även 
nybliven Skillingebo och han hälsas 

varmt välkommen till Österlen och Jazz 
under Stjärnorna.  

6 juli

LISA NILSSON – ÄNTLIGEN  
ÄR HON HÄR

Lisa har äntligen bestämt sig för att dela 
med sig av sin gudomliga stämma och 
sin underbara utstrålning till publiken 
i Brantevik, tillsammans med några 

av Sveriges absolut främsta unga musi-
ker. Till Brantevik kommer hon med Erik 

Söderlind, gitarr, Niklas Fernqvist, bas, och 
Chris Montgomery, trummor.

13 juli

JOJJE WADENIUS GITARR & SÅNG
Jojje är en av våra genom tiderna största mu-
siker internationellt sett. Från Made in Sweden 
till Blood Sweat and Tears, Simon & Garfunkel, 
Diana Ross, och nu Brantevik. Jojje Wadenius 
kommer med sitt superband Cleo som består 
av Jesper Nordenström, keyboards, Lars Larry 
Danielsson, bas, Per Lindvall, trummor, och 
kvällen speciella gäst, den alldeles underbara 
sångerskan och pianisten Ida Sand.

20 juli

Redan 1989 började man arrangera jazzkonserter under bar himmel i somma-
rens ljuva kvällsluft. Vackra toner ljuder över nejden och många är de storheter  
som passerat Brantevik för att spela jazz under stjärnorna. Årets lineup är en 
stark samling artister. Givetvis kommer mästerliga trombonisten Nisse Landgren, 
som även är en av arrangörerna.

LOUISE HOFFSTEN SÅNG  
OCH MUNSPEL
Nu är hon tillbaka på flaket i Brantevik, Sveriges 
Bluesdrottning. Louise Hoffsten har stått på mångas  
önskelista sedan hon senast framträdde på Jazz 
under stjärnorna med sin oemotståndliga musik. 
Förutom Louise Hoffsten själv på sång och munspel 
kommer Claes Crona, piano, Anders Johnsson, bas, 
Erik Söderlind, gitarr, och Johan Löfcrantz Ramsay, 
trummor.

27 juli

NILS LANDGREN FUNK UNIT 
Helt enligt traditionen bjuder mästertrombonis-
ten Nisse Landgren och Funk Unit upp till dans 
den sista Jazz under stjärnornakvällen för året. 
Denna gången har bandet bjudit in Lira, en all-
deles speciell gäst från Johannesburg i Sydafrika. 
En stor stjärna som nu vill erövra scenerna i Europa  
och vart ska hon då börja om inte i Brantevik.n

3 augusti 

Jazz under stjärnorna
www.jazzbrantevik.se
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LOUISE HOFFSTEN  Foto: Fredrik Toall

 LISA NILSSON  Foto: Caroline Roosmark
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I Ängelholms hembygdspark spelas folklustspel under som-
maren med några riktigt välkända artister och skådespelare. 
Det utlovas en färgsprakande show med spektakulära figurer, 
galna missförstånd och en väl tilltagen dos läkande skrattsal-
vor som når farsartade höjder. Häng med på en svindlande 
resa högt upp i de blå dunsternas värld, där ingenting blir som 
det borde. Komik, dans, sång och musik när den är som bäst. 
På scen står Håkan Brink, Jenny Silver, Kryddan Pettersson, 
Anna Bromee m fl.n

Far & Flyg, 14 juli–13 augusti, www.tullateatern.se

Det här är berättelsen om Christina  
Piper. Christina som var gift med Karl 
XII:s närmaste man. Det här är berät-
telsen om hur Christina tar tag i sin 
egen och sina barns framtid efter  
makens död. Om hur hon som ensam 
kvinna i en mansdominerad värld,  
köper mer och mer mark med tillhö-
rande gods i södra Sverige. Det är  
berättelsen om 1700-talsentreprenören 
som till sist blir Sveriges rikaste per-
son och hur hon på den resan bl a köper 
upp Alunbruket utanför Tomelilla och 
förvandlar en konkurshotad verksam-
het till Nordens största industri. Och 
hur denna framgångssaga möts av av-
und, misstänksamhet, förföljelse, ond-
sint ryktesspridning och med ständiga 
rättegångar mot sina fiender, processer 
som hon vinner, alla. Det är berättelsen 
om kärlek, om framgång, om sorg och 
svek, om glädje och hat, om en fantas-
tisk period ur den glömda svenska his-
torien. Det är berättelsen om Christina.

