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1. Tidernas kärleksopera

Den fattiga konstnären Rudolfo är kär i sömmerskan Mimi. Den julpyntade staden skimrar av
ljus och glädje kring det älskande paret men Mimi är sjuk i tuberkulos så kontrasten till deras
öde i det iskalla och tröstlösa vindsrummet blir allt tydligare. Kärleken lyser om Rudolfo och
Mimi i Puccinis klassiska opera ”La Bohéme” där tragedin närmar sig med obönhörliga stormsteg.
Det är svårt att inte dras med i berättelsen om en kärlek så stark att enbart döden kan skilja dem
åt. Föreställningen är en samproduktion med GöteborgsOperan och sjungs på italienska.n
La Bohème, 3–22 februari på Operaen, www.kglteater.dk
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3. Kliv in i filmkulissen

På Nordisk Film i Köpenhamn kan man komma riktigt nära kulisser, kostymer och andra
föremål från olika kända, danskproducerade filmer. Nordisk Film är ett av världens äldsta
filmföretag och här har man i mer än 100 år skapat en uppsjö av älskade tv-serier och biograffilmer som “Matador”, “Beck”, “Nyckel Hus Spegel” och “Kon Tiki”. Promenera i kulisserna
och se kläder och detaljer från bl a Skjerns Magasin. Som något
helt nytt har det öppnats en särskild utställning om Olsen Banden
(Jönsson-ligan) där man kan studera det legendariska vardagsrummet hemma hos Benny och Yvonne samt testa om
det går att öppna det berömda kassaskåpet.n

2. Het engelsk teater

Rundvisning på Nordisk Film, lördagar och söndagar,
www.nordiskfilm.dk/Om-os/Rundvisning-pa-Nordisk-Film

Köpenhamns mest prestigefulla engelska teaterkompani för klassiskt och nyskapande drama är
That Theatre under ledning av Ian Burns. Den nya produktionen heter “After Miss Julie” och är
ett hett kärleksdrama mellan Miss Julie, en respekterad societetsdam på landsbygden, och hennes
fars chaufför Jean. Året är 1945 och hela England firar Labour-partiets valseger. Deras heta kärlek
triumferar men slutar i tragedi när de testar sina nyvunna gränser.n

4. Runt och runt

After Miss Julie, 22 februari–25 mars, Krudttønden, www.that-theatre.com
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Foton: FreeImages, Nordisk Film

Mitt i Köpenhamns centrum står Rundetårn.
Tornet byggdes på 1600-talet för att ge dåtidens
elever och studerande ett astronomiskt observatorium. För att komma längst upp får man
gå via en stenlagd, sluttande gång som snor sig
runt inne i tornet och till sist leder besökaren till
observationsplattformen på taket. Väl uppe kan
man skåda ut över hela Köpenhamn, vid klart
väder kan man även se Öresundsbron och Sverige.n
Rundetårn, öppet hela året, www.rundetaarn.dk
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Chicago

t o m 7 maj
www.detnyteater.dk

&

Hett
syndigt
I ett fängelse tävlar två mörderskor
om pressens uppmärksamhet i ett
försök att bli frikända från sina brott.
En berömd stjärnadvokat dyker upp
på scenen...

MARIA LUCIA OCH JULIE STEINCKE
Foto: Miklos Szabo
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I musikalen “Chicago” möts två av Danmarks
absolut största musikalstjärnor för första gången på scen för att gestalta den glamorösa dubbelmörderskan Velma Kelly och nattklubbssångerskan
Roxie Hart. Julie Steincke, som tidigare spelat
huvudrollen i uppsättningar av bl a “Jekyll &
Hyde”, “Crazy for you” och “”Cabaret”, spelar
Velma Kelly och Maria Lucia, som spelat i både
“Beauty and the Beast”, “Chess” och “Sound of
Music”, spelar Roxie Hart. Båda sitter i ett kvinnofängelse efter att ha begått brutala mord och den
skrupellöse stjärnadvokaten Billy Flynn, som
spelas av Tomas Ambt Kofod, kan rädda dem
från galgen och göra dem berömda.
Publiken välkomnas med frasen “Välkommen,
mina damer och herrar. Ni skall nu få uppleva en
historia om mord, begär, korruption, otrohet och
förräderi. Allt som vi alla sätter ett högt värde
på!” Spelet kan börja.n

Hyperrealistiska

KONSTVERK

GYS! Er den levende?

