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Kåseri

Inget att titta på
När Hatte Furuhagen och 

Moltas Eriksson tillsam-
mans med Tore Wretman 

på sin tid lagade mat i 
TV satt svenska folket 
bänkade vid apparaten. 
Ja, singular, för på den 
tiden var man glad om 

man hade en TV, i svart/
vitt. Inte idag då varje rum 

i bostaden skall ha en platt-
TV så att man säkert inte går 

miste om något skvalprogram. 
På den tiden, sent 1960-tal, möjligtvis  

tidigt 1970-tal, lagades med omsorg 
brunsås, stekt fläsk, kåldolmar och kanske 
en och annan torsk. För lite extra piff  
adderades räkor eller en ananasskiva 
från burk. Exotiska rätter som lasagne, 
pizza och hamburgare presenterades som 
”det senaste” och analyserades in i  
detalj. Vilka tillbehör kunde passa?  
Lingonsylt, pressgurka, syltade gröna  
tomater? Det var tider det. Jag minns 
speciellt den dåvarande journalisten 
Christina Jutterström, sedermera chef  
för SVT, som lagade aubergine-planta  
och presenterade anrättningen som 
”Prästen svimmade”. Det var TV det! 

Men nu skulle vi prata om modern  
mat-TV, eller hur.

Idag så har man ett nästan fördum-
mande antal TV-tävlingar där helt van-
liga människor gör alldagliga saker; lagar 
mat, bakar tårtor, gör godis, grillar, totar 
ihop desserter o s v. Normalt sett så hade 
väl inte alldagliga sysslor dragit någon 
större TV-publik men med innovativa 
klipp, dramatisk musik och väl inövade 
fraser från de deltagande så försöker man 
skapa dramatik och spänning i grädd-
vispning, degkavling och äggknäckning. 

Vad man lagar eller hur är sekundärt,  
det är deltagarna som skall vara intres-
santa, tycks det. Om man nu tittar på 
”Hela Sverige bakar” eller ”Master Chef”, 
för att bara ta två exempel ur den ymniga 
flod av vardagsgöromåls-TV, så blir man 
inte ett dugg klokare på hur man kan laga 
något nytt eller spännande utan man får 
bara en större insikt i de deltagandes  
sinnesstämningar och tillkortakomman-
den. 

För att vara rättvis så har de flesta TV-
program där någon gör något praktiskt 
förvandlats till varumärkes-TV, antingen  
för deltagarna eller leverantörerna till 
programmet. Förr kunde man faktiskt 
skruva ihop ett altandäck efter att ha sett 
på ”Äntligen hemma” men nu handlar 
det mest om programledarnas personliga 
profil än om plankornas tjocklek.

Om man ser TV som en utvecklings-
linje så undrar jag snart vad som kommer 
på skärmen. ”Hela Sverige går ut med 
hunden”? ”Toaborstmästarna”? ”Master 
gräsklippare”? Med käcka kommentarer  
om hur de deltagande för toaborsten i 
klosetten, att längden på kopplet nog för-
vånar de andra medtävlande eller chocken  
när Olle klipper 3 millimeter istället för  
5 millimeter på midsommargräsmattan.  
Tänk själva, här finns en uppsjö med ovän-
tad dramatik och en ocean av otidigheter 
som självutnämnda förståsigpåare kan 
ösa över intetont anande deltagare.

Nu säger jag inte att allt var bättre förr 
men det ligger något i uttrycket ”200 TV-
kanaler men inget att titta på”.

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. 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 musik från forna tiders 
Europa. Projektet tar dig på en resa till musikens ursprung och bjuder på konserter, före-
läsningar 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, Klostret i Ystad, www.ystad.se/klostret

2. Jordiska upplevelser 
Hela sju exeptionella filmer gjorda av och för äventyrare och äventyrliga på olika häftiga 
platser i världen. Jordens fantastiska natur lockar till expeditioner och olika sätt att besöka 
och uppleva dessa platser. Filmerna visar precis vad som hände, när det hände, där det hän-
de, utan skådisar, trickfilmningar eller annat.n

European Outdoor Film Tour, 23 november Filmstaden Malmö, www.eoft.eu

3. Hans historia 
Höstens stora satsning på Trelleborgs museum är en tvärvetenskaplig utställning 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 hormoner som gör mannen? Vem bestämmer 
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, t o m 21 maj, Trelleborgs Museum, www.trelleborg.se

4. Annan dans än bara tango 
Sweden Balboa Society presenterar danslägret The Revival. Det blir kurser i både balboa 
och shag och på kvällarna blir det socialdans till livemusik. The Revival har lärare av  
internationell klass och lockar deltagare från hela världen Det är sjunde gången som  
lägret hålls på Tangopalatset i Malmö. Lägret smyger igång redan torsdag kväll, när  
The Revival All Stars äntrar scenen för att spela dansvänlig jazz. Till lördagskvällens 
dans kommer det tyska storbandet Kind of Dukish.n

The Revival, 11–13 november, Tangopalatset, www.swedenbalboa.se

5. Hokus pokus 
Motherf*ckers!
Tv-profilerna och illusionisterna Brynolf & Ljung  
åker på turné med sin hyllande show. Paret har  
gjort sig kända för sin enastående street magic  
där man med små medel lyckas med det till  
synes omöjliga. Spännande och coolt för hela 
familjen.n 

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

21 Foto: Cecilia Lindqvist 4

THE ADVENTURE OF THE DODO

BRYNOLF & LJU
N

G
  Foto: R

obert Edlrim

Foto: David Lake
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Tage Danielssons älskade julsaga om Karl-Bertil Jonsson, en 14-åring 
som jobbar extra på postens paketavdelning vid jul, är alltid lika aktuell. 
Han drömmer om att göra precis som sin idol Robin Hood: ”ta från de 
rika och ge till dom fattiga”. Vinn familjepaket till Karl-Bertil Jonssons 
Julafton, genom att söka svaren på frågorna på www.malmostadsteater.se

1. Vad heter boken där berättelsen först fanns med?

2. När startade Unga Teatern?

Senast den 21 november vill vi ha ditt svar via e-post till  
tavling@dethander.com Kom ihåg att uppge namn, adress  
och telefonnummer. Lycka till!