Musikalen spelas på en fantastisk nybyggd scen i Folkets Park, Tomelilla, av en färgstark ensemble: 
proffs och amatörer, sångare och skådespelare i en salig blandning, i fantasifulla kostymer, till nyskriven  
generös musik av yppersta klass, i en föreställning som ständigt bjuder på överraskningar.n

Christinas Val, premiär 12 juli, Tomelilla Folkets Park, www.österlensmusikteater.se

KONSTHANTVERK  
& VISOR PÅ KLOSTER

OPERA  
I PARKEN

Visdrottningen CajsaStina Åkerström 
uppträder under juli och under hela 
sommaren visas glaskonst i absolut 
världsklass på Bosjökloster.  
NÄR OCH FJÄRRAN
CajsaStina Åkerström bjuder på en visstund i tid- 
och gränslöshetens tecken, där egna gamla och 
nya sånger varvas med alster av bland andra Evert 
Taube, Ruben Nilson, Fröding, Olle Adolphson, 
Victor Jara och Jaques Brel. Med sig på scenen har 
hon de eminenta musikerna Peter Kvint, gitarr, 
och Jakob Ellerstedt, piano. 

CajsaStina Åkerström, 24 juli

GLASKLART 
Tre av Sveriges mest uppskattade och internatio-
nellt uppmärksammade glaskonstnärer visar sina 
fantastiska verk. 

Astrid Gate är känd för sina unika pjäser. Till 
skillnad från många andra blästrar och graverar 
Astrid sina pjäser själv. Med intryck från natu-
ren, filmer, musik och fantasier skapar hon, med 
en myckenhet av detaljer och nyanser, konst som 
förmedlar värme, glädje och sensualitet.  

Aino Gate inspireras av känslor, förnimmelser, 
ord, naturen och människorna omkring sig.  
Intrycken från hennes många resor och tiden som 
volontär hos en grupp urinvånare i USA har satt  
avtryck i hennes konst.  

Micke Johansson 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

Glasklart, t o m 24 augusti

Bosjökloster, www.bosjokloster.se

CAJSASTINA ÅKERSTRÖM  Foto: Pär Wickholm

SOMMARLUSTSPEL MED FART & FLYG

Foto: PR
-bild, FreeIm

ages
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10 JULI
NILS BONDESSON BAND
Nils Bondesson är sångare och pianist med en 
förkärlek för äldre jazz och blues. Musikerna i 
hans band är ett urval av malmöregionens säk-
raste musiker. Med ett musikaliskt uttryck som 
för tankarna till New Orleans, blir resultatet 
svängigt, jazzigt och med ett stråk av blues, pas-
sande såväl till dans som lyssning.

17 JULI
TRE BRÖDER, TRE TENORER
Jan Flemming Jensen bjuder tillsammans med sina 
bröder på ett blandat program hämtat ur den rika 
svenska visskatten och de stora scenernas operare-
pertoarer. Jan är förutom odlingsansvarig på Kiviks  
Musteri och Solnäs Gård också operasångare och 
har varit solist på Malmö Opera, sjungit på Den 
Konglige Opera i Köpenhamn och Kungliga Ope-
ran i Stockholm. Hans sjungande bröder är Gert 
Henning Jensen, solist på Den Kongelige Opera i 
Köpenhamn och Bo Kristian Jensen som också har 
varit solist på Den Konglige Opera i Köpenhamn. 

DAN & BJÖRN  
TILL MUSTERIET

Foto: Kiviks Musteri

Kiviks Musteri
www.kiviksmusteri.se

24 JULI
BJÖRN RANELID
En stunds inspirerande, tänkvärd och finurlig ord-
föreställning med ordkonstnären och författaren 
Björn Ranelid. Ingen kan som han tala om fotboll, 
befruktningsögonblicket, Brösarps Backar eller 
Malmös bakgator i samma mening och med sam-
ma värme, poetiska intensitet och kärlek. Björn 
Ranelid har ett starkt artistiskt uttryck och lämnar 
ingen oberörd. 