4 februari–6 augusti
www.arken.dk

På konstmuseet Arken ställer 31 olika internationella konstnärer ut sina ohyggligt realistiska
människoskulpturer.
En av nutidens stora tendenser inom konst är hyperrealismen.
Konstmuseet Arken har samlat några av de mest berömda verken
där man bland annat kan närskåda Ron Moecks nyfödda och fem
meter långa bebis, Keith Edmiers gravida kvinnoskulptur samt
Frank Bensons cyborgliknande transsexuella figur.
Med humor, teknisk perfektion och förvridna proportioner
utmanas besökaren att förhålla sig till aktuella frågor som
robotteknologi, artificiell intelligens, liv, död, verklighet och
fantasi. Många tycker att människoliknande robotar är oerhört fascinerande och de förekommer i en uppsjö av filmer från
”Frankenstein” och ”Terminator” till svenska tv-serien ”Äkta
Människor”och HBO-serien ”Westworld”.
Drömmen om att kunna skapa den perfekta människokopian
kan spåras tillbaka till den grekiska mytologi där Pygmalion
karvar ut sin drömkvinna i elfenben och blir upp över öronen
förälskad i denna figur.n

Hyper natural

At Arken there are 31 artists
displaying their hyper realistic
works of art portraying humans
in an almost scary way. F x Ron
Moeck´s five meter long new
born baby that is really special.
With enhanced proportions the
viewer is asked to think about
robot technology, AI, life and
death. But the quest for the
perfect human copy is not new
to this world. In ancient Greek
mythology Pygmalion carves out
the perfect woman in ivory and
becomes in love with its presens.

RON MUECK: A GIRL, 2006.
© Ron Mueck. Scottish National Gallery of Modern Art

FRANK BENSON, JULIANA, 2014-2015
© The Artist, courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: The Artist

KEITH EDMIER: BEVERLY EDMIER, 1967. 1998.
Courtesy of the artist and Petzel, New York
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COPENHAGEN JAZZFESTIVAL
Foto: Kristoffer Juel Poulsen

VINTERJAZZ

CHRISTIAN STEFFENSEN SOM HAMLET PÅ KRONBORG. Foto: Thomas Rahbek
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To jazz or not to jazz
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The annual jazz festival of Copenhagen kicks
into gear in February. Musicians from all over
the world comes to town and plays their
happy gospel of jazz in every possible way.
Also a school for children and teens attracts
youngsters to the jazz scene and secures
that the genre is kept alive and healthy for
the future. The Winterfestival is three weeks
long so there is plenty of jazz to enjoy for
everybody.

Kronborg Castle has a history of
royalties, wars, prisoners and remakes which lays the foundation for
an exciting visit. The mythical king
Holger the Dane sits sleeping in the
casemats waiting for times when he
needs to turn into flesh and blodd
and rescue his country. The yearly
Shakespear festival is a must for all
lovers of his plays and guided tours
in Hamlets fottsteps are always
available although he never raomed
the castle as a living person.
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Kronborg Slot, Helsingør, www.kronborg.dk
me
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Vinterjazz, 3–26 februari, www.jazz.dk/vinterjazz

Kronborg Castle

om

ay

Le 7ème continent uppträder i sällskap av musiker
från Tyskland, Österrike, Spanien och Belgien och
med Pascal Niggenkemper som soloartist.n

Den första befästningen kallades Krogen och när den sedermera byggdes om till slott fick den namnet Kronborg. Slottet
var ett fängelse under drygt 100 år t o m mitten av 1800-talet
och fungerade fram till 1922 som militärförläggning.
Shakespeare har som bekant placerat sin pjäs Hamlet på
Kronborg. Han var inspirerad av en dansk krönika och trots
att Hamlet nog aldrig vandrat i slottets salar så kan historien
förnimmas av besökarna. Den årliga Shakespearefestivalen
uppför många av pjäserna där olika skådespelare genom åren
har medverkat, häribland Kenneth Branagh och Jude Law.
En av Danmarks stora legender handlar om den mytomspunne Holger Danske som har sin hemvist i kasematterna
under slottet. Han är en stor del av landets krönikor som
säger att efter strider och stordåd i Frankrike så vandrade
han tillbaka till sitt hemland och satte sig ner på Kronborg
där skägget växte fast i golvet.
På slottet visas utställningar och guidade turer följer i
Hamlets fotspår. Aktiviteter för barn och familjer under
loven är både spännande och innehållsrika. Kronborgs slott
är sedan år 2000 upptaget på UNESCOs världsarvslista.n

