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September tilL december 2016 
Med en stjärnspäckad ensemble, sång, skratt och dans 

blir ”Anything Goes” en storslagen föreställning.

Musik: Cole Porter
Se mer www.detnyteater.dk

Gammel Kongevej 29 . Köpenhamn (200 m från centralstationen)
Ons-tor 19.30, fre 20 lör 15 & 20, sön 15.

Biljetter +45 33 25 50 75  detnyteater.dk

overdadig uppsattning 
med legendarisk musik
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Kåseri

Kossor och lite naket
Den historia ur verkliga livet 

som jag nu skall berätta  
stärker tesen att allt nöd-

vändigtvis inte behöver 
vara så som det ser ut  
vid första anblicken.

För många år sedan  
arbetade jag som foto-

graf och hade fått ett stör-
re uppdrag av en kommun 

i Skåne. Kommunens sevärd-
heter skulle förevigas och listan 

över pilealléer, väderkvarnar och gåsval-
lande barn var nästan oändlig. Hela 
sommaren gick åt för att kunna ta vackra 
"kort" till kommunen som skulle använ-
da bilderna till sina kommande turist-
broschyrer. Dock var det ett motiv som 
undslapp mig. Hela sommaren hade jag 
förgäves försökt få till en bild på kust-
fiske i kommunåns mynning. Var väd-
ret tjänligt fanns det inga fiskare på plats 
och regniga bilder på ett övergivet delta 
drar inga turister.

Nåväl, vid ett tillfälle på sensommaren 
stämde alla förutsättningar och jag styr-
de kosan mot kusten och, banne mig, 
där stod ett antal fiskare och prövade 
lyckan; snygg solnedgång, en liten eka 
guppade vid bryggan. Med andra ord en 
perfekt bild om det inte vore för den sto-
ra samling kossor som höll till vid den 
utsedda utgångspunkten för fotografe-
ringen. En snabb omgruppering gjorde 
att jag undvek nötet och, i lugn och ro, 
kunde packa på mig kameror och optik. 

Jag kan inte ha hunnit mer än ett tio-
tal meter innan marken gav vika och 
jag sjönk ner till midjan i en blandning 
av kofekalier och urin som snabbt fyll-
de skor, strumpor, och byxfickor. Med 
stor möda lyckades jag ta mig upp, väl 

insmord i geggan och nu var goda råd 
dyra. Att befinna sig intill E6/E4 full-
ständigt nersölad av onämnbart gjor-
de min situation prekär men inte desto 
mindre angelägen. Att hoppa in i bilen 
i mitt tillstånd var otänkbart så det fick 
bli till att klä av sig in på bara skinnet  
inför de månghundrade fordonen som 
passerade på motorvägen, till trafikan-
ternas ohöljda glädje. Det tutades och 
vinkades friskt under min ofrivilligt  
påkallade striptease.

Väl helt naken, och med persedlarna i 
en plastpåse i baksätet, styrde jag så min 
gamla bil mot hemmet. Knappt hade jag 
hunnit komma upp på motorvägen och 
nått bilens topphastighet på 85 km/h 
förrän jag i backspegeln såg en snabbt 
annalkande turistbuss. Nu var verkligen 
goda råd dyra. Jag gasade för allt vad tygen 
höll, och lite till, för att undvika att bli 
omkörd men jag insåg snabbt att det var 
ett lönlöst företag. Vare sig kläder eller 
påse nådde jag för att skyla min blekfeta 
lekamens ädlare delar utan det var bara 
att inse att jag i höjd med Löddeköpinge 
skulle bli passerad av tvåvåningsbussen  
och då skulle jag vara ett lätt byte för 
bussens passagerare.

Och just i höjd med Löddeköpinge 
kom så bussen ifatt mig men verkade 
förlora fart och kom att ligga jämsides 
med mig i flera kilometer medan bussens 
passagerare, de flesta medelålders tyskar, 
ivrigt vinkade och fotograferade mitt 
sorgliga tillstånd. 

Efteråt tackade jag för uppmärksam-
heten genom att vinka tillbaka och för 
gott lämna fotografyrket.

Ola Sjösten
chefredaktör

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

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

Lorensbergsteatern fyller 100 år, Macken fyller 30 år
Därför spelar vi Macken på Lorensbergsteatern 100 gånger

Premiär på teaterns födelsedag 27 oktober 2016

samt Charlott Strandberg, Lasse Beischer 
och Den Ofattbara Orkestern XL 

Macken - TV-serien på scen

Mer på Lorensbergsteatern i höst:
Bröderna Brothers - 30 år i strumplästen 3 sept • From Sammy with Love 9-24 sept 

Hallå! En monolog med Magnus Uggla 28 sept-8 okt • Grottmannen 9 nov 
P. Floyd Seven Deadly Sins 2.0 23 nov • Jul i Nashville med Caroline Larsson 7 dec 

En klassisk jul 14 dec • Sarah Dawn Finer 21 dec • The Real Group 22 dec

Lorensberg_0729_DetHänder_170x260+5mm_samling.indd   1 2016-06-17   09:15
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1. From Sammy with Love
Tillbaka i 1960-talets USA, när apartheid fortfarande rådde, får publiken följa Sammy  
Davis Jr från tre års ålder och genom en livsresa kantad av utanförskap, framgångar, stjärntill-
varo och ensamhet. På toppen av sin karriär gifter sig Sammy med den svenska filmstjärnan 
May Britt Wilkens. Blandäktenskap, som fortfarande var förbjudet i flertalet delstater, väckte 
massiv kritik och upprörda känslor över hela nationen. Trots framgångar i sin solokarriär och 
som medlem i gruppen The Rat Pack kände sig Sammy dock alltid utanför. Karl Dyall och Rennie 
Mirro turas om att dansa, sjunga och berätta i rollen som Sammy Davis Jr. Genom Sammy speglar 
dom sina egna upplevelser av utanförskap, hur det var att växa upp som blandbarn och hur  
deras karriär och privatliv påverkats av att vara ”svart-vita” som de själva säger.n

From Sammy with Love, 8–9 oktober Helsingborg, 26 oktober Malmö. www

2. Mästarna bakom glaset 
Under fem veckoslut visas verk av 38 glaskonstnärer i fyra utställningar på fyra unika platser. 
Drakamöllan, Fabriken, Kiviks Musteri och Österlens Glashytta bildar höstens glaskonstrunda 
och med konstnärer som kommer från hela världen blir det en samlingspunkt för detta fantas-
tiska hantverk. Filmer om de olika konstnärerna och glasblåsarna och deras gemensamma gär-
ning kommer att visas och man får en större inblick i hantverket i moderna tid. I Österlens Glas-
hytta äger ett unikt arbete rum då ett internationellt glasblåsarteam arbetar med svenska konst-
närer som för första gången arbetar med glas som material.n

Mästarna bakom glaset, 8 oktober–6 november Österlen, www.glasriketsverige.se

3. Trekking in Time
Vandring uppmärksammas med en internationell utställning om förflyttning till fots i tid och rum. 
Konstnärerna har närmat sig temat på olika sätt i verk där de har använt själva vandringen som en  
aktion, konstnärligt uttryck eller som en slags performance. De har också helt olika sorters konst för  
att visa fram sin idé; t ex saker som använts, foto, video, måleri, ljud och skulptur. Historierna bakom 
hur verken kommit till är många gånger spännande, äventyrliga och annorlunda och ger också en bild 
av konstnärslivet som det kan te sig inom olika konstarter. En utställning för alla åldrar inom ett om-
råde vi alla känner till och känner igen.n 