31 JULI
DAN HYLANDER TRIO
En alldeles ny konstellation med Dan Hylander, 
David Carlson och Maria Blom. Tre erfarna musi-
kanter med många mil på vägarna bakom sig. Dan 
Hylander är en av Sveriges förnämsta rockpoeter. 
Förutom en egen lång karriär har han skrivit mu-
sik till många andra. Här tar han hjälp av sin gamla 
vapendragare från Raj Montana Band, gitarristen 
David Carlson och med på rytm & sång har han 
sångerskan Maria Blom. Trion bjuder på gamla och 
nya hits som ”Svart Kaffe”, ”Skuggor i Skymningen”, 
 ”Farväl till Katalonien” eller ”En Clown i Mina 
Kläder”.

ÄPPELMUSTPROVNING
Tillsammans med en guide besöker man bygdens 
olika musterier och mataktörer och upplever dof-
ten, färgerna och de vackra omgivningarna. Man 
får ta del av flera generationers kunskap om äppel-
odling, bin och äppelmust. Den spännande utflyk-
ten inleds i Kiviks Musteris äppelodling, där man 
får en inblick i binas fantastiska värld, smakar 
honung och bygger ett insektshotell. 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 äppelod-
lingen, Rörumsro. Här bjuder ägaren på egen äp-
pelmust och berättar om hur drömmen om det 
lilla musteriet förverkligades. Dagen avslutas med 
en trerätters middag med musik, vin/cider, kaffe 
och Calvados.

ÄPPELSAFARI
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.n

DAN HYLANDER   
PR Foto

BJÖRN RANDELID 
PR Foto

Kiviks Musteri bjuder på musik, safari och must. 
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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
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Strax utanför Trelleborg huserar Lilla Beddinge Teater som i år bjuder på ett 
spännande program med allt från död till melodisk navigering.

Lilla Beddinge Teater
www.lillabeddingeteater.se

T O M 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? 

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

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

Barumsvägen 255, Fjälkinge, T.044-53020,  
www.backaskogslott.se, info@backaskogslott.se

Bäckaskog Slott

Hotell (60 rum)  Konferens  Restaurang   
Fest  Café  Helgpaket av olika slag  

Sommartider på slottet ! 
Rhapsody in Rock, teater, utställning,  

Plura-Wiehe-Forsberg, Skånska operan,  
och mycket annat. Från 27/6 erbjuder  

vi sommarlunch, meny och café  
(se hemsida för ev. undantag).  

Logi till sommarpriser. 
Välkommen!
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Barnsommar

PIPPI LÅNGSTRUMP
Pippi Långstrump flyttar in i Villa Villekulla  
med sin häst och en apa och nu blir det full fart 
för Pippi och hennes nya vänner, Tommy och  
Annika. På cirkus brottas Pippi med världens 
starkaste man, Fru Prusselius måste ta hjälp av 
poliserna Kling och Klang för Pippi kan ju inte 
bo ensam och Pippi följer med till skolan där  
hon gör läraren heltokig. En härlig föreställning 
för barn och vuxna i alla åldrar.

18–19, 25– 26 juli Båstad, 5–7 aug Helsingborg 
www.ticketmaster.se

NILS HOLGERSSON
Nils underbara resa börjar i Västra Vemmenhög 

och handlar om gåsapågen som 
fick uppleva spännande äventyr  

med vildgässen. En resa som lär-
de honom att förstå hur vik-
tigt det är i livet att hjälpas åt 
och ställa upp för varandra. 
Nils Holgersson spelen berät-
tar den klassiska historien för 
alla mellan 3 och 110 år.

1–10 juli, www.soderslatt.com

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

www.sommarscen.se

HUR VAR DET DÅ?
På Kulturen i Lund kan man lära om hur livet  
var för barnen i Sverige på 17–till 1900-talet. Gick 
barnen i skola, vad skulle de hjälpa till med hemma, 
hade de husdjur och vilka leksaker fanns det?  

www.kulturen.com

Härliga, roliga, ljuvliga sommarlov. Njut av ledigheten i sällskap av bland  
andra Pippi, Nils och Pettson och Findus. Hälsa på draken Kjetil, se äventyret  
om Askungen eller bli jagad av läskiga zombies. 

PETTSON TÄLTAR
Pettson letar efter något på vinden och Findus hittar ett tält.  
Pettson förklarar att man brukar sova i ett tält när man vandrar  
i fjällen, och det vill Findus prova på. Hönsen vill också vara  
med och då blir det så att de får tälta i trädgården.