Julaftons hjälte på Malmö Stadsteater

GLAD 
MUSIK

Novembers mysiga mörker fylls av glad musik i 
många former på Malmös musikaliska mötesplats, 
Malmö Live. En plats att tillsammans bli glada på. 
BRIAN WILSONS DJURLJUD
I år är det 50 år sedan The Beach Boys omåttligt 
inflytelserika album ”Pet Sounds” släpptes. För 
att fira har Brian Wilson turnerat land och rike 
runt och framfört albumet i sin helhet – från  
början till slut. Få människor har betytt lika 
mycket för populärmusikens utveckling och  
albumet ”Pet Sounds” anses idag vara ett av  
musikhistoriens absolut främsta album.

Brian Wilson, 7 november

BALETT FÖR ALLA
”Nötknäpparen” är en av det här århundradets 
mest populära baletter. S:t Petersburg Festival 
Ballet dansar allt som kallas för den ”ryska sko-
lans klassiska balett” – det är strikt klassisk elegans 
med en frisk fläkt från det tjugoförsta århundra-

det; en perfekt dansföreställning med ett oslagbart 
scenlandskap och praktfulla kostymer.

Nötknäpparen, 27 november

SOWETO SJUNGER
En av världens största vokalensembler är  
Soweto Gospel Choir från Johannesburg i Syd-
afrika. Namn är efter förorten Soweto,  
Nelson Mandelas hemort. Deras europeiska  
repertoar innehåller en blandning av traditionell 
gospel, sydafrikanska och internationella klassi-
ker samt sånger om frihet. De har också vunnit 
flera Grammys och en Emmy Award för sitt  
arbete med Bono och U2 samt en Academy 
Award nominering för sitt samarbete med Peter 
Gabriel på Disney Pixar film ”Wall E”.n

Soweto Gospel Choir, 26 november

Malmö Live
www.malmolive.se

ST PETERSBURG FESTIVAL BALLET KROPPSKONTAKT
Doktor Gunther von Hagens gjorde sig känd som läkaren som skapade  
utställningar av mänskliga kroppar bevarade genom s k plastinering. Metoden,  
ursprungligen använd under utbildningen av läkarstudenter i Heidelberg,  
gör det möjligt att visa upp förbluffande anatomiska studie- 
objekt. Redan har mer än 40 miljoner personer i Europa,  
Asien och Nordamerika sett utställningen.
Utställningen ”Body Worlds Hälsa” är en unik chans att få en spän-
nande inblick i den mänskliga kroppens kapacitet och rörelseförmåga 
genom effektfulla skildringar av kroppens fulländade form och komplexa 
funktioner. Med hjälp av autentiska kroppar, fängslande installationer 
och multimedia demonstrerar 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 kroppen och inspirerar besökarna till att leva ett  
rikare, mer vitalt liv och på så sätt utnyttja sin fulla potential. I detta  
samarbete mellan kroppsdonatorer, 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 com-
plex human body works. You can compare a normal body and it´s func-
tions 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

Tävling

SOWETO GOSPEL CHOIR
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&
FILIFJONKAN   

Foto: Emmalisa Pauly

På Malmö Stadsteater är det väntetider, te-bjudning och många bittra tårar. 

I VÄNTAN PÅ GODOT
I Samuel Becketts klassiska teaterpjäs sitter de  
två uteliggarna Vladimir och Estragon på en 
landsväg under ett träd och väntar förgäves på 
den mystiske Godot. De väntar och väntar, diskute-
rar 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 
meddelar att Herr Godot hälsar att han inte kom-
mer 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.

t o m 14 december, Intiman

FILIFJONKAN
Filifjonkor är en släktkär art. De förvaltar arve- 
gods över generationer. Så gör också den fina Fru 
Filifjonk. Hon fejar, putsar och oroar sig för den 
katastrof som när som helst kan komma. 

En vacker sommardag bjuder Fru Filifjonk den 
fina Fru Gafsa på te. Porslinet är väl utvalt, kakorna 
utsökta och Fru Gafsa på gott humör, men Fili- 
fjonkans tankar kretsar bara kring katastrofen. 
Samma natt sveper faktiskt den stora katastrofen 
in. Det märkliga är, att när katastrofen väl kom-
mer, är Filifjonkan inte rädd alls.

Filifjonkan är en av alla snillrika figurer i förfat-
taren Tove Janssons berättelser om Mumintrollen, 
som fascinerat vuxna och barn genom årtionden.

t o m 3 december

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se

PETRA VON ANTS BITTRA TÅRAR  Foto: Emmalisa Pauly

Filifjonkan  
        Godot

I VÄNTAN PÅ GODOT  
Foto: Emmalisa Pauly

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 skådespelerskan Karin 
med aptit på livet och blir van- 
sinnigt förälskad. De inleder  
en passionerad relation och  
Karin flyttar in hos Petra. I  
tyska regissören Anna Berg-
manns uppdaterade version  
av Rainer Werner Fassbinders 
mästerverk hamnar publiken  
i ett intensivt, 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.n

spelar t o m 3 november, Intiman
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Regionmuseet Kristianstad visar i vinter delar  
av utställningen om den danska världsberömde 
konstnären Bjørn Wiinblad som visats på konst-
museet Arken utanför Köpenhamn. Bjørn  
Wiinblad gjorde sin debut på konst- och de-
signscenen i en tid när raka linjer och enkel  
design dominerade. Med sina kurviga linjer  
och färgrika skapelser tog Bjørn Wiinblad en 
helt unik plats i det danska kulturlivet. Hans 
fantastiska stil har fascinerat människor över 
hela jorden och på senare tid har yngre genera-
tioner tagit tills sig hans skapelser.

Utställningen visar verk från hela hans karriär. 
Teckningar, keramik, gouacher, teaterkostymer,  
scenografi, gobelänger och skulpturer. När man  
upplever Bjørn Wiinblads universum kastas du in  
i en värld av äventyr och livsglädje.