o:
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När Copenhagen Jazzfestival på sommaren bara
finns i de centrala delarna av Köpenhamn, så får
publiken möjligheten att uppleva Vinterjazz på
flera olika scener och mindre jazzklubbar runt
om i hela Danmark. Hit kommer både internationella jazzmusiker och nya danska konstellationer
och på sportlovet blir det även uppträdanden och
en jazzskola för barn där man dyker ned i jazzens
skattkammare och barnen får spela in sin egen
jazzmusik.
Vinterjazz vill skapa spännande och roliga musikaliska jazzmöten mellan publiken och musikerna och arrangörerna ser fram emot att kunna
bjuda på unika och glädjespridande jazzupplevelser med bl a Cæcilie Norby Quartet, Sinne Eeg
Frost, Williams & Co/Elinor is Free/Blue Nordic
och Koppel & Søn. Dennis Mackrel, USA, dirigerar DR Big Band och Brazilian Nights feat. Afonso
Correa ger en upplevelse av Brasilien. Franska

ile

Copenhagen Jazzfestival kickar igång sin 17:e
jazzsäsong med tre veckor av maffiga jazzdagar.

Kronborg slott har anor från 1400-talet och har bland annat varit befästning,
kungligt residens, fängelse och militärförläggning.

nd

i Köpenhamn

Världsberömt slott
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EUROPAS
HÄFTIGASTE
EXPERIMENTARIUM

Experimentarium

www.experimentarium.dk

Strax norr om Köpenhamns centrum ligger Europas största, bästa och
nyaste science center för nyfikna barn, unga och vuxna, Experimentarium,
som nyöppnade den 26 januari. Historien kunde blivit en helt annan när en
förödande brand bröt ut förra året under renoveringsarbetet av de gamla
tapphallarna på Tuborg Havnevej i Hellerup.

GULDSTRUPE

med silverflöjt

Andrea Bocelli

21 feb, Forum Copenhagen
www.billetlugen.dk

Andrea Bocelli har i sin hyllade karriär sjungit duetter med bl a Celine Dion,
Sarah Brightman och landsmannen Eros Ramazzotti. Hans album ”Romanza”
är det bäst säljande italienska albumet någonsin. Snart kommer den älskade
och populära stjärnan till Köpenhamn.
Andrea Bocelli är främst känd för sin sångtalang, och det var som
tenor han på 1990-talet hade sitt genombrott, först i sitt hemland
i en duett med Luciano Pavarotti och sedan på internationell nivå,
på turné med den italienske världsstjärnan Zucchero. Andrea
föddes med glaukom men när han förlorade synen, bara 12 år
gammal, hade han redan lärt sig att spela piano och flöjt.
Hittills har Andrea Bocelli sålt mer än 80 miljoner album
världen över, inklusive över två miljoner i Skandinavien. På
hans senaste album ”Cinema”, levde han ut sin dröm att tolka
kända filmlåtar.
Snart kommer han till Danmark tillsammans med en stor
kör och orkester och här bjuder han bl a på kända operaarior
och musik från nya albumet. Trogna och nya fans kan se fram
emot underbara tolkningar från klassiska musikaler som ”Evita”,
”West Side Story” och ”Dr Zivago”.n

Nästan precis klara med arbetet med de nya utställningarna steg röken ur byggnaderna och en
potentiell katastrof höll på att inträffa. Tack och
lov lyckades man rädda det mesta och inga personer kom till skada. Istället för att låta sig nedslås såddes fröet till flera nya och spännande utställningsytor och upplevelserum och knappt
hade branden släckts förrän arbetet var i full gång
med att färdigställa Europas bästa science center.
Det som nu öppnar är en helt ny upplevelse på
många sätt. Det gamla Experimentarium känns
knappt igen men många ursprungliga teman
finns kvar. Man har också lagt till mycket digital
teknik och effekter som skapar en makalös upplevelse. Här kan man få uppleva VR (virtual reality)
när det är som bäst, vattnets egenskaper och förmåga att skapa liv och förändring, man kan tillsammans med andra besökare skapa energi med

sina egna kroppsrörelser o s v. Hela utställningen,
som består av hela 16 olika avdelningar, är uppbyggd så att man kan vara både väldigt aktiv och
delta i en massa roliga experiment men också hitta ställen med lugn och ro. Dina sinnen utmanas
på en del konstiga upplevelser och din kreativitet
får utlopp. Vad sägs om en laserorgel där man
kan skapa egen musik med sina bara händer.
Eller titta in på avdelningen där inte allt är vad
det ser ut att vara vid första ögonkastet. Man kan
också passa på att uppfinna något i den kreativa
miljön eller uppleva hur en hamn fungerar genom
att försöka styra in stora fartyg till kajen där de
skall lossas på sin last.
Det helt nya Experimentarium är 11.500 kvm
och har en gigantisk takterrass som så småningom kommer att utnyttjas för kommande utställningar och experiment.n