3–14 augusti, Ängelholm, www.ballongteatern.se

DRAKEN KJETIL
Kjetil är inte som de andra drakungarna och han önskar att han 
kunde spruta eld som en riktig drake. Den både roliga och tanka-
väckande operan om Draken Kjetil kommer med levande orkester, 
solister, starka känslor och eldsprutande drakar till Drakamöllan.

29 juli, www.drakamollan.se

ASKUNGEN
I de härliga omgivningar i Åbergs Trädgård uppför Ystad Sommar-
teater den äventyrliga och klassiska musikalen om Askungen, hen-
nes elaka styvsystrar och prinsen på den vita hästen.  

4–31 juli, www.ystadssommarteater.se

SPRING
För alla glada barn med spring i benen finns det gott om roliga upp-
levelser. På Jägersro i Malmö kan man utmana kända gladiatorer 
från TV och i Trelleborg kan man bli jagad av läskiga zombies. VM  
i hopprep bjuder in publiken att bli imponerade och inspirerade.

Barnens Hinderbana, 31 juli Jägersro, www.barnenshinderbana.se 
VM i hopprep, 25–31 juli Baltiskan, www.wcrs2016sweden.org 
Zombies på hinderbanan, 6 aug Trelleborg, www.fenixthegreen.com

BARNSKOJ PÅ SLOTTET
På Christinehofs Slott kan de yngsta barnen hjälpa Frans Fladder-
mus att klura ut varför saker är och ser ut som de gör på slottet.  
Ute i ekoparken kan man hitta djur och lära om naturen och de som  
vill kan göra ett insektshotell eller snickra en egen fågelholk.

www.chistinehofsekopark.se

PETTSON & FINDUS 
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 också skrivit böcker om Nasse, Agaton  
Öman samt Lisa och Minus. Författaren har dessutom  
illustrerat Jujja Wieslanders böcker om kon Mamma  
Mu och hennes bästa vän Kråkan.n

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

PIPPI LÅNGSTRUMP
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Nu har vi släppt loss sommarens dragplåster med 
Sweet Sue’s eminenta damorkester och den char-
miga vokalisten Sugar, de arbetslösa musikerna 
som tvingas klä ut sig till damer för att rädda skin-
net från iskalla Chicagogangsters, de löjligt rika 
miljonärerna i Miami Beach, den närsynte mana-
gern och den sjungande, dansande, musicerande 
och badande ensemblen som gör musikalkomedin 
Sugar till sommarens clou i Teatersverige. Före-
ställningen är späckad med showstoppers; ta bara 
scenen från sovvagnen till Miami – dråplig!

Info från Fredriksdalsteatern

HÄR SERVERAS SOMMARENS 
BÄSTA SKRATT MED GLITTER, 
GLAMOUR OCH EN CHARMANT 
DAMORKESTER.

Möt Thomas Petersson, Eva Rydberg, Birgitta och 
Robert Rydberg, Tommy Juth, Fredrik Dolk, Kalle 
Rydberg m fl. Läs mer och boka dina biljetter på 
www.evarydberg.se.

ASKUNGEN   
Foto: Håkan Röjder

Skånska Operan är ute på turné och  
uppträder just nu på skånska slott och  
teatrar med Rossinis klassiska opera 
”Askungen”. Sagan om den fattiga, goda 
flickan, som drömmer om ett bättre liv 
med kärlek och respekt, har berättats i 
alla tider och på många olika vis. 

Skånska Operan ger publiken en saga 
värd namnet med allvar och humor och 
romantik. ”Askungen” är den perfekta  
operakvällen, full med vacker musik, 
snygga kostymer, dans, skratt, tårar  
och, inte minst, ett lyckligt slut.n

Askungen, 2–3 & 5 juli Bäckaskog Slott,  
8–9 juli Hovdala Slott, 12, 13, 16, 17 juli  
Krapperup Slott, 19–20 juli Borgeby Slott,  
23–24 juli Ystad Teater,  
26–27 juli Jordberga Slott 
www.skanskaoperan.nu

Romantik  
på turné

SOMMARTIDER 
Augusti startar med en mängd roliga och spännande 
evenemang för alla åldrar. Vi tipsar om några av dom.

RUTGERS SVINHUGG
1793 blir på första skoldagen en 
elev  kidnappad, baronens bästa 
sugga SoFia rövas bort, kammar-
tjänaren blir full och trillar i sjön 
och baronen jagar prästen med en 
sabel.