Bjørn Wiinblad, t o m 19 mars

LEVA FULLT UT
På utställningen ”100 % kamp – Sveriges historia”  
berättas om människor som kämpar för att få rätt  
att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom 
teman som rätten till kroppen, rätten till vardag 
och reaktioner mot rättigheter skildras rättighets-
kampen i det förflutna och i samtiden. Kampen för 
att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett 
funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller 
ursprung. 

Utställningen skildrar rättigheternas grundläg-
gande betydelse för ett demokratiskt samhälle, under-
söker vad som händer när rättigheter tas för givna, 
gestaltar att rättigheter inte kommit till av sig själv 
utan genom att människor agerat och kämpat.n

100 % kamp – Sveriges historia, 20 nov–12 mars

Ett udda konstnärsskap och kampen  
om lika värde visas i Kristianstad.

BJÖRN 
& KAMP

Regionmuseet Kristianstad
www.regionmuseet.se

GOBELÄNG MED MÖNSTER AV BJØRN WIINBLAD 

BJØRN 
WIINBLAD 
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Han har gjort alla de stora rollerna inom operavärlden och spelat på i stort 
sett alla inhemska och internationella scener av rang. Dessutom är han en 
fena på att baka och dansa men har också klara åsikter om miljö, jämställdhet 
och alla människors lika värde. Nu, för första gången, beger han sig ut på en stor 
julturné tillsammans med Arja Saijonmaa för att ge publiken den önskekonsert 
han själv gärna skulle vilja gå på. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju 
med operasångaren Rickard Söderberg.

INTERVJU INTERVJU

Berätta hur samarbetet kom till med Arja  
Saijonmaa. 
– Under många år har jag beundrat Arja för hen-
nes fina tolkningar av de stora text- och musik-
författarna som t ex Mikis Theodorakis. Det finns 
en urkraft i Arja som man inte kan värja sig mot. 
Dessutom hennes tolkningar av Zarah Leander 
är fantastiska. Så jag besökte henne i Finland och 
när vi satt och spelade lite olika musik för varan-
dra så uppstod en underlig magi. Jag spelade Jul-
visa av Sibelius och helt plötsligt så fann vi var-
andra i julmusiken. Vi tittade på varandra och sa 
nästan med en röst ”Vi skall göra en julturné till-
sammans”.

Det blir den första gemensamma julturnén  
för dig tillsammans med en annan artist.
– Ja, det blir det. Men det är första gången för 
Arja också. Ingen av oss har gjort något liknande 
tidigare. Eller, jag menar, vi har båda gjort julkon-
serter tidigare men inte på detta viset. När vi var 
överens om att göra en julturné tillsammans så 
började vi spåna på vad vi ville göra, vilket inne-
håll showen skulle ha. Arja som kommer från den 

glittriga sidan av showbusiness och jag som kom-
mer från den klassiska sidan av musikarvet; hur 
skulle vi kunna kombinera detta på ett bra sätt. 
Men det var absolut inga problem utan snarare 
en kraftfull samverkan mellan de olika genrerna. 
Sedan är ju båda jag och Arja mycket engagerade 
i olika samhällsfrågor och vi bestämde oss för att 
lägga in lite prat mellan låtarna om olika ämnen 
som berör oss. Det tyckte vi båda var viktigt.

Vill publiken inte bara höra ”Bjällerklang”  
när de går på julkonsert.
– Nej, det vet jag att de inte ”bara” vill. Jag och 
Arja har gjort en julkonsertturné som passar i 
stort sett alla. Klassisk, finstämd julmusik och 
massor med glitter och flärd. Och så passar vi på 
att förmedla lite berättelser om kärlek, förståel-
se och medkänsla för det tycker vi båda det finns 
för lite av. En del människor går på andra julkon-
serter där man bara kör ”Bjällerklang” och andra 
traditionella sånger och det är OK. Men vår pu-
blik får hela registret, allt från Sibelius och Schu-
bert till traditionellt och nutida. Känslor, hängi-
venhet, kärlek och värme..

 ” Jag och Arja har gjort en 
julturnékonsert som vi  
själva skulle vilja gå på.

Arja Saijonmaa har varit aktiv som artist sedan 
sent 1970-tal och något av en idol för dig.
– Ja, jo, Arja har liksom alltid funnits där på nå- 
got sätt. Under min uppväxt så tyckte jag mycket  
om hennes låtar och engagemang i olika frågor. 
Som t ex människorättsfrågor där hon tog klar 
ställning mot våld och förtryck i olika länder.  
Det är en ynnest att få jobba tillsammans med  
henne. Hon är så generös, kärleksfull och ödmjuk 
och har absolut inga divalater. Kanske var jag lite  
nervös inför vårt första möte, det blir ju så när 
man ser upp till en person som man sedan skall 
träffa och jobba tillsammans med. Men min  
nervositet var obefogad. Jag verkligen älskar  
Arja för den person hon är och hennes långa  
och spännande artistkarriär. 

Du är väldigt förtjust  
i julmusik antar jag.
– Oh, jag älskar jul-
musik! Jag börjar spela 
julmusik hemma redan 
i september för att hinna 
med innan julen är över.  
Speciellt i år har varit ett under-
bart år eftersom jag har jobbat med min 
julskiva sedan i maj och lyssnat och lyssnat ända 
sedan dess. Att, som de flesta, börja njuta av jul-
musik den första advent är alldeles för sent, tycker  
jag. Jag är helt besatt av julmusik och verkligen 
njuter av det. Det är helt underbart att mitt i hög-
sommaren få sätta på ”O helga natt” och bara 
mysa.n

ÄNTLIGEN JULMUSIK

Foto: Rick-y
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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

Efter 26 år tillsammans, varav nästan två decen-
nier som Sveriges största rockband, meddelar 
kent nu att 2016 blir deras sista år tillsammans. 
Det blir ett farväl fyllt av ny musik och som firas 
tillsammans med fansen med en arenaturné ge-
nom hela Norden.

kent berättar med egna ord:
“Vi har alltid försökt gå våra egna vägar. Tack 

till alla ni som brytt er om vår musik. Tack till 

alla er som kommit på våra konserter, från de  
första trevande kaosgigen på små klubbar under 
det dimmiga 90-talet till de stora scenerna. Ni  
har gjort det möjligt för oss att fortsätta. Vi är 
oändligt tacksamma för ert stöd, ert tålamod  
och er kärlek”.n

kent, 11–13 november, Malmö Arena,  
www.malmoarena.se

Han är en av de mest framgångsrika turne-
rande artisterna i dag. Elton och hans band 
bjuder på en konsert du aldrig kommer att 
glömma. Hela publiken sjunger med till klas-
siska låtar som ”Your Song”, ”Rocket Man”, 
”Bennie and the Jets”, ”Philadelphia Free-
dom”,” Crocodile Rock”,  ”Don’t Let the Sun 
Go Down on Me” och många många fler.