Italian gold

Andrea Bocelli has
charmed the world with
his fantastic voice and the
list of impressive colaborations with other artists
is long. Pavarotti, Celine
Dion, Sarah Brightman
and fellow Italian Eros
Ramazzotti is just a few
of his past performance
friends. Andrea comes to
Copenhagen in February
to perform songs from his
latest album “Romanza”.

Fotos: David Trood
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ÄVENTYR PÅ ISEN
Följ med de kungliga systrarna Anna och Elsa,
snögubben Olof och deras vänner Kristoffer och
Sven, till ett snöklätt sagoland, när de populära figurerna glider in på isen. Musse och Mimmi
hälsar alla välkomna och presenterar sina speciellt inbjudna gäster, häribland de älskade Disneyprinsessorna och några av favoriterna från filmerna Toy Story, Hitta Nemo och Lejonkungen, i en
show som hyllar kärleken och vänskapen.

DISNEY ON ICE

Disney On Ice 2017 – FROST, 15–16 februari,
Forum Copenhagen, www.ticketmaster.dk

BÄSTA MUSEET FÖR BARN
När man vid en undersökning i januari ville kolla
om en vitfläckig flodrocka väntade ungar födde
den, till medarbetarnas stora förtjusning, plötsligt
fyra små spralliga ungar. Faktiskt höll veterinär
Kasper Jørgensen just på med att scanna rockan,
när den började föda. Förhoppningsvis kan de
små rockungarna snart upplevas på Den Blå Planet
som förra året korades till Köpenhamns bästa
museum för barn.

ROLIGT PÅ

Sportlov, vinter, lek och skoj. Gör trevliga utflykter och få massor av roliga
upplevelser tillsammans med barnen, när det är kallt ute och skönt inne.

DEN BLÅ PLANET

© Disney

SPORTLOVET

LEGO® WORLD, 16–19 februari, Bella Center,
www.legoworld.lego.com

HEJ LÅNGHALS!
Den forntida långhalsade dinosaurien ”Misty”
hittades av en slump i den amerikanska delstaten
Wyoming 2009, när en paleontolog en dag hade
med sig sina två tonårssöner på jobbet. För att få
lite arbetsro bad han dem gå och leta efter fossiler
och stor var överraskningen när killarna hittade
några gigantiska ben som legat gömda i sanden.
Fyndet visade sig vara en 17 meter lång dinosauriehona som de sedan kallade Misty. Nu finns Misty
på Zoologisk Museum i Köpenhamn där man dessutom kan se olika värdefulla skatter från zoologins,
geologins och botanikens värld.

Foto: Bella Center

LEGOSKOJ

© LEGO
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Den Blå Planet, www.denblaaplanet.dk

Zoologisk Museum, www.zoologi.snm.ku.dk

Foto: Bjarke Maccarthy

BYGG OCH LEK
Namnet LEGO är skapat av ett ordspel med de
danska orden ”LEg” och ”GOdt”. På latin betyder LEGO jag samlar eller sätter ihop vilket blev
en bra koppling när företaget 1949 började producera de populära byggbitarna. På evenemanget
LEGO WORLD i Bella Center kan man under
3 dagar bygga, skapa, leka, programmera och
såklart träffa alla sina favoritfigurer från bl a
Star Wars, Frost-filmen, tv-serien Adventure
Time och Minecraft-spelet. För de äldre besökarna
finns det en utställning där en LEGO Technic
Porsche 911 GT3 RS, uppbyggd av mer än 315.000
LEGO-bitar, visas fram och dessutom ställer fans
från hela Europa ut sina fantastiska LEGO-modeller
för allmän beundran och inspiration.n

MISTY
Foto: Summers Place Auctions
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Fra blok til krop