Svinhugg på Svaneholm, 2–14/8,  
www.facebook.com/Svaneholmsteatern

PASSAGE
Helsingör/Helsingborgs gatuteater-
festival utmanar, roar och överras-
kar med levande konst. Pettson och 
Findus från Ballongteatern i Ängel- 
holm roar barnen. 

Gatuteaterfestival Passage,  
1–6 augusti, www.passagefestival.nu

PONNY SM PÅ RIBBAN
Tävling, uppvisning och ponny-
hopp under fyra roliga dagar och 
allehanda trevligheter i Malmö. 
Ribban är en av Sveriges härligaste 
inramningar och bildar den bästa 
bakgrunden för ett riktigt folknöje. 

Ponny SM, 3–6/8,  
www.malmocivilaryttare.wordpress.com

MALMÖ PRIDE 
5-6 augusti, www.malmopride.com 

TANGO ARGENTINO   
7 augusti, www.musik-bosjokloster.se
 
YSTAD JAZZFESTIVAL  
3-7 augusti, www.ystadjazz.se

SVINHUGG  

MALMÖ PRIDE  Foto: Pixabay

SOFIERO CLASSIC   
Foto: Niklas Lydeen
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15 JULI
A WALK IN THE PARK 
MIRIAM BRYANT
Två år efter att ha nominerats till P3 Guld flög Miriam Bryant  
i höstas träffsäkert in i svenska folkets hjärtan. I TV4:s ”Så 
mycket bättre” fick publiken lära känna människan bakom 
den förtrollande rösten.
MELISSA HORN
Melissa Horn hade knappt hunnit fylla 20 innan hon lycka-
des beröra publiken med sin mjuka och trevande röst. Melissa 
släppte i november förra året sin senaste skiva, “Jag går nu”.
LARS WINNERBÄCK
Lars Winnerbäck sjunger att “vi skulle klara vad som helst”, 
samtidigt som solen sakta lägger sig över träden i Sofieros 
slottsträdgård. Den sjufaldiga grammisvinnaren har sedan 
1996 berört publiken med sina texter om livet, dess egen- 
heter och uppförsbackar.n

Sofiero
www.sofiero.se

Tre härliga konserter 
PÅ SOFIERO

DETTA ÄR EN ANNONS

På barockslottet Christinehof kommer fokus under 
sommaren 2016 att läggas på hur livet var för kvinnor på 
1700-talet.

Slottet färdigställdes 1741 och var en beställning av den 
starka industrikvinnan Christina Piper. 

Flera av hennes släktingar har också spännande historier 
att berätta och i form av en berättarsalong fi nns möjlig-
het att vid fl era tillfällen under sommaren stiga in i en 
fascinerande värld av politik, makt och spioneri.

Det kommer även en ny guidad vandring genom slottet 
med samtal om tre 1700-talskvinnor med anknytning 
till Christinehof.  Hur såg kvinnors möjligheter och 
förutsättningar ut under detta århundrade i förvandling? 

Som sig bör fi nns också god fi ka och lunch samt vackra 
omgivningarna att njuta av.

1700-tals kvinnor på Christinehof

öppettider: 
5/5 - 3/7 samt 13/8 - 4/9 helger kl. 11 - 15
4/7 - 7/8 dagligen kl. 11 - 16

christinehofs ekopark, 273 57 brösarp
 +46 (0) 417 - 263 70

www.christinehofsekopark.se  |  info@christinehofsekopark.se

19 JUL
DE TRE FRÅN TEXAS 
I sommar tar Texasbandet ZZ-top sin 
”Hell Raiser Tour” till Europa. Bandet 
består fortfarande av originalmedlem-
marna Dusty Hill på bas, Frank Beard på 
trummor och Billy F Gibbons på gitarr 
och de fortsätter att glädja sina fans med  
låtar som ”La Grange”, ”Legs”, ”Sharp 
Dressed Man” och såklart ”Beer  
Drinkers and Hell Raisers”.
 
22 JULI
BAO MED HELEN & TOMMY
Snart är det återigen dags för BAO  
tillsammans med Helen Sjöholm och 
Tommy Körberg att ställa upp sin egen 
dansbana och bjuda upp till dans på 

åtta orter runtom i Sverige. 
BAO återvände i början av året 
till studion för att spela in ett 
antal nya låtar med musik av 
Benny Andersson och text av 
Björn Ulvaeus. Den nya  
skivan kommer att finnas i 
handeln i början av sommaren. 