Trekking in Time, t o m 13 november Ystad Konstmuseum, www.ystad.se/konstmuseum

4. Att älska mat…
… är att äta den. Att prova nya smaker, att dela en 
måltid med andra, att inmundiga lämpliga dryck-
er därtill och sedan smälta den i goda vänners lag. 
Men året har bara 365 dagar och tiden räcker inte 
alltid till så därför finns det en ypperlig möjlig-
het att under 8 dagar prova och testa, få tips från 
de som provat mycket redan och göra allt detta till-
sammans med vänner och få nya vänner. Till din hjälp  
har du matknappen och lunchkortet, evenemangen 
Matnatten, Grand Tasting, Vin & Matskola, Vinskola, 
bryggerivandring och After Work i Malmö City.  
Allt för de goda smakernas skull.n

Malmö älskar mat 21–28 oktober, Malmö och Lund,  
www.alskamat.se

31 GLASBLÅSAREN ELNA JOLOM ÄR  
INITIATIVTAGARE TILL MÄSSAN.  
Foto: Österlens Glashytta 2

  Foto: fre
eimage

s.c
om

UNTITLED 10, 2001 ©Hrafnkell SigurðssonFROM SAMMY WITH LOVE Foto: Carl Thorborg
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HANS 
HISTORIA
Höstens stora satsning på Trelleborgs 
museum är en tvärvetenskaplig utställ-
ning där man  gräver ner sig i ämnet 
Manligt. Vad är manlighet egentligen? 
Finns den över huvud taget? Vad finns 
det för myter? Är det gener eller hor-
moner som gör mannen? Vem bestäm-
mer normer för vad som är manligt 
och varför? 

Utställningen visar föremål, kläder  
och ger historiska och medicinska 
fakta. Ämnet är stort och brett och 
högaktuellt.n

Manligt – Makt och myter,  
28 oktober–21 maj, Trelleborgs Museum, 
www.trelleborg.se

   

 

Malmös kanske största primadonna och världskändis är Anita Ekberg.  
Hennes smått otroliga liv har nu blivit till en bok som snart finns på  
bokhandlardiskarna. Bakom detta mästerverk står en annan Malmökändis, 
Lars Hector, som också var Anitas nära vän och förtrogne ända fram till  
slutet. Finn svaren på frågorna och var med i utlottningen av tre böcker  
om Malmös stora stjärna.

1. Vad heter filmen som blev hennes stora genombrott?

2. Var finns hennes bronsskor att beskåda?

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

Anita Ekberg – den sista divan

Tävling

LARS HECTOR MED CHRISTEL PERSSON

”gode gud, gör så att jag aldrig träffar denna kvinna!” Säger regissören Federico Fellini när han ser en ung svenska på ett amerikanskt ma-gasinsomslag 1956. Men de möts. De gör en film, ”La dolce vita”, och resten är historia. Filmen för-ändrar efterkrigets Italien, och hela filmvärlden. För alltid är Anitas bad i Fontana di Trevi sinne-bilden av Rom, och alla människors obändiga lust att leva. 
Länge hånad och förlöjligad i hemlandet, äls-kad och firad ute i världen, besjungen och hyllad av både Nobelpristagare och rockband. Hon är arbetarflickan från åttabarnsfamiljen som tjänar miljoner, och förlorar miljoner.  ”Jag har älskat, jag har gråtit, varit som ga-len av lycka”, säger Anita själv om sitt långa och tidvis tumultartade liv. Vännen Lasse Hector och journalisten Christel Persson berättar hela histo-rien om Anita Ekberg (1931-2015). Busflickan, Fröken Sverige, nybörjaren i Hollywoods tuffa 50-tal, arbetsmyran, djurvännen, skådespelerskan, hustrun, älskarinnan, Fellinis Anitona och italie-narnas L´Anita Nazionale, odlaren, pastakocken, fightern, den trogna och generösa vännen… Som gav världen det klassiska rådet: ”…ingenting är bättre än att älska när åskan går!”! Divan, och den sårade divan. Den sista divan.

Kira förlag startades 2007 och är ett litet oberoende förlag med fokus på författare från Öresundsregionen. Ambitionen är att ha en mångsidig utgivning och vara ett förlag som gör skillnad.

Den sista divan 
Boken om

LARS HECTOR MED CHRISTEL PERSSON

Den sista divan 
Boken om

LARS HECTOR MED CHRISTEL PERSSON

JOJJE JAMMAR GRIEG
På Malmö Live händer alltid något spännande. I oktober  
blir det en hel del gitarr bl a.

9 OKTOBER
A TRIBUTE TO DIRE STRAITS
Året var 1977 när ett gäng kompisar av en slump 
började spela tillsammans och ur detta uppstod en 
av världens mest kända supergrupper, Dire Straits. 
Bröderna Knopfler spelade in tillsammans med 
John Illsley och Pick Withers och redan året efter 
bildandet skapades musikhistoria i och med plat-
tan ”Sultans of Swing”. Sedan har framgångarna 
stått på rad med låtar som  ”Money for Nothing”, 
”Romeo and Juliet”, ”Walk of Life”, ”Brothers in 
Arms” och ”Private Investigations”. Originalban-
dets sista spelning var 1995 men det finns arvtaga-
re som hyllar Dire Straits genom tributespelning-
ar.  Nu kommer ”A Tribute to Dire Straits” tillbaka 
till Malmö för fler bejublade shower.

20 OKTOBER
JOJJE GOES CLASSIC
Erfarna svenska jazzmusiker som tar sig an klas-
siska kompositörer, det är upplägget i musikkon-
ceptet Takes On Classic på Malmö Live Konsert-
hus. Takes On Classic består av två liveset där 

en utvald jazzmusiker först presenterar sin egen 
musik tillsammans med en jazzkvartett som leds 
av kapellmästaren och saxofonisten Karl-Martin 
Almqvist. Sedan intervjuas musikern på scen och 
därefter tolkas en klassisk kompositör.

Först ut i denna nysatsning är den legendariska 
jazzprofilen Jojje Wadenius som kommer att tolka 
Edvard Grieg. Jojje Wadenius är känd för att ha 
förnyat svensk jazzmusik. Han spelade i den ame-
rikanska gruppen Blood, Sweat & Tears och har 
även arbetat med barnvisor och gett ut barnskivor 
med texter av bland andra Barbro Lindgren. Som 
studiomusiker har han gjort några uppmärksam-
made inhopp med Backstreet Boys och Kent.

– Det ska bli inspirerande att arrangera och spela 
egna versioner av Edvard Griegs musik med en 
jazzkvartett. Detta är en utmaning i linje med så-
dant jag gjort under det senaste året – att sjunga 
mina barnvisor med Göteborgs Symfoniker och 
en turné med Norrbotten Big Band där vi fram-
förde specialskriven musik för NBB och mig,  
säger Jojje Wadenius.n

Malmö Live
www.malmolive.se

JOJJE WADENIUS  Foto: PR bild

Foto: Trelleborgs Museum
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MALMÖ STADSTEATER MALMÖ STADSTEATER

STOCKHOLMS BLODBAD  Foto: Emmalisa Pauly

Oktober är en fantastisk månad för att gå på teater. Malmö Stadsteater  
bjuder på klassiker till nyskapat för både vuxna och barn. Kryp in i mörkret 
och låt dig roas, oroas och glädjas av teater när den är som bäst.