Hans otroliga karriär spänner över fem de-
cennier och han är en av de bäst säljande so-
loartisterna genom tiderna med 35 guldski-
vor och 25 platinaalbum, 29 topp 40 hits, och 
han har sålt mer än 250 miljoner skivor värl-
den över. Elton John innehar rekordet för den 

största säljande singel genom tiderna, ”Candle 
in the Wind ’97”, som sålts i över 37 miljoner 
exemplar. Sedan hans karriär startade 1969 
har han spelat över otroliga 4000 konserter 
runt hela världen.n

I våras gick startskottet för sista året med Sveriges största rockband, kent. 
Bandet bjuder in till spektakulärt avskedsår; med ett sista album, ”Då Som 
Nu För Alltid”, en sista turné samt en Greatest Hits samling. 

Elton John och hans band återvänder till Sverige för två konserter i höst  
under sin ”Wonderful Crazy Night Tour”. Han kommer bjuda på alla sina 
klassiska hits från en helt otrolig karriär som sträcker sig över fem decen-
nier, tillsammans med låtar från nya albumet ”Wonderful Crazy Night”. 

En sista turné
UNDERBART GALET  
MED SIR ELTON

Elton John
10 november, Malmö Arena, 
www.malmoarena.se

Wonderful crazy with Sir Elton
With a career spanning more than five decades  
Sir Elton John has certainly made a very big  
impression in modern pop music. With over 
35 gold selling records and 25 platinum records 
he is one of the best selling artists still touring. 
Now he comes to Malmö Arena for an unfor-
gettable night were all of his songs, old and new, 
will get you in a special mood.
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  Foto: LiveN
ation
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Riksteatern
www.riksteatern.se

OFORHAPPANDES  Foto: Anna Huerta

FLYKTPOTATIS 
När samhällsklimatet hårdnar och kallnar, kon-
trar Emil med att sprida ännu mer mänsklig vär-
me genom sina hyllade skivor, böcker, krönikor, 
tankar för dagen i radio och framför allt från sce-
ner runt om i hela landet med sin helt egna bland-
ning av musik, lyrik och komik. Genom att på sam-
ma gång vara både en av Sveriges roligaste och all-
varligaste artister lämnar Emil ingen oberörd när 
han med  mjukt tilltal och stenhård satir, finstämd 
musik och hisnande mellansnack, vågar vända ut 
och in på sig själv och världen och visa hur det mest 
personliga hänger ihop med det mest globala.

11–12/11 Lund, 18/11 Malmö

FÄBODLAND
Fäboland utgår från fäbodarna som en matriarkal  
utopi. Det handlar om den svenska folkmusikens  
historia ur ett annat perspektiv, en bortglömd histo-
ria. Sara Parkman och Samantha Ohlanders är några 
av Sveriges bästa folkmusiker. Deras musik hörs på 
bygdegårdar och nattklubbar och med feministiska 
och antinationalistiska budskap för de folkmusiken 
in i nutidens Sverige.

8/11 Kristianstad, 9/11 Smedstorp, 10/11 Ängelholm

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? Sam-
tidigt vill dotter och dotterdotter lirka in henne på 
hemmet. Men, se det vill inte Alice, hon har helt  
andra planer. Om tre generationer kvinnor som alla 
var och en och på sitt sätt kämpar för att få ihop var-
dagen, och om tiden i livet när vi inte längre får be-
stämma över oss själva. Följ Alice när hon kryssar 
mellan lömska österrikare och intriganta barn och 
barnbarn. Och vem i hela friden är Angelo?n

16/11 Kristianstad

OFÖRHAPPANDES
Tillsammans med musikern Benneth Fagerlund 
tar satirikern Ronny Eriksson på sitt karaktäris-
tiska sätt temperaturen på Sverige idag; på stad 
och landsbygd, på rättvisor och orättvisor. Publi-
ken kan se fram emot inslag av satir, humor, stå 
upp och mycket musik; både såväl nyskrivet och 
klassiker. 

– Det blir lite oförhappandes. Vi kommer att ta 
upp dagsaktuella frågor, lokala och rikstäckande. 
Min tanke är att varje föreställning ska bli unik 
utifrån var vi befinner oss och vilken publik vi 
möter, säger Ronny Eriksson.

25/11 Hässleholm, 27/11 Lomma, 29/11 Kristianstad

MIN RYSKA PASSIONERADE  
FARFARS FARMOR
Sophie Tolstoy Regen getaltar sin farfars farmors 
passionerade och dramatiska liv. Sophia Tolstoys 
dagböcker, hennes egna fotografier och den mu-
sik hon älskade, ligger till grund för monologen. 
Fram träder en extraordinär stark och kreativ 
kvinna som inte ville böja sig för dåtidens kvinno-
syn. Hon tar plats och möter upp sin egocentriske, 
redan på sin tid världsberömde man, Lev Tolstoy 
som bl a skrev klassikerna ”Krig och Fred” och 
”Anna Karenina”. 

19/11 Ystad, 24/11 Höganäs, 27/11 Lund, 30/11 Åhus, 
1/12 Fjälkinge 

FÄBODLAND  
Foto: Märta Thisner

  EMIL JENSEN   
Foto: Klara G

ALICE ELLER KONSTEN ATT FLYTTA EN MAMMA 
 Foto: PR-bild

Riksteatern fyller landets scener med högkvalitativ teater och underhållning. 
Roligt, tänkvärt och reflekterande i en tid av ytlighet och trams.