BAO består förutom kapell-
mästaren Benny Andersson av  
bl a Kalle Moraeus och Nicke 
Göthe, Göran Arnberg, Janne 
Bengtson, Pär Grebacken,  
Jogga Ernlund, Calle Jakobsson, 
Leif Lindvall, Lars Rudolfsson,   
Jörgen Stenberg samt Helen  
Sjöholm och Tommy Körberg.

ZZ TOP  Foto: Live Nation

MIRIAM BRYANT  Foto: Emma Svensson

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

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

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

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

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

Rekvisita, kostym och Saga Noréns legendariska 
gröna Porsche kan just nu ses i Malmö.

Foto: Oskar Falck

© Matso Pamucina/Malmö Museer

SOFIA HELIN  © Carolina Rom
are

För att se till att roa så många som möjligt så har man i år 
delat upp evenemanget i två geografiska delar; en sydlig och 
en västlig upplaga. Soran Ismail och Henrik Schyffert följer 
med på båda delarna och har på västkusten sällskap av Fredrik  
Lindström, Nour El Refai, David Batra, Emma Knyckare, 
Magnus Betnér och Peter Apelgren. I sydöst uppträder de 
tillsammans med Özz Nûjen, Ann Westin, Robin Paulsson, 
Måns Möller, Thomas Järvheden och Hasse Brontén.n

Badjävlar, 26 juli Kristanstad, 27 juli Ystad, 28 juli Helsingborg.  
www.badjavlar.se

Nu är det dags att för sjunde året i rad  
samla Sveriges stand up-elit och åka på  
en efterlängtad sensommarturné. 

TVÅ DJÄVLAR 
I EN SMÄLL

Foto: Magdalena Piwowoz/TV4, Robert Eldrim, Paul Lindqvist, Mats Bäcker, ROA Produktion

                                7
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Crafoordska stiftelsen
GRUNDAD AV HOLGER CRAFOORD 1980Bosjökloster-Slott

14/8

20/8
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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, 
www.malmo.se/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,  
www.malmo.se/museer

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.

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

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

MODETIDER

Foto: Thomas Hansson/Svaneholm

KOSTYMER, 
KORSETTER 

OCH ARMY 
OF LOVERS
Camilla Thulin 
har genom sitt 
arbete som kos-

tymör en lång 
relation till sce-

nen. På Dunkers 
kulturhus får besöka-

ren bekanta sig med kor-
setter, vurm för vintage och folklore i en inblick i 
kostymörens arbete. Utöver kostymer från upp-
sättningar på Stadsteatern i Stockholm, Malmö 
Operan och Göteborgs Operan presenteras dra-
matiska kostymer burna av bland annat Sarah 
Dawn Finer och Malena Ernman och Army of 
Lovers, gruppen vars förföriska provokativa för-
packning är signerad Camilla Thulin.

17/6–9/10, Dunkers Kulturhus, www.dunkerskulturhus.se

STAGED FASHION
Många svenska artister gör fantastisk musik, men 
utöver musiken är scenkläderna en oerhört vik-
tig del av deras framträden. The Hives, Yohio och  
Jenny Wilson är bland de artister vars scenklä-
der finns med på utställningen på Regionmuse-
et i Kristianstad. Här är det dock inte artisterna 
som är i fokus utan designerna bakom kreatio-
nerna. Utställningen innehåller runt 25 origi-
nalkostymer samt unikt material som berättar 
om arbetsprocessen med att ta fram kostymerna. 

Besökarna får 
möjlighet att 
skåda scenklä-
derna på nära 
håll och stu-

dera tillblivel-
seprocessen och 

formgivarna. Vad 
önskar artisterna 
och klädskaparna 
att förmedla och 
vilken funktion 
har scenkostymen 

egentligen?n

Staged Fashion –  
Designed Identities,  
t o m 28/8,  
www.regionmuseet.se

under
stjärnorna

i Brantevik 2016

 

 

 

 

6/7
Loa Falkman

13/7
Lisa Nilsson

20/7
Jojje Wadenius

27/7
Louise Hoffsten

3/8
Nils Landgren 
Funk Unit 

Biljettpriser:
Ordinarie 250 Kr
Lustkortet 200 Kr
Ungdom 13-17 år, 100 Kr
Barn upp till 12 år fritt 
i vuxens sällskap

Förköp Brantevik
Hörnan på Brantevik
073-380 02 82

Förköp Skillinge
Skillinge Bokotek
0733-50 88 88

Förköp Simrishamn
Bokvaruhuset Österlen
0414-102 50

Hotell Svea
0414-411 720

Branteviks idrottsplats kl 18.00
Insläpp från kl. 17.00

Förköp internet :  www. jazzbrantev ik . se

PG 
Sjöberg 
jazztrio 

är förband 
alla kvällar.
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AUGUST SÖKER SVAR
Sommarsäsongen är i full gång på Skillinge Teater med kärlek, snöfall och magi.