STOCKHOLMS BLODBAD
Söndagen den 4 november 1520 låter den danske 
kungen Kristian II kröna sig till kung av Sverige  
på Stockholms slott. Efteråt hålls en kröningsfest  
i dagarna tre. Broderfolken ska bli bröder och 
systrar med varandra men något går fel. På den 
tredje dagen fängslas svenskarna och döms till 
döden. Efter femhundra år präglas relationer-
na mellan Sverige och Danmark fortfarande 
av dubbla känslor, av romantisering och för-
domar, igenkänning och främlingsskap, likhet 
och skillnad.

Pjäsen ”Stockholms Blodbad” är en fartfylld, 
underhållande och fri tolkning av vad som hände  
under tre avgörande dagar i vår svensk-danska 
historia, och där Kristian II skulle bli mer känd 
som Kristian Tyrann. Varför ändrade plötsligt 
Kristian sin politik från samförstånd till terror? 
På grund av dålig rådgivning? För att statuera  
exempel eller var det bara resultatet av en rejäl 
bakfylla? På Hipps stora scen blandas då och nu,  
högt och lågt. Här möts Machiavelli, Evert Taube  
och Kim Larsen, samt skådespelare från båda 
länderna.

spelar t o m 25 oktober, Hipp

PETRA VON KANTS BITTRA TÅRAR
Petra von Kant är en framgångsrik filmregissör  
som står på toppen av sin karriär. Hon bor i en 
vacker våning, är nyskild, har många vänner och  
en tonårsdotter. Petra har full kontroll över sitt liv. 

Sedan träffar hon den yngre vackra skådespe-

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se
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&Klassiker 
kärlek

I VÄNTAN PÅ GODOT
I Samuel Becketts klassiska teaterpjäs sitter de två 
uteliggarna Vladimir och Estragon på en lands-
väg under ett träd och väntar förgäves på den 
mystiske Godot. De väntar och väntar, diskuterar 
livets små och stora frågor, bråkar, sjunger och 
gråter. Den grymme tyrannen Pozzo med piskan 
dyker upp tillsammans med den plågade slaven 
Lucky. En pojke kommer också förbi och med-
delar att Herr Godot hälsar att han inte kommer 
ikväll, men säkert i morgon. 
”I väntan på Godot” är en drastisk galghumoris-
tisk pjäs om människans ensamhet, ångest och för-
virring, och med en uttalad kärlek till slapstick och 
halsbrytande kvickheter i Helan och Halvan-stil.n

1 oktober–14 december, Intiman

lerskan Karin med aptit på livet och blir vansinnigt 
förälskad. De inleder en passionerad relation och 
Karin flyttar in hos Petra. I tyska regissören Anna 
Bergmanns uppdaterade version av Rainer Werner  
Fassbinders mästerverk hamnar publiken i ett in-
tensivt, destruktivt kammarspel fullt av sociala och 
sexuella konflikter. 

Det handlar om att slås omkull av den största 
kärleken för att sedan dras ner mot avgrunden.

spelar t o m 3 november, Intiman

I VÄNTAN PÅ GODOT  Foto: Emmalisa Pauly
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Sissel behöver kanske inte någon vidare presentation efter 
flera decennier på världens största scener och arenor. Det 
blir många nya sånger och kanske en och annan gammal  
goding men en sak är säker och det är att allt är nyproduce-
rat.Med Sissels känsla för att omge sig med de bästa arrangö-
rerna och musikerna så kommer det att bli en föreställning att 
minnas.n

Sissel Kyrkjebø Songs of Love, 19 oktober Malmö, 28 oktober Helsingborg, www.sissel.net

Den norska världssångerskan Sissel Kyrkjebø  
har gett sig ut på turné med ett knippe mycket 
kompetenta musiker som uppbackning. 

LOVE SISSEL Foto: K
ristin &

 V
ibeke

Foto: Mattias Edwall

KROPPS- 
  KONTAKT

Doktor Gunther von Hagens gjorde sig känd 
som läkaren som skapade utställningar av 
mänskliga kroppar bevarade genom s k 
plastinering. Metoden, ursprungligen an-
vänd under utbildningen av läkarstuden-
ter i Heidelberg, gör det möjligt att visa 
upp förbluffande anatomiska studie-
objekt. Redan har mer än 40 miljoner 
personer i Europa, Asien och Nord-
amerika sett utställningen.
Utställningen ”Body Worlds Hälsa” är en 
unik chans att få en spännande inblick i den 
mänskliga kroppens kapacitet och rörelseför-
måga genom effektfulla skildringar av krop-
pens fulländade form och komplexa funktio-
ner. Med hjälp av autentiska kroppar, fängs-
lande installationer och multimedia demon-
strerar utställningen kroppen i olika tillstånd 
av hälsa, smärta och sjukdom. Den jämför 
friska kroppar med kroppar som drabbats av 
en mängd olika sjukdomar och medicinska 
tillstånd.

Utställningen förmedlar kunskaper om det  
underverk som utgörs av den mänskliga krop-
pen och inspirerar besökarna till att leva ett ri-
kare, mer vitalt liv och på så sätt utnyttja sin fulla 
potential. I detta samarbete mellan kroppsdo-
natorer, anatomiexperter och besökare fungerar 

kroppsdonatorerna som guider och lärare på en 
resa genom den mänskliga kroppen.n

Bodyworlds Hälsa, t o m 11 december, Malmö Mässan 
www.juliusbiljettservice.se

Bodies on display
A brand new and very exciting exhibition opened in  
September in Malmö. Full scale human bodies let you 
see what is under the skin and how the complex human  
body works. You can compare a normal body and it´s 
functions to a body that has contracted illnesses of 
various kinds. More than 40 million visitors has already 
seen the interesting exhibition that takes you on a very 
informative journey within. 

Recension finns på www.dethander.com

Kärlek, drömmar, 
frihet och svek

Hedwig, en queer rockartist från Östberlin, åker världen 
runt med sitt band ”The Angry Inch” och berättar sitt livs 
historia fast turnén är egentligen en ursäkt för att kunna 
förfölja sitt ex, världsstjärnan Tommy Gnosis, som dumpa-
de henne och gjorde stor karriär på de låtar hon skrivit. 

Hedwig, som föddes i Östberlin som Hansel, föräls-
kar sig i en amerikansk soldat, Luther, och genomgår en 
könskorrigering så att de kan gifta sig och fly till väst. 
Operationen misslyckas och Hedwigs fysiska kön ham-
nar mitt mellan en mans och en kvinnas. Väl i USA 
dumpar Luther henne och hon möter istället sitt livs 
kärlek, Tommy Gnosis. När Tommy inser att Hedwig 
inte är en biologisk kvinna flyr han och tack vare musi-
ken de skrev tillsammans, blir han en stor rockstjärna. 