Plötsligt  
med Ronny



www.dethander.com – Det Händer 21Det Händer – SKÅNE20

Fo
to

: S
te

lla
n 

H
er

ne
r

”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. 

– 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.n

30 år tillsammans, 13/11 Kristianstad, 25/11 Malmö 
www.lifeline.se

Föreställningen handlar om betydelsen av drömmar  
och längtan efter frihet samtidigt som man har behov  
av trygghet och gemenskap med andra. Under dansen  
mixas vardagen och drömmarna samman och skildrar  
behovet av att höra till och ha en identitet med mycket  
humor och poesi. 

Det är ett unikt dansverk op 45 minuter med Memory 
Wax från Sverige och Danza Teatro Retazos från Kuba.n

30 ÅR  
MED JONAS

Crisálida

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

En fartfylld modern dans med en  
del pantomim, hiphop och folklore.

Stefan Sauk fick sitt genombrott i polisfilmen ”I Lagens Namn”, därefter följde  
”Tillfälligt Avbrott”, som var ett inslag i satirprogrammet Lorry i början av 
1990-talet, där hans ofta återkommande uttryck ”Det är mycket nu…” och 
rollfiguren Doktor Dengroth med uttalandet ”Jag är skeptisk” blev bevingade.

Sedan genombrottet har Stefans karriär spänt mellan film 
och TV-succéer som ”Vendetta”, och ”Lorry” till ”Torka 
Aldrig Tårar Utan Handskar” och på scen bland annat  
genom flertalet föreställningar som; ”I Rosens Namn”, ”I  
huvudet på Bergqvist och Sauk”, musikalen ”Miss Saigon” 
där Stefan även vann en Guldmask för bästa manliga musi-
kalskådespelare. Mångfalden har varit hans signum.

Nu ger sig Stefan Sauk åter igen ut på scen med föreställ-
ningen ”Sauk fortfarande skeptisk and som fcuking music” 
en föreställning som drog fulla hus genom Sverige i regi av 
Riksteatern. I föreställningen driver Sauk med våra svenska 
trender, Han vänder ut och in på allmängiltiga begrepp och 
visar med stor humor och genialitet våra olika dialekters  
underhållande egenheter.n

Sauk fortfarande skeptisk and som fcuking music, 13 november, 
Malmö Slagthus

Skepticism och musik Foto: Miguel Azcue

Foto: Javier Garcia

Crisálida
18 nov Simrishamn 
20 nov Lund 
23 nov Ängelholm 
26–28 nov Malmö
www.memorywax.se
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Malmö Opera
www.malmoopera.se
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November är en fantastisk  
månad att besöka Malmö  
Opera i. Det bjuds på musikal,  
modern dans och skräckinjagande 
opera. Kryp in i mörkret och låt 
dig roas, oroas och glädjas av  
kulturutbudet när det är som bäst.

FEELGOOD PÅ HÖGA KLACKAR
Oscar Pierrou Lindén spelar den extravaganta 
nattklubbsartisten Lola och Andreas Weise fa-
briksägaren Charlie när Ronny Danielsson regis-
serar den svenska premiären av 1980-talsikonen 
Cyndi Laupers succémusikal ”Kinky Boots”. En 
fartfylld musikal med stor show, mycket humor 
och härlig musik.”Kinky Boots” är en lika rolig 
som rörande berättelse om Charlie Price som tar 
över sin fars nedläggningshotade skofabrik. För 
att få fart på affärerna börjar han tillverka sexiga 
stövlar i mansstorlek 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 vinna  
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.

Kinky Boots, spelar t o m 5 februari 
recension på dethander.com

FAMILJÄR SKRÄCKHISTORIA
Donizetti föredrog mäktigt känslosamma trage-
dier och skrev operan inspirerad av Victor Hugos 
pjäs som är baserad på skandalkrönikan om den 

&Klackar, ljus 
tragik

SORG OCH SAKNAD
Koreografen Ben Wright och Skånes 
Dansteater bjuder tillsammans med 
Malmö Operaorkester och Operakör 
in till en föreställning full av tanke och 
tröst. 

”To see the world while the light 
lasts” är en nyskriven förtrollande 
dansteaterföreställning av det kreati-
va teamet bakom succén ”the feeling of 
going”. 

−”To see the world while the light 
lasts ”är en hyllning till vår början och 
vårt slut och alla ljusskiftningar som 
sker däremellan, säger koreografen Ben 
Wright.n

To see the world while the light lasts,  
t o m 6 november 

förskräckliga Lucrezia Borgia. Verklighetens  
Lucrezia Borgia blev utnyttjad av politiska skäl  
och bortgift tre gånger av sin maktgalne far, påve 
Alexander VI. I operan förälskar sig den unge 
Gennaro i en vacker men maskerad kvinna.  
Till sin förfäran inser han att hon är den ökända 
mörderskan Lucrezia Borgia. 

För Malmö Opera på turné regisserar Maria 
Sundqvist föreställningen i en koncentrerad  
kammarversion förlagd i tidsperioden italiensk 
renässans, med all dess fantastiska kostymprakt.

Lucrezia Borgia, turné; 2/11 Skurup, 4/11 Lomma,  
6/11 Sibbhult, 11/11 Landskrona, 13/11 Malmö,  
15/11 Sjöbo, 18/11 Ängelholm

Foto: Malin Arnesson
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GLENN IS IN THE HOUSE
Återigen är det dags för Glenn Wish & The New 
Memphis Orchestra att inta scenen på Södra Kasern  
i Kristianstad till jul. De två första helgerna i decem- 
ber kommer fjolårets succé tillbaka. Ännu vas-
sare, mer energi och kärlek till publiken. Glenn 
Wish har gjort sig känd som den makalöse Elvis-
tolkaren och med sitt svängiga tolvmannaband i 
ryggen går ingen fri från hans härliga stil.