SVANEVIT   

Biljetter: Lokala Turistbyråer samt på vår hemsida:
WWW.SKANSKAOPERAN.SE

Bäckaskog Slott
2 juli kl 19.00, 3 juli kl 16.00 & 5 juli kl 19.00 

Hovdala Slott
8 & 9 JULI KL 19.00 

Krapperups Musikhall
12 & 13 JULI KL 19.00 samt 16 & 17 JULI KL 18.00 

Toner vid Borgeby Slott
19 & 20 JULI KL 19.00

Ystad Teater
23 JULI KL 19.00 & 24 JULI KL 16.00 

Jordberga Gods
26 & 27 JULI KL 19.00  

Kalmar Slott
29 & 30 JULI KL 19.00 

Palladium, Malmö 
2, 3 & 6 aug kl 19.00, 7 aug kl 16.00 & 9 aug kl 19.00

15, 18, 23 JULI
SVANEVIT 
Sagospelet ”Svanevit” skrevs av August Strindberg  
redan 1901. Det var ingen slump att han under just den 
våren skrev ett drama om kärlekens rena väsen; han 
hade förälskat sig i den 30 år yngre Harriet Bosse. 
I Skillinge Teaters tappning blir ”Svanevit” ett inspi-
rerande och dynamiskt undersökande av den rena 
kärleken. Vad är kärlek, hur möter vi den idag, hur 
ser den ut? Kan man fånga den utan att hamna i en 
pekoral? Regissören Nils Peder Holm har tidigare 
dragit stor publik till sina drivna, humoristiska och 
halsbrytande föreställningar ”Döden och Livet – en 
bruksanvisning”. Medverkar gör Natalie Sundelin 
och Ronja Svedmark. Nils Peder Holm står för regi 
och bearbetning.

22, 24, 28, 31 JULI & 3 AUGUSTI
MAGI OCH DEKADENS
Malin Nilsson och Markus Zink är magikerna 
bakom de sägenomsusade magishowerna på  
Skillinge Teater. Sedan 2008 har de ifrågasatt  
kaninerna i hattarna och sprinklat sensationer 
över den österlenska publiken. På den mysterie-
doftande caféscenen, i skenet av kulörta lyktor,  
ges en helkväll i sällskap med två fingerfärdiga 
magiker och deras mest otroliga maginummer. 

Den tivoliinspirerade 
magishowen bjuder 
på det roligaste av 
det vansinniga och 
illusioner på myck-
et nära håll.

T O M 8 AUGUSTI
DISSEKERING 
AV ETT SNÖ-
FALL 
En kung måste gå 
ut i krig, men hon 
vill inte. En drott-
ning måste föda 
nya regenter, men hon 
vill inte. När Kristina var 
knappt sex år gammal stupade hen-
nes 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. Manus av Sara Stridberg som nyligen blev 
invald i Svenska Akademien.n

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”
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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 Filminstitu-
tet som den fjärde största kvinnliga stjärnan inom 
amerikansk 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 kvinnlig förebild även för vår 
tid. Utställningen bygger bland annat på ett histo-
riskt bildmaterial, tagna av världsfotografer som 
Robert Capa, Lennart Nilsson samt Hollywoods 
bästa studiofotografer, filmklipp, samt unika por-
trätt av popkonstnären Andy Warhol.n

The rise and fall of Ingrid Bergman. And rise,  
t o m 7 augusti

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

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?