Mellan låtarna sprugna ur 1970-talets androgyna 
glamrock med influenser från David Bowie, John  
Lennon, Lou Reed och Iggy Pop, berättar Hedwig sin 
sorgliga och rörande historia: om kärlek, svek och rätten 
att få vara den man är och vill vara.n

Hedwig and The Angry Inch, 22–23 oktober,  
Malmö Slagthus, www.ticketmaster.se

Ola Salo tokhyllas för sin rolltolkning av 
Hedwig i succémusikalen från Broadway, 
”Hedwig and the Angry Inch”. En uppsätt-
ning som inte lämnar någon oberörd.
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Han säger själv att han kom som ett UFO och uppfattas fortfarande så hos vissa 
personer. Men ingen kan ta ifrån honom att han under de senaste 30 åren bidra-
git till svensk humors utveckling mot en positiv anda med tillförsikt och hopp om 
en bättre framtid. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med författa-
ren, underhållaren, komikern och mångsysslaren Jonas Gardell.

INTERVJU INTERVJU

Du har sagt att du betraktar dig själv som ett 
UFO i verkligheten. 
– Jo, UFO kan man säga. Min skapandekraft 
kommer sig ur ett utanförskap som var mest på-
tagligt i början. Men allt eftersom åren gått så har 
jag blivit lite mindre UFO men fortfarande med 
förmågan att se allt lite från en udda synvinkel. 
Jag tar alltid utgångspunkt ur min nyfikenhet, 
passion och innerlighet när jag betraktar omvärl-
den vilket får publiken att se nya aspekter på det 
som de alltid tagit för givet.

Den nya showen ”30 år tillsammans” spelar  
just nu för fulla hus i Stockholm.
– Ja, det är helt fantastiskt, tycker jag. Det är så 
roligt. Jag började egentligen med att försöka göra 
ett uppsamlingsheat på de tre decennierna men 
kom sedan på att jag har så mycket roligare ifall 
jag kan skapa något nytt med mitt liv som refe-
renspunkt istället. All humor kretsar runt förny-

else och mot förändring och hur man förhåller 
sig till det. Men sedan har det ju hänt så mycket 
under dessa år som jag tycker ligger till grund för 
hur vårt samhälle fungerar idag.

Det är många milstolpar i ditt liv som tog  
sin början för 30 år sedan.
– Det stämmer. Jag gav ut min första roman  
och satte up min första show och träffade Mark 
(Levengood, red.) Ett viktigt år för mig på alla 
sätt och det vill jag uppmärksamma. 30 år där 
Sverige har gått från att vara alliansfritt till att 
vara en del av EU och kanske inte så neutralt 
längre. Kanske är det så att det hela började med 
mordet på Olof Palme. Några veckor senare small 
det till i Tjernobyl med allt vad det innebar. Inte 
långt senare sjönk Estonia. Alla tre händelserna 
innebar ett uppvaknande för Sverige att vi inte 
längre kunde kallas oss neutrala och opåverka-
de av omvärldens inflytande över oss. Sedan dess 

Foto: Stellan Herner

 ” Jag vill att min publik skall 
skratta och ha roligt men 

också tänka efter

tycker jag att vi har rört oss mot en mer oförlåtan-
de och hård verklighet där människor inte till-
låts vara det de är och där man snabbare dömer 
ut personer för att de kanske inte passar in i den 
mall som satts upp.

I dina shower så blandar du både musik och tal.
– Det gör jag. Att göra en show är som ett lång- 
kok där man tillsätter olika ingredienser som  
sedan får koka ihop till ett koncentrat av olika 
smaker och färger. Det är viktigt. Sen om det blir 
en föreställning, en bok eller något helt annat spe-
lar inte så stor roll. Oftast har jag flera ”långkok” 
på gång samtidigt och nya spännande projekt 
igång. På det viset uppstår olika tankar och idéer 
under tiden och till slut blir det en slutprodukt. 

Generellt kan man säga att dina shower eller före-
ställningar har ett genomgående positivt budskap.
– Precis det är det jag vill fokusera på. Jag vill att 
min publik skall kunna skratta och ha roligt men 
också tänka efter. Det spelar egentligen ingen roll 
vem som kommer och ser mina shower utan alla har 
något att bidra med eller ta med sig där ifrån. Jag vill 
ge dem hopp och uppmuntran så att man orkar fort-
sätta leva. Det händer att jag ibland får brev från nå-
gon som varit och sett mig där man säger tack för att 
jag gett dem tröst och styrka under besvärliga perio-
der i livet. Det värmer mitt hjärta att jag kan, genom 
att vara den jag är, ”hålla någon i handen” som har 
det svårt och behöver lite tilltro och positiva ord och 
tankar på vägen genom livet. Jag blir både ödmjuk 
och tacksam och känner att jag gör en viktig insats 
samtidigt som jag kan sprida glädje.n

JONAS GARDELL
INTERVJU MED
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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

SUPER- 
ÄVENTYR

Marvel Universe är i fara. Den fruktade skatten Cosmic Cube – källan till den ultimata makten 
– har slagits i spillror av Thor i ett försök att förhindra att den hamnar i fel händer. Men för att 
besegra Loke måste Marvels superhjältar samarbeta och tillsammans söka runt om i världen för 
att hitta spillrorna av Cosmic Cube och sätta samman dem igen.

Under sökandet stöter The Avengers-Iron Man, Captain America, Thor och Hulk, Spider Man 
och Wolverine, ihop med några av sina största motståndare; Loke, Green Goblin, Doctor Octopus, 
Red Skull, Madame Hydra, Aldrich Killian och Electro. De letar efter också efter bitarna av Cosmic 
Cube i hopp om att lyckas nå sitt yttersta mål: att bli totala härskare över världen.n

Marvel Universe Live 13–16 oktober, Malmö Arena, www.marveluniverselive.com

Var med bland blixtar.  
dunder och fantastiska 
stunts. Upplev en hel-
kväll med superkrafter 
och stordåd.

”Kinky Boots” är en lika rolig som rörande berät-
telse om Charlie Price som tar över sin fars ned-
läggningshotade skofabrik. För att få fart på affä-
rerna börjar han tillverka sexiga stövlar i mans-
storlek tillsammans med Lola, en tuff dragqueen 
med lika tuff bakgrund.

Tretton nomineringar gav sex Tonys när Cyndi  
Laupers och Harvey Fiersteins ”Kinky Boots” 
gick upp på Broadway 2013. Lauper, känd för 
1980-talshits som ”Girls just wanna have fun”  

och ”Time after time”, var första kvinna att vin-
na en statyett för Bästa Musik och föreställningen 
vann dessutom pris för Bästa Musikal. 

Musikalregissören Ronny Danielsson har den 
här gången valt den unga koreografen Drew 
McOnie för de många häftiga dansscenerna.  
I andra roller syns Åsa Fång, Marianne Mörck, 
Stefan Sauk och Li-Tong Hsu.n

Oscar Pierrou Lindén spelar den extravaganta nattklubbsartisten Lola och 
Andreas Weise fabriksägaren Charlie när Ronny Danielsson regisserar den 
svenska premiären av 1980-talsikonen Cyndi Laupers succémusikal ”Kinky 
Boots”. En fartfylld musikal med stor show, mycket humor och härlig musik.