2, 3, 9 & 10 december, www.glennwish.se

SOFIAS STJÄRNENÄTTER
Sångerskan Sofia Karlsson åker på efterlängtad  
turné tillsammans med pianisten Martin Hederos. 
Martin som tidigare spelat med Weeping Willows, 
Stefan Sundström, Ulf Lundell och Soundtracks of 
our Lifes och hans samarbete med Sofia har resulte-
rat i en av Sveriges bästa julkonsertturnéer.

26 november Palladium, Malmö och 27 november  
Mejeriet, Lund. www.luger.se

ÅSA FÅNGAR JULEN
Åsa Fång och Christopher Wollter är tillbaka  
med en helt ny julkonsert som går i kontrasternas 
tecken. Efter publik- och kritikersuccérna ”Brel 
möter Piaf”, ”Billy Elliot” och ”Doktor Zjivago” 
tar sig de båda hyllade artisterna an julklassiker 
och det genuint stämningsfulla som blandas med 
underfundiga texter och personliga reflektioner 
över vad julen betyder för oss.

29 november, Lunds Stadsteater, www.ticketmaster.se

BÄSTA JULSHOWEN KANSKE
En stor show i det lilla formatet av och med  
Mikael Neumann och Tommy Juth. Man bjuder 
på ett festligt, intimt alternativ till alla stora  
yviga julbordshower. Radarparet Tommy och  
Mikael får publiken uppleva värme, närhet, här- 
liga klassiska julsånger, blandat med galen musi-
kalisk humor och roliga dialoger och monologer. 
”Pianofantomten” Peter Berglund jobbar på ackord 
medan ukulele och gitarr sprakar i julmörkret 
och herrarna sjunger ”Nu snurrar julen !”.n

25 november–11 december, www.juliusbiljettservice.se

Han är Frankrikes mest omtalade poet och  
dramatiker, en provokatör som driver med  
kyrkan och överheten. Ständigt på väg att bli  
arresterad. En oäkting från landsorten, rik genom  
smarta affärer och svår hypokondriker. Hon är född  
och gift inom högadeln med direkt tillgång till kungliga hovet.  
Hennes matematiska begåvning är uppenbar men som kvinna nekas hon tillträde  
till de skolor eller akademier där den kan utvecklas. Hon får gå sin egen väg och hon pratar oavbrutet. 

Voltaire och Émilie blir häftigt förälskade och upplever en sällsynt kärlekspassion. De bryter medvetet 
med samhällets konventioner, lämnar Paris och förverkligar en utopi på landet där arbete och kärlek 
flödar fritt i ett till en början jämbördigt förhållande.n

Émilie och Voltaire, 18 november, Ystads Teater, www.ystad.se/teatern

Under vinterhalvåret så avstannar 
verksamheterna på Österlen, men inte 
Skillinge teater. De fortsätter fylla  
scenen med spännande och intressanta 
möten och upplevelser. Med premiär 
den 27 november blir det en aftonföre-
ställning med eftertanke, inspiration, 
värme och god mat. Kort och gott ett 
möte i mörkret, en ljusglimt av insikt.n

Vinterafton, premiär 27 november,  
spelar t o m 29 december, Skillinge Teater, 
www.skillingeteater.com

Kampen mellan 
två individer 

Ljus & 
värme 

GLENN WISH  Foto: Luger  
BAKGRUNDSBILD Foto :Freeimages

SOFIA KARLSSON
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Under sommaren är Skillinge 
Teater fylld med liv och aktivi- 
teter. Musik, trolleri, teater 
och författarmöten. 

Ett nyskrivet drama om upp- 
lysningstidens största kärlekspar,  
dramatikern och filosofen Voltaire  
och matematikern och fysikern 
Émilie du Châtelet. 

Julkonsert
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tyr i sagornas tid. I rollerna bl a Maja 
Magnusson, Markus Christensen  
och Ängla Sigfridsson.

Bröderna Lejonhjärta,  
t o m 20/12 Kristianstad Teater,  
www.underhallningspatrullen.se

JULSTÖK
Julen på Kulturen startar med Jul-
stöket första adventshelgen och  
sedan bjuds det på julpyssel, lucia 
och besök hos tomtefamiljen. Följ 
också Julspåret, som visar hur julen 
firades förr i tiden och lär mer om 
gamla och nya jultraditioner.

Julen på Kulturen, från 26/11,  
www.kulturen.com

JULIGT PYSSEL
Snart står julen för dörren och på  
Österlens Museum i Simrishamn kan 
man skapa sitt eget julpynt som fläta-
de hjärtkorgar, smällkarameller och 
kristyränglar. Man kan dessutom 
prova på traditionell halmslöjd.

Julstöka som förr i tiden, 27/11 Österlens Museum, www.simrishamn.se/museum

SUNE – KAOS I FREDAGSMYSET
Undrar om Sunes familj lyckas få en lugn fredagskväll i soffan. För vem 
är det som plötsligt knackar på dörren? Stämmer det när Sveriges i särklass 
snålaste pappa, Rudolf Andersson, säger att gästerna har kommit  
på oväntat besök eller har han råkat hyra ut familjens hus till främlingar?

Sune – Kaos i fredagsmyset, 6/12 Malmö Live, www.lifeline.se

JUL MED KARL-BERTIL
Karl-Bertil Jonsson är 14 år och jobbar extra  
på postens paketavdelning innan jul. Han 
planerar att göra precis som sin idol Robin 
Hood, och ”ta från de rika och ge till dom fat-
tiga”. Karl-Bertil plockar undan de paket som 
kommer till rika personer. Sedan ger han sig 
iväg, utklädd till tomte till slumkvarteren och 
delar ut julklapparna.

Tage Danielssons älskade klassiska julsa-
ga är alltid lika angelägen för alla åldrar. I 
Sara Cronbergs regi får sagan en mer aktu-
ell innebörd med en nutida Karl-Bertil Jons-
son. Med underfundig humor väcker Karl-
Bertil Jonsson sympati och diskussion över 
generationsgränserna.n

Karl-Bertil Jonssons Julafton, 26 nov–4 feb,  
www.malmostadsteater.se

JULAFTON
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HACKEBACKESKOGEN
Klas Klättermus är en härligt livlig berättelse  
om Klas liv i Hackebackeskogen. Hans vänner 
Mickel Räv, Mårten Skogsmus, Jösse Bagare, 
Brummelman, Bamsefar och alla dom andra  
djuren sjunger och knogar på utom Klas Klätter-
mus som helst vill lata sig. Sjung med i visorna om 
Bamsefar, Klas Klättermus och såklart Peppar- 
kakebagarsången. 