View Ireland, t o m 25 september

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
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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Övriga föreställningar:

3/8 kl. 19.00 • 5/8 kl. 19.00 • 7/8 kl. 16.00

9/8 kl. 19.00 • 10/8 kl. 19.00 • 12/8 kl. 19.00

14/8 kl. 16.00

eller "I huvudet på Rutger Macklean 2" av Anders Ruud

SvaneholmS 

Slott Premiär 2 aug.

kl. 19.00

Inträde vuxna: 250:-   12-18 år: 125:-   barn under 12: gratis inträde
Biljetter säljes på Svaneholms slotts museum, 0411 -400 12.
Turistbyrån i Skurup, 0411-536 048, 0411-536 058

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!

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

Landskrona Museum
www.landskrona.se/museum
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Scen Österlen:  
Parade/Annie 6/7-31/7

En jazz-, gospel- och bluesmusikal 
om en kvinnas kamp och jakten på 
en syndabock. Framförda av ett 60-
tal barn och ungdomar på magiska 
MårtenPers Scen.n

www.scenosterlen.com

Dressincykling 
på Österlen

Cykla på gamla tågspåret från S:t 
Olof till Gyllebosjön genom öppna fält 
och djupa skogar där man kan se 
rådjur, hare eller t o m älg eller en 
vildsvinsfamilj.n

www.dressin.se

Hasse & Lotta 
Turné

Räkna med allt från änglahundar, 
guld och gröna skogar till bugg 
och coca-cola när Hasse & Lotta 
bl a kommer till Bosjökloster 15/7, 
Landskrona 16/7 och Ystad 29/7.n

www.hasselotta.se

Molly Sandén 
16/7 + 30/7

I årets Melodifestival var Molly  
Sandén en av favoriterna med  
bidraget ”Youniverse”. Nu är hon  
ute på turné och kommer till Svedala 
16/7 samt Landskrona 30/7.n

www.unitedstage.se

Dissekering av ett snöfall  
24/6–9/8

Skillinge Teater ger Sara Stridsbergs 
pjäs ”Dissekering av ett snöfall”, in-
spirerad av Drottning Kristinas norm-
brytande liv.n 

www.skillingeteater.com

Snöfall i juli, härlig musik, hantverk och natur.  
Mycket nöje i Skåne med alla trevliga evene- 
mang denna ljuvliga sommarmånad.

Ångtåget 
23/7

Följ med på en spännande resa med 
ånglokståg från Brösarp till S:t Olof.  
I sakta mak, precis som för 100 år 
sedan, reser man med tåg genom 
Österlens natursköna landskap.n

www.skanskajarnvagar.se

Sommarlund 
Från 16/6

Sommarlund är lika med sommar-
lov. Publiken bjuds på roliga cirkus-
konster, härlig mat, sagoberättelser, 
skatepark, linedance, visfestival, 
filmvisning och musik.n

www.sommarlund.se

Viljan i Östra Hoby 
28/6-3/8

Jazzdrottningen Lina Nyberg och blå-
saresset Fredrik Ljungkvist tar täten 
under Musik i Kärringveckan. Den 3/8 
återförenas duon Hederos&Hellberg 
för en unik spelning.n

www.kulturforeningenviljan.com

Hantverksmässan  
29–31/7

Sista helgen i juli är det åter igen 
dags för Hantverksmässan i Båstad.  
Med 300 utställare och 25.000 be-
sökare är mässan en av Skandina-
viens största i sitt slag.n

www.hantverksmassan.se
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SOMMARKOMEDI I ÄNGELHOLMS HEMBYGDSPARK

Je n n y
Si lver

REGI: SVEN S. HOLM  |  SCEN & KOSTYM: EBBA KRISTINA WINGÅRDH

FÖRESTÄLLNINGAR 
kl.19.00: 14/7, 15/7, 
16/7, 21/7, 22/7, 23/7, 
28/7, 29/7, 30/7, 4/8, 
5/8, 6/8, 11/8, 12/8, 13/8

BILJETTER:
tullateatern.se 
Nortic 0455619700
och i kassan 2 timmar
innan föreställning.

An n a
Bromee

Lo u i s e
Smedlund

Kryddan
Peterson

Hakan
Brink

.

En musikal is k resa i  1:a k lass

Kontakt 0709-50 25 00
 tullateatern.se

Beställ något gott till pausen när du bokar  din biljett. 
 

PETER LINDHOLM  
TEATERCHEF & PRODUCENT

Kontakt  0709-50 25 00
info@tullateatern.se

BILJETTER:
tullateatern.se
Nortic 0455619700
och i kassan 2 timmar
innan föreställning.

Läs om allt i parken: www. englholmshembygdspark.se
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