Feelgood på HÖGA klackar

Kinky Boots 
t o m 5 februari  
Malmö Opera  
www.malmoopera.se

Foto: Malin Arnesson

Foto: Geo Rittenmyer

Recension finns på www.dethander.com
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Höstlov
DRAMA FÖR STORA OCH SMÅ
Robinsons resa är en visuell upplevelse som rör sig 
i gränslandet mellan musik, dans och drama. Före-
ställningen handlar om att vara liten i en stor och 
obegriplig värld och om den osvikliga tron på att det 
finns någon eller något därute som är villig att hjälpa 
i nödens stund Med ljus- och ljudeffekter, scenografi  
och specialkomponerad musik skapas en föreställ-
ning där naturkrafterna känns inpå bara huden.  
En tidlös berättelsen om den skeppsbrutne.  

Robinsons Resa, spelar t o m 28/10 på Helsingborg 
Stadsteater, www.helsingborgsstadsteater.se

SPÄNNING PÅ GLIMMINGEHUS
Se Glimmingehus helt upplyst som i gångna tider.  
I skenet av levande ljus får man följa med på en 
extra spännande tur genom borgen. Här dyker 
personer från Glimmingehus tusenåriga historia 
upp ur skuggorna. Dessutom finns det historiska 
verkstäder för alla åldrar. 

Borgen lever, 4–5/11, Glimmingehus 
www.raa.se/glimmingehus

Snart är det höstlov och Halloween med dags för spännande spökjakt, mysiga 
aktiviteter och kusliga upplevelser för alla modiga barn och vuxna.
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 HÖSTLOVS-
VERKSTAD 
På Konstmuseet  
Moderna i Malmö 
får alla skollediga 

barn möjlighet att låta 
fantasin flöda och skapa 

sina helt egna konstverk i Verkstan.  

Höstlovsverkstad, 1–4/11, www.modernamuseet.se

SYSKONKÄRLEK I NANGIJALA
Astrid Lindgrens odödliga berättelse om vänska-
pen, kärleken och modet mellan de två bröderna  
Skorpan och Jonatan, är en fullödig musikal med 
stora ensemblenummer, vacker musik, hjärtkni-
pande scener och Skånes charmigaste ”Skorpa”. 
”Det finns saker man måste göra, även om det  
är farligt. Annars är man ingen människa utan 
bara en liten lort”, säger Skorpan Lejonhjärta. 
Bland hästar, människor av alla slag och en fruk-
tansvärd drake får publiken ett storslaget även-
tyr i sagornas tid. I rollerna bl a Maja Magnusson,  
Markus Christensen och Ängla Sigfridsson.

Bröderna Lejonhjärta, t o m 20/11, Kristianstad Teater, 
www.underhallningspatrullen.se

JACK OCH  
BÖNSTJÄLKEN
Jack planterar en magisk 
böna som växer ända upp 
till himlen. Han klättrar  
upp och finner där en fan-
tastisk värld. Men bland 
molnen bor också en arg  
och hungrig jätte som inte  
gärna lämnar ifrån sig sina stulna skatter.

1/10 Broby, 29/10 Hjärup, www.riksteatern.se

MUMIN
Träffa alla vännerna  
från Mumindalen:  
Mumintrollet, Lilla My, 
Snusmumriken, Tooticki  
och Filifjonkan. En glad  
föreställning för hela familjen.

Mumindalen, 2/11 Sundspärlan, www.sundsparlan.se

KUSLIGT PÅ FREDRIKSDAL
Följ med på en guidad väsenvandring bland  
vättar, troll, skogsrån och andra väsen i skog  
och mark och hör rysliga berättelser om herr-
gårdsspöket, liemannen och bäckahästen. För  
de som är äldre och lite modigare berättas det 
kusliga och isande sagor från en tid då folk trodde  
på spöken, gastar  
och gengångare.

1– 2/11  
Väsenvandring 
3/11 Kusliga  
Historier  
www.fredriksdal.se

SPÖK- 
VANDRING
Återigen kryllar det 
av spöken, gudar, nor-
nor och övrigt oknytt  
på Spökvandringen på  
Fotevikens Museum. Mytologiska varelser har  
tagit sikte på vikingastaden och osaliga andar 
kommer att dyka upp på denna fasansfulla kväll. 
För modiga besökare i alla åldrar.n

3/11, www.fotevikensmuseum.se

KU
SLIGT
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Hur vet man om ens svärmor är 
en zombie? Är det läskiga ljudet 
hemma ett spöke eller bara  
grannarna som ligger lite?  
Har du träningsvärk eller  
försöker djävulen ta över  
din kropp? 

Karsten Torebjer vet svaren.  
I showen kommer han att flytta 
föremål med nästan bara tanke-
kraft, mer eller mindre få kontakt 
med spöken och läsa publikens  
tankar. Bakom karaktären står 
komikern Patrik Larsson.n

Karsten Torebjer – psychic  
medium, 19/10 Lund, 20/10  
Helsningborg, 21/10 Malmö  
www.karstentorebjer.se

SUBTILA 
KARSTEN

Foto: Robert Eldrim

Följ med tillbaka till åren 1925-1945. 
På radion hör man nöjesreportage, 
musik och nyheter.

 I Sverige är det jazzgossar, korta kjolar, ljudfilms-
premiär, börskrascher, cykelsemester, beredskap, 
mörka krafter, pilsnerfilm, veckotidningar, dans-
banor, swingpjattar och fred.

Jazz, schlager, filmmusik och revykupletter är 
stommen i föreställningen och nyhetsuppläsare, 
reportrar och artister är Karin Bergquist och  
Harald Leander. Salongsorkestern, ett storband 
med stråkar och vokaltrio, står för musiken.n

På samma våglängd , 7 och 21 oktober, Ystads Teater, 
www.salongsorkestern.com

PÅ SAMMA VÅGLÄNGD 

Foto: Sune Larsson

AV ASTRID LINDGREN

BILJETTER: KRISTIANSTAD TURISTBYRÅ 044-13 53 35

WWW.UNDERHALLNINGSPATRULLEN.SE

Kristianstads Teater
PREMIÄR 23 SEPTEMBER

UNDERHÅLLNINGSPATRULLEN
GER MUSIKALEN:

Höstlovsöppet
i Tykarpsgrottan

Öppet i café & presentbutik
www.tykarpsgrottan.net

Guidade visningar
Gruvorientering

Spännande rysarhistorier i gruvan
Pyssel ovan jord

29 OKTOBER – 6 NOVEMBER
KL 10.30–14.30
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Malmös okrönte nöjeskung har under flera decennier satt sin prägel på nöjeslivet 
och utbudet av underhållning och shower. Från att ha varit en ganska rå och ner-
sliten arbetarstad förvandlades Malmö till en nöjesstad av europeiska mått och 
det kan man i mycket tacka honom för. Magasinet Det Händer fick en exklusiv  
intervju med Lasse Hector som i dagarna är aktuell med en fin bok om sin vän 
och den självutnämnda divan Anita Ekberg.