Medverkar gör Ellen Malmström, Sofie Lindberg, 
Anders Aldgård, Jennie Rosengren, Toni Rhodin, 
Simon Ringman, Björn Elmgren, Caroline Nilsson, 
Lotta Aldgård, Jan Lehrning, Edith Aldgård, Clara 
Nilsson, Alexandra Gustafson och Kajsa Palmkvist.

Klas Klättermus, t o m 4/12, www.nojesteatern.se

SYSKONKÄRLEK  
I NANGIJALA
Astrid Lindgrens  
odödliga berättelse om 
vänskapen, kärleken 
och modet mellan de 
två bröderna  Skorpan  
och Jonatan, är en  
fullödig musikal med 
vacker musik, hjärt- 
knipande 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 
fruktansvärd drake får publiken ett storslaget även-

I november finns gott om roliga och mysiga gemensamma upplevelser  
för både barn och vuxna med teater, sång och trevligt julpyssel.

Sune, Klas  
& Karl-Bertil

LEJONHJÄRTA

HACKEBACKESKOGEN

Recension finns på www.dethander.com
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Det doftar glögg och stearinljus, pepparkakor och rökta korvar; det är jul-
marknad i bygderna. Årets nyheter blandas med traditionsrika julbockar och 
enbärsdrycker och färgglada hantverk blir granna klappar. Julen är på väg!

JULELIGA LOCKELSER

12–13, 18–20/11 Julmarknad på Högestad Gods www.yif.se 

12–13/11  Jul på Svaneholms slott www.svaneholm.com 

17–20/11  Skånejul www.skanejul.se 

19/11   Julmarknad i Hembygdsparken www.engelholm.se 

19–20/11  Jul på Yllan www.kristianstadsmassan.se 

9–20/11  Julmarknad på JohannaMuseet www.johannamuseet.se 

20/11   Julmarknad på Örenäs Slott www.orenasslott.com 

25–27/11  Skånska Juldagarna www.bosjokloster.se

26/11   Skillinge Julmarknad www.skillingeteater.com

26–27/11  Julstök på Kulturen www.kulturen.com

27/11   Julmarknad i Ängelholm www.engelholm.com

27/11   Jul på Slottet www.malmo.se/museer
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MYSIGA JULMARKNADER I NOVEMBER:

På skane.dethander.com och www.facebook.com/magasinetdethander  
hittar du ännu fler marknader att besöka.Ta
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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.

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, t o m 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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18/11 JONEBERGSHALLEN, SIMRISHAMN 
20/11 LUNDS STADSTEATER, LUND
23/11 JARL KULLESCENEN, ÄNGELHOLM 
27/11 MALMÖ LIVE, MALMÖ

I samarbete med VASS - scenkonst som vågar med stöd av  
Kulturrådet, Kultur Skåne & Malmö Kulturnämnd.

Biljetter: 
SIMRISHAMN: Bokvaruhuset Österlen 0414-10250   
LUND: ticketmaster.se  
ÄNGELHOLM: Akademibokhandeln Ängelholm  
MALMÖ: malmolive.se/memory-wax

CRISÁLIDA
EN FARTFYLLD DANSFÖRESTÄLLNING AV MEMORY 

WAX  (SE) & DANZA TEATRO RETAZOS (CU)

MINSKAT AVSTÅND
1979 genomfördes en direktaktion där HBTQ- 
personer runt om i Sverige ringde in till försäk-
ringskassan och sjukanmälde sig för sjukdomstill-
ståndet homosexualitet. Det här är ett av de histo-
riska nedslagen som Anna Viola Hallberg tar av-
stamp från i sin utställning ”Rekursivt avstånd”.

Via arkivmaterial, nyhetsbilder och personli-
ga berättelser skapar Hallberg en konst som un-
dersöker hur sociala villkor och konstruktionen 
av identitet hänger ihop med politiska maktord-
ningar.

Hallberg använder 1970-talets estetik för att 
skapa ett rum fullt av sinnesintryck där frågor  
om identitet och representation har en central 
plats. Genom att basera utställningen på verkliga 
händelser och sedan skapa en sorts fiktion lyfter  
Hallberg fram moderna frågeställningar kring  
offentligt och privat, fiktion och dokumentärt 
samtidigt som hon visar på det metodiska och 
uthålliga arbetet i att få sjukdomsbeteckningen 
”mental rubbning/homosexualtitet” avskriven.

Rekursivt avstånd, t o m 8 januari 2017

UTAN 
HEM
Hemlösa  
EU-migranter  
blev en vanlig  
syn i våra städer  
under 2014. Tiggarna, som de kallas, skapade 
många diskussioner i landet Sverige. Våren 2015 
påbörjade Helsingborgs museer en dokumenta-
tion av hemlösheten i Helsingborg.

Men hemlöshet är inget nytt. Även de lokalt 
hemlösa finns mitt ibland oss. Vi måste se alla 
hemlösa. Vilka är de? Hur ser deras vardag ut?

Våren 2015 påbörjade Helsingborgs museer  
en dokumentation av hemlösheten i Helsingborg. 
Fotograf Anna Bank och antikvarie Birgitta  
Witting har följt människor som inte hade en  
fast bostad. Det kunde vara EU-migranter som 
sov i tält, människor som bodde i tillfälliga bo-
enden eller inte alls visste var de skulle tillbringa 
natten. De besökte också hjälpverksamheter och 
träffade de engagerade människorna bakom.n

Sorry att jag finns, t o m 8 januari 2017
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Två utställningar om utanförskap visas på 
Dunkers Kulturhus. Den ena tar avstamp  
i 1970-talet, den andra 2015.