Du var en av Anitas närmsta vänner genom 
många år.
– Jo, det stämmer. Vi träffades i början av 1980- 
talet genom en gemensam bekant, Hasse Bratt, 
som var min restaurangkonsult på Hotell  
Tunneln i Malmö, som jag ägde och drev på 1970- 
och 80-talet. I källarvalven under hotellet drev jag 
Malmös mest tongivande nattklubb, Trocadero, 
och det var där jag blev introducerad för Anita för 
första gången. Det uppstod ömsesidigt tycke på 
det personliga planet. Det sa nog ”klick” direkt. 
Det blev en djup vänskap direkt som vi odlade i 
alla år fram tills Anitas bortgång.

De filmer som gjorde Anita till världskändis 
gjordes på 1950-60-talen, Fellinis ”La Dolce 
Vita” t ex.
– Ja, men vad man kanske inte känner till i  
Sverige var att hon spelade in över 65 filmer under 
sin levnad. Cirka tre filmer om året blev det, kan 
man säga. Att det inte blev några svenska filmer 
var nog för att hon inte blev erbjuden tillräckligt 
intressanta roller. Men Bo Widerberg hade långt 
gångna planer på att göra en film med Anita,  
Kärlek 65, men det rann ut i sanden av skandalö-

sa orsaker som förklaras i boken. Eva-Britt  
Strandberg fick istället rollen som var planerad 
för Anita. Jag vet att Anita var en stor beundrare 
av Ingemar Bergman och hon hade mer än gärna 
gjort något med honom i filmväg men så blev det 
inte. Även Ingrid Bergman var en av Anitas  
favoritskådespelerskor och hon pratade ofta om 
att försöka få till ett samarbete med henne.  
Tyvärr blev inget av dessa två önskemål verklig-
het. Förmodligen för att alla tre var upptagna 
med annat men jag tycker det hade varit spän-
nande att se Anita i en dramatisk svensk roll.  
Hon var så mycket mer än bara den som svenskarna 
förknippar henne med.

Nu kommer du med en bok om din kära vän 
Anita Ekberg.
– Jag har länge gått och funderat på den ”sanna” 
berättelsen om Anita. Som god vän med  
henne så fick jag se massor av olika sidor hos  
henne som nog inte många fick se. Folk fick nog 
bara se en facett av det rika kalejdoskop som var 
hennes personlighet. Men jag och journalisten 
Christel Persson har gjort en omfattande  
research och fått kontakt med många ur hennes 

LASSE HECTOR
INTERVJU MED

förflutna som villigt ställt upp och berättat  
minnen och anekdoter från Anitas liv. Jag hade 
hört massor av historier från Anita själv och 
ibland tyckte jag att de nog var för bra för att vara 
sanna. Men när vi sedan kom i kontakt med sam-
bos, pojkvänner, älskare, baroner och markiser  
så visade det sig att allt var sant, och lite till. Det 
står det om i boken. Bl a om hur Enzo Ferrari  
designade en sportbil tillägnad Anita som sedan  
Shahen av Iran ville köpa men fick nobben.

Boken kommer ut efter Anitas bortgång.
– Det hade nog inte gått att göra den medan hon 
levde. Hon var en mycket privat person och levde 
aldrig ut några divalater. Till skillnad från dagens 
s k divor så var Anita den sista genuina divan. 
Med det menar jag att det krävs mod, innehåll 
och karaktär för att leva upp till rollen som diva, 
inte bara ett ytligt skal. Anita kunde verkligen  
leverera även utanför filmens värld. Detta  
gjorde henne unik i alla avseenden. Jag tror helt 
enkelt inte att det hade gått att skriva boken med-
an hon levde. Hon ville inte att historierna om 
hennes fantastiska liv skulle komma ut. Inte för 
att hon hade något att skämmas över, tvärt om. 

Dock tror jag nog att hon ger sitt stilla samtycke 
från sin himmel. Min ambition är att ge den 
kompletta bilden av personen Anita Ekberg.  
Inte bara ytligt utan också på djupet eftersom  
nog ingen kände henne så väl som jag gjorde.  
Ett relevant, historiskt dokument om en person 
som upplevt de stora elefanterna på 1950- och 60- 
talen och som levde i en tid då legender skapades.

Det har blivit en imponerande bok om Anita 
Ekberg.
– 400 sidor unikt material och ca 250 bilder, 
många aldrig publicerade förr. Jag hittade många 
bilder i Malmö Museums arkiv faktiskt. Legen-
dariska Malmöfotografen Georg Oddner donerad 
hela sitt bildarkiv till museet strax innan  
hans bortgång och där hittade jag många bilder 
som aldrig förr visats. Anita var fotomodell och 
Oddners favorit. Han var långt före sin tid rent 
bildmässigt. Bl a hittade jag unika bilder från en 
fotografering för kappor som Oddner hade tagit 
på en byggarbetsplats. Helt okonventionellt men 
läckert. Och hade det inte varit för Anita så hade 
dessa bilder nog varit bortglömda sedan länge.n

Foto: Ola Sjösten

 ” Jag berättar Anitas  
många hemligheter.
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Riksteatern
www.riksteatern.se

TJÄRDALEN
Det är två dagar innan midsommar i en fattig by 
i norra Västerbotten. En man har byggt en tjärdal 
som ska försörja hans skuldsatta familj. När pla-
nerna saboteras av ett illdåd sätter det igång ett 
händelseförlopp som skakar byn i dess grundvalar. 
Sara Lidmans hyllade debutroman Tjärdalen  
från 1953 spelas här som storslagen musikteater  
i Carolina Frändes regi. Det är en laddad, lekfull 
och angelägen berättelse om ansvar, skuld och  
priset för att leva tillsammans. Medverkar gör 
bl a Lisette Pagler.  

30 /10 Osby, 1/11 Kristianstad 

TVÅ SYSTRAR OCH EN BEGRAVNING
Ett familjedrama om drömmar och förhoppning-
ar i katastrofal kollision. Komik, dramatik, och 
en rejäl dos musik i en historia att identifiera sig 
med, att känna igen. 

Ridån går upp för hemkomsten efter Alice Ce-
derströms begravning. Två systrar träffas efter 
många år. Den ena den åldrande sångerskan Vio-
lett Ceder. Hon som for till Stockholm i ungdo-
men för en strålande karriär och ett liv på löpsed-
larna. Den andra arbetsmyran Eva. Hemmadot-
tern som aldrig tillfrågats i viktiga ärenden, som 

alltid varit först i morgonsysslorna och sist att låsa 
porten. Tillsammans med den nyss avlidna mo-
dern har hon i decennier drivit Pensionat Perenn, 
en K-märkt gammal brunnsverksamhet som det 
skryts om i turistbroschyrerna. Mäklarannonser 
skulle benämna stället som ett objekt för den hän-
dige, turistchefen kallar det ett omistligt kultur-
värde.

6/10 Lund, 8/10 Hässleholm

ALICE ELLER KONSTEN ATT FLYTTA 
EN MAMMA
Alice, 70+, med aptit på livet. Maken Henry sedan 
fyrtio år, har nyligen kastat in handduken, men 
vad är det för hemligheter han har lämnat efter 
sig? Samtidigt vill dotter och dotterdotter lirka in 
henne på hemmet. Men, se det vill inte Alice, hon 
har helt andra planer ... Om tre generationer kvin-
nor som alla var och en och på sitt sätt kämpar för 
att få ihop vardagen, och om tiden i livet när vi inte 
längre får bestämma över oss själva. Följ Alice när 
hon kryssar mellan lömska österrikare och intri-
ganta barn och barnbarn. Och vem i hela friden är 
Angelo?

27/10 Höganäs, 28 /10 Staffanstorp, 29/10 Bromölla

GALLRING PÅGÅR
Gallring pågår är en suggestiv thriller 
som utspelar sig i samhällets vardags-
rum där människor rör sig bland bib-
liotekets hyllor. Vi möter Bibliotekarien 
och Låntagaren, två knappt synliga var-
elser som balanserar på gränsdragning-
en för vem som tillåts plats i ett sam-
hälle. 

Det är en föreställning om männis-
kans levnadsvillkor i en mörk värld. 
Det är en pjäs om människan utgallrad 
ur gemenskapen – likt kantstötta, av-
skavda och sällan lästa böcker som inte 
längre får plats på bibliotekets hyllor. 
Lika mycket handlar det om längtan 
efter sammanhang. Om drömmar som 
går sönder. Och om drömmarna som 
förvandlas till stora magnifika fåglar.n

13/10 Köpingebro, 17/10 Brösarp,  
25/10 Landskrona, 27/10 Marieholm,  
3/11 Ängelholm

Teater kan ta sig många olika former men bäst är den nog på scen med  
riktiga skådespelare. Riksteaterns digra utbud ger både drama, komik och  
familjeföreställningar i oktober.

RIKSTEATERN GER:

GALLRING PÅGÅR Foto: PR-bild

ALICE ELLER KONSTEN ATT FLYTTA EN MAMMA 
Foto: PR-bild
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”30 år tillsammans” är namnet på Jonas Gardells 
nya show och det av en anledning. Det är över  
30 år sedan han gav ut sin första roman, 30 år  
sedan han satte upp sin första föreställning och 
30 år sedan han blev i ihop med Mark. På 30 år 
har han gått från att vara ett UFO på besök i  
Mellanmjölkens land till att bli en av Sveriges 
största och mest folkkära artister. Samtidigt har 
Sverige förändrats och det har gått fort. Han är 
ensam på scenen men tillsammans med alla i  
publiken som han älskar. Det Jonas vill göra med 
den här showen är inte bara att återvända till 
nummer och sketcher från förr utan också förstå 
vilket samhälle dom här skämten skrevs för och 
hur det har utvecklats och förändrats.

– Jag växte upp i ett land där det fanns två  
tv-kanaler, tre radiostationer och en Ingemar 
Stenmark. Kvinnor fick inte ännu bli präster och 

homosexualitet var en sjukdom. Med den här 
showen vill jag försöka fatta vad som hände. Jag 
kommer att göra gamla texter och nya texter om 
vartannat för att försöka förstå, säger Jonas  
Gardell. Ibland frågar folk mig hur jag vågar stå 
ensam på en scen inför tusentals personer på 
en teater, konserthus eller idrottsarena. Jag sva-
rar alltid att det ju inte är jag mot alla i publi-
ken. Tvärtom om är det vi allihop tillsammans, 
fortsätter Jonas Gardell och avslutar: Mitt liv har 
fyllts av Mark och barnen och romaner och sho-
wer och tv-serier och sånger, men det har också 
fyllts av alla de som läst, alla de som kommit och 
tittat. Alla som jag uppträtt för och skrivit för de 
här 30 åren.n

30 år tillsammans, 21 oktober, Helsingborg.  
www.ticketmaster.se

30 ÅR  
MED JONAS
Jonas Gardells nya föreställning varvar gammalt med nytt och handlar  
om åren som gått, drömmarna som sprack och segrarna som vanns. 

Foto: Stellan Herner

Utställningen handlar om att våga vara sig själv, att ifrågasätta, att inte vara rädd och att  
prova nya vägar. Det handlar om den egna identiteten och hur vi påverkas av den egna  
familjens historia. Här visas textila verk av Lars Gynning, Agneta Gynnings skulpturer  
och nyproducerade målningar av Carolina Gynning.n

Gynning x 3, 8 oktober–22 januari, Kulturen i Lund. www.kulturen.com

I utställning ”Gynning x 3” presenteras tre generationer av familjen 
Gynning – Lars Gynning, Agneta Gynning och Carolina Gynning.  
Tre konstnärer ur tre olika generationer formade av sin tid. Här  
möts deras verk, sammanförda genom familjebanden, och visar  
på sammanhang, likheter och olikheter. 
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JILLALÄGE FÖR 
JOHNSON 
Countrydrottningen Jill  
Johnson har en händelserik 
höst framför sig. Förutom att 
medverka i TV4:s ”Så mycket 
bättre” åker hon ut på turné 
och med sig har hon ny  
musik som släpps i höst.

Efterfrågan på biljetter har varit stor 
och redan har fler biljetter släppts till 
en nyinsatt konsert på Nöjesteatern i 
Malmö. Jill själv säger:

–De senaste årens fantastiska upp-
levelser har givit mig enorm inspira-
tion som jag tagit med mig in i olika 
låtskrivarsamarbeten och musikaliska 
möten vilket har lett till den nya musik 
jag i höst längtar efter att få bjuda pu-
bliken på, både på skiva och turné.n

Jill Johnson, 27 oktober, Nöjesteatern, 
Malmö, www.juliusbiljettservice.se

Foto: Peter Knutson

www.kulturen.com

GYNNING x 3
Carolina Gynning, målningar
Agneta Gynning, skulpturer
Lars Gynning, textila verk

Invigs  8 oktober på Kulturen i Lund
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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.

the Art of
 Tattoo

Norregatan 10 | Eslöv | 0704 383 385  
Tors 12 –19 | Fre 12 –18 | Lör -Sön 12 –16 C A F É  |  B U T I K  | G A L L E R I 

Simon Lindahl  • Peter Lagergren  • Hans 
Schröder  • Tommy Lompad • Gabriele
Palumbo •  Jacob Wiman •  Johan Svahn

2 – 23 oktober 2016
Vernissage söndag 2 oktober kl 13 – 17

30 sept Ystad Teater UTSÅLT

7 okt Helsingborgs Konserthus

28 okt Kulturkvarteret Kristianstad
(ett fåtal biljetter kvar)

29 okt Kulturkvarteret Kristianstad
(ett fåtal biljetter kvar)

BILJETTER
WWW.FRANBROADWAYTILLDUVEMALA.SE

Succékonserten 
med de största musikalhitsen!
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MÄSTER CLAS ”BUGAR” LOSS
Enligt mästergitarristen Clas Yngström uppfanns boogien i 
Dalarna av kantorn Anders Jobs. De flesta tror att musikge-
nren kommer från USA med förgrundsfigurer som bl a John 
Lee Hooker men inte, säger Clas. Boogie är en vidareutveck-
ling av den s k bugan från Falun. Bugan uppstod när masar-
na skulle underhålla kullorna efter en lång sommar på fä-
bodarna. Ja, tró t den som vill men nu kommer Mäster Clas 
till Kristianstad tillsammans med sina gamla vapendragare 
i Sky High för en konsert med BergaBlues.