UTANFÖRSKAP   
DÅ OCH NU 

BILD FRÅN UTSTÄLLNINGEN SORRY ATT 
JAG FINNS- HEMLÖS I HELSINGBORG  

Foto: Dunkers

Moderna möbelklassiker, konsthantverk, konst och 
vintagemode kommer att fylla mässlokalerna i  
Brösarp. Mässan har blivit ett viktigt forum där  
intresset för modern design kommer till uttryck. 
Mässan är inte bara ett tillfälle till 
inköp utan lika mycket en möjlig-
het att lära sig något om 1900-talets 
design. Utställarna besitter gedigen 
kunskap och står gärna till tjänst 
med information om sina objekt. 
Vill besökare ha egna föremål vär-
derade går det bra att ta med dem 
till mässan. Ett foto på något ärvt 
eller förvärvat är ofta tillräckligt för 
ett första utlåtande.n

Moderna i Brösarp 11–13 november, www.brosarpsmassan.se

MODERN DESIGNMÄSSA
Missa inte höstens glödheta antik- 
mässa i Skåne. För elfte gången  
arrangeras Moderna i Brösarp,  
Sveriges enda mässa som fokuserar  
på 1900-talets banbrytande design. 

Foto: Jönssonbilder

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

JulmarknadJulmarknad
HANTVERKARNAS

19–20 november kl 11–16

Dunkers kulturhus
www.dunkerskulturhus.se



www.dethander.com – Det Händer 32

#11 • november 2016

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Köpenhamn

Det Händer – SKÅNE32

TIPS
FRÅN REDAKTIONEN
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Barngalan i Lund 
12/11

Med årets tema ”Vi vågar hälsa” 
och Friends som förmånstagare 
sprider Barngalan det viktiga bud-
skapet att samarbeta för att före-
bygga kränkningar och mobbning.n

www.barngala.se

Du måste skämta 
Turné

Tobias skojar om vår bisarra värld 
där artister gråter i tv-program, 
badhus segregerar män och kvin-
nor och författare ”sjunger” i Mello. 
17/11 i Ystad, 18/11 i Hässleholm.n 

www.showtic.se

Spökvandring Citadellet 
4/11 & 11/11

Spökar det verkligen i det gamla 
fängelset? Är historien om solda-
ten verkligen sann? Följ med på en 
ryslig vandring på Landskrona Slott 
bland vålnader och gengångare.n

www.citadellet.com

Tillbaka till Verkligheten 
Turné

Människan behöver skratta. Åt oss 
själva, åt eländet, åt makten och åt 
härligheten. Skratta med Thomas 
Petersson i Ängelholm 11/11 och  
i Ystad 12/11.n

www.showtic.se

Jul på Högestad 
12–13, 18–20/11

Julmarknad på godset med en mång-
fald av härligt hantverk. Fredag 18/11, 
fri entré för funktionsnedsatta.  
Öppettider 10–16 lö-sö, fre 13-16.n

 
www.yif.se/Page/125300

Gala, storband, spökvandring, skratt och teater. 
Ha det så roligt i Skåne på de många trevliga  
höstevenemangen i november.

Glenn Miller Orchestra 
Turné

Glenn Miller Orchestra, i sin  
skandinaviska version, anses  
vara den bästa av de fyra Miller- 
orkestrar som turnerar världen runt. 
18/11 Helsingborg, 19/11 Malmö.n

www.glennmillerorchestra.se

Tensta Gospel Choir 
20/11 

Kören Tensta Gospel Choir firar 
sitt 20-årsjubileum med en varm 
och härlig blandning av spirituals, 
klassisk och modern gospel, jazz, 
blues, soul och funk.n

www.slagthus.se

Hallå! 
7/11 

Magnus Uggla kommer till Lund 
med sin monolog “Hallå!” där han 
berättar om hur popmusiken påver-
kade honom i barndomen och hur 
karriären startade.n

www.riksteatern.se

Ett Drömspel 
11/11–4/12 

I den klassiska pjäsen av August 
Strindberg upptäcker guden Indras 
dotter Frida att det finns både kärlek 
och lidande hos människorna  
på jorden.n

www.moomsteatern.com
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Daniel Richter, Tarifa, 2001. © Daniel Richter. Louise Bourgeois, CELL XXVI, 2003. Foto: Christopher 

Burke, © The Easton Foundation / copydanbilleder.dk 2016

DANIEL  
RICHTER

8.9.2016
-8.1.2017

Louisianas

Main Corporate Partners: ab

LOUISE  
BOURGEOIS 

13.10.2016
-26.2.2017
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KÖPENHAMN
Wonderful Copenhagen 
www.vistcopenhagen.dk

Copenhagen info
www.cphinfo.dk

Visit Denmark
www.visitdenmark.se

SKÅNE
Tourism in Skåne
www.visitskane.com 

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Öresundsbron
www.oresundsbron.com
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och Stockholm/Mälardalen.
Magasinet distribueras till 450 platser 
som utvalda turistbyråer, flygplatser, 
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FÖR ALLA ÖVER 7 ÅR 26 NOV 2016–4 FEB 2017



JULIUS PRODUCTION & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

TVÅ MUSIKALISKA VÄRLDAR 
i en KLASSISK JULKONSERT VV

Torsdag 8 december kl 1930  malmö konserThus
Bilj: Julius Biljettservice 0775-700 400, www.juliusbiljettservice.se

Info: www.julkonserten.se

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 !

T.O.M. 4 DECEMBER PÅ NÖJESTEATERN, MALMÖ
Biljetter: 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

Text och musik: Thorbjörn Egner
Översättning: Ulf Peder Olrog 

och  Håkan Norlén

Bearbetning: Anders Aldgård
Kostymer: Svenbörje Gaborn

Dekor: Elna Bengtsson
Regi: Sofie Lindberg

Producent: Julius Malmström

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

PREMIÄR LÖRDAG 15 OKT PÅ NÖJESTEATERN 
SPELAS LÖRD & SÖND KL 12 T O M 4/12. Bilj: www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400

ÄVEN LUNDS STADSTEATER 10 DEC KL 12 & 15.30

och de andra djuren i  
Hackebackeskogen
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