Clas Yngströms Sky High + Bergablues, 8 oktober, Kristianstad. 
www.musikisyd.se

KÖRIGT I LUND
2016 firar Lund Choral Festival 10-årsjubileum. Firandet till 
ära kommer världens bästa vokalgrupp till Lund, Swingle 
Singers. Gruppen ger två konserter under körfestivalen så att 
så många som möjligt ska få chansen till en oförglömlig  
musikalisk upplevelse. Tjeckiska Filharmonins barnkör, 
amerikanska Grammyvinnande Roomful of Teeth, Gala-
konserten med flera hundra sångare i Galakören, Nils  
Landgren och Viktoria Tolstoy under ledning av Robert 
Sund, gruppen Andetag, barnens eget SjungGung med  
Oscar Zia och Molly Pettersson Hammar, samt ett exklusivt 
gästspel av Malmö Operakör, Operaorkester och solister  
som avslutar Lund Choral Festival med Verdis magnifika 
Requiem i Allhelgonakyrkan. 

Lund Choral Festival, 17–23 oktober, Lund.  
www.lundchoralfestival.org

MUSIKALISK BRYGD
Efter en hyllad konsertturné i Indien där Beches Brew  
samarbetade med några av dagens ledande indiska musiker 
är det i oktober dags för konserter i Sverige, Norge, Finland 
och Danmark. Det blir känslomässigt, bonnigt, humoris-
tiskt och alldeles underbart.

Beches Brew är Bengt Bergers senaste grupp som bildades 
2010. Genren är en tämligen ny egen sorts musik som inte 
har något att göra med country & western, även om det är 
en utåtriktad och lättillgänglig musikform. En sorts bonnig, 
ofta humoristisk, lätt kultisanstruken musik med utom- 
europeiska drag som utvecklats ur långa tiders studier i  
Indien och Ghana.n

Beches Indian Brew, 22 oktober, Kristianstad. www.musikisyd.se

KUNG 
CLAS m fl 

CLAS YNGSTRÖMS SKY HIGH  
 Foto: Hasse Eriksson
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BECHES BREW  Foto: Mats Svensson

UR HÖSTMÖRKRET…
Nu kryper höstmörkret inpå oss och lockar till både kusliga och mysiga  
besök. November lyses ändå upp med sprakande konserter, utomhusljus  
och goa föreställningar. Tveka inte att lämna hemmets värme för upplevelser 
och sköna aktiviteter runt om i Skåne. 

HOKUS POKUS MOTHERF*CKERS!
Tv-profilerna och illusionisterna Brynolf & Ljung 
håller magishow två helger i rad. Spännande och 
coolt för hela familjen. 

Brynolf & Ljung 3–5, 11–12 november,  
Slagthuset Malmö, www.slagthus.se

MAGNUS UGGLA SJÄLV
Magnus Ugglas nya show är en berättande  
monolog med många musikinslag med en  
Magnus utan solglasögon.. 

Hallå! Popmusik, kickar å kläder 7 november,  
Lunds Stadsteater, www.riksteatern.se

NU SÅ KOMMER JULEN …
I Skåne startar allt på ett slott med  
en julmässa i flera dagar. Förplägnad,  
musik och allt som hör julen till. 

Jul på Wrams Gunnarstorps Slott  
3–6 november,  
www.svenska-slottsmassor.se

TÄVLA MOT DJUREN 
Är du snabb som en fasan, smart som en entita,  
händig som en koltrast? På Naturum kan du  
grilla egna korvar när du tävlat klart.n

Biosfärolympiad 1–2 november,  
Naturum Kristianstad,  
www.vattenriket.kristianstad.se

BRYNOLF & LJUN
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Höörs Jazz 30-års  
jubileum 
14–15/10

En av landets mest uppskattade 
och populära jazzklubbar firar sitt 
30-års jubileum med swing och 
namnkunniga artister.n

www.hoorsjazz.se

Seniormässa 
Turné

På seniormässan bjuds det på  
intressanta föreläsningar och nya 
idéer som kan sätta guldkant på 
vardagen. 6–7/10 i Malmö, 24/10  
i Ystad & 27/10 i Hässleholm.n

www.seniorevent.se

Lena PH 
15/10

Lena Philipsson blandar nya låtar 
med klassiska hits när hon kommer 
till Slagthuset i Malmö i sällskap 
med ett svängigt sexmannaband.n

www.blixten.se

Kulturnatt Landskrona 
14/10

Kulturnatten lyser upp höstmörkret 
och runt i Landskrona med massor 
av spännande  aktiviteter för stora 
och små.n

www.landskrona.se

Månskensrundan 
8/10

Vackra ljussättningar i underbara 
trädgårdar visas fram i kvällsmörkret  
i Nordvästra Skåne. Bli inspirerad  
av hur ljus kan skapa en helt ny miljö 
i trädgården.

www.tradgardsrundorna.se

Youtube, jazz, kulturnatt, skratt och trädgård. 
Ha det så roligt i Skåne med de många trevliga 
höstevenemangen i oktober.

Konstmässa 
28–30/10

Konstnärer och gallerier från hela 
Norden ställer ut på höstens konst-
mässa på Luftkastellet. Passa på 
att samtidigt uppleva utsikten över 
Öresundsbron.n

www.deeloopart.se/konstmassor

David Batra 
26/10

Upplev en av Sveriges i särklass 
vassaste komiker på Sundspärlan. 
Han som ser snäll ut är grym, lite 
mot andra men mest mot sig själv.n

www.sundsparlan.se

Tubecon Tour 
29/10

Passa på att träffa alla populära, 
roliga, ledsna, arga, glada svenska 
youtubers på Tubecon’s turné, när 
de kommer till Helsingborg.n 

www.tubecon.se

Broadway till Duvemåla 
Turné

Det bjuds på stora röster och  
dramatiska känslor med några  
av Sveriges bästa musikalartister. 
7/10 i Helsingborg, 28–29/10 i 
Kristianstad.n

www.franbroadwaytillduvemala.se
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Det här är BRA  
för Skåne.

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

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

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

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

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

Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se
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TUSEN BITARSangré Event & Julius Production presenterar

En konsert med sånger om kärlek 

och orättvisor av Björn Afzelius 

30/9 Helsingborgs Konserthus
13/10 Malmö, Nöjesteatern
14/10 Kristianstad, Kulturkvarteret

Biljetter: www.tusenbitar.com 
samt lokala biljettkontor. 
Personlig service 0775 700 400.

Succéturnén 
fortsätter. 
Med originalmusiker 
från GLOBETROTTERS.

40 miljoner besökare i 23 länder!
Nu till Malmö!

www.bodyworldssweden.se

MALMÖMÄSSAN 3 SEP–DEC 2016
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400, gruppbokning: 046-280 45 50. 
Tur & retur med Skånetrafiken till jojo-pris med print@home-biljett! HÖSTENS FARTF YLLDA KOMEDI !

PREMIÄR 7 OKT PÅ NÖJESTEATERN, MALMÖ
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400

och de andra djuren i  
Hackebackeskogen

Höstens stora barn- och familje-mus-i-kal på

PREMIÄR LÖRDAG 15 OKTOBER. 
SPELAS LÖRD & SÖND KL 12 T O M 10/12. 

Bilj: www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400

Julius Production presenterar

26 NOVEMBER 19:30 – MALMÖ LIVE
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

SOWETOGOSPELCHOIR.COM

St. Petersburg Festival Ballet
Julius Production presenterar

MalMö live  Sön 27 nov kl 20.00
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se 0775-700 400
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