Glyptoteket, Köpenhamn
www.glyptoteket.dk

Helgjuten
komedi

Hur marmor
blir levande

Glyptoteket i Köpenhamn visar en stor utställning med det bästa av det bästa
av Carl Jacobsens samling. För pengarna han tjänat på att brygga öl köptes
klassisk konst och skulpturer från hela världen vilket idag utgör en av världens
mest storartade samlingar.
Raffinerat, radikalt och patos var grundstenarna
i 1800-talets konst där kärlek, död, ångest och
eufori levandegjordes i skulpturerna. Samtidigt
är det berättelsen om bildhuggarnas totala seger
över materialet. “Fra blok til krop” är en uppvisning i konstens förmåga att förvandla robusta
material till fjäderlätta, smäckra figurer, vars
betagande livaktighet gränsar till det övermänskliga.
125 verk ingår i den en originellt skapade utställningen som visar utvecklingen av fransk och

dansk skulpturkonst från 1800-talet och framåt.
Från de franska salongskonstnärernas raffinerade
och levande figurer till danska mästare som Bissen,
Sinding och Jerichau men också banbrytande
Auguste Rodin vilken Glyptoteket äger en av
världens mest väsentliga samlingar av.
Mötet med konsten ska kännas omedelbar för
besökaren. Den kronologiska paraden avlöses av
ett mer sinnligt tilltal. Glyptoteket har utnyttjat
det tredimensionella i skulpturer för att besökaren skall kunna ha tillgång till alla detaljer.n

Upplev Holbergs härliga komedi om en som tror sig kunna
bättre än stadens politiker. Pjäsen skrevs 1722 men är lika relevant idag.
En småborgare som dagligen jobbar som tenngjutare är väldigt engagerad i politik. Han anser
sig faktisk ha så bra kunskaper, att han skulle vara
en ännu bättre politiker än de som redan finns.
Tenngjutaren blir vald till stadens borgmästare,
fast han vet inte att det enbart är på låtsas.
I sin nya position får han snabbt fullt upp med
att ta hand om omöjliga uppgifter, ett otal bilagor

och ett flertal offentliga angelägenheter och snart
är han invecklad i ett nät av förklaringar och
bortförklaringar. Tenngjutaren börjar så småningom att inse, att jobbet som politiker kanske
inte är så enkelt som han först hade trott.n
Den politiske kandestøber, spelar t o m 11 mars,
www.folketeatret.dk
Foto: Ole Haupt, Anna Cecilia Gonzales
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Familjeläckerier

Mitt i centrala Köpenhamn ligger Frederiksberg där Frederiksberg Slott och
Zoologisk Have är granne med en av stadens bäst bevarade folkliga hemligheter, Hansens Gamle Familiehave.
tat ”Haven”, som den kallas i folkmun, är mycket
lång och växer för varje år. Den legendariske humoristen Storm P har till och med en egen staty i
parken som skars ut ur parkens äldsta almträd av
konstnären Ole Bülow 1998. Storm P’s museum
ligger också i nära anslutning till restaurangen.
Hansens familiehave drivs idag
av familjen Christensen och är en synnerligen väletablerad oas bland
kungligheter,
kändisar och
vanligt folk
som värdesätter det genuint
danska köket
och dess traditioner.n
Hansens Gamle Familiehave,
www.hansenshave.dk

Foton: VisitDenmark

Den nakna sanningen

Huvudbyggnaden i parken är från ca 1623 och
beboddes av de anställda på slottet. 1850 fick den
kungliga materialkusken M Hansen kungligt brev
av Frederik VII om att han kunde öppna en servering ”till amuserande glädje”. Glädjen begränsades dock till kaffe och tevatten men mjölk och
grädde kunde också tillhandahållas över halvdörren om så önskades. Därmed var Danmarks första ”familiehave” öppnad. Det lilla traktörsstället
betalade årligen ett arrende till den danske kungen
på hela 24 kr. Efter några år fick man också til�låtelse att sälja bayerskt öl medan andra muntra drycker av starkare kaliber fortfarande endast
kunde tas med och förtäras av gästerna. Denna
självförplägnad var dock avgiftsbelagd.
På grund av etablissemangets litenhet döptes
den snabbt till ”tevattenhuset” eller ”Pusteørerne”.
Dessa vattenhål blev snabbt populära mötesplatser för det bättre borgerskapet och här tumlade
Köpenhamns kulturelit flitigt. Här mötte således
Holger Drachman sin näpna hustru Edith för första gången. Listan över kända gäster som bevis-

Med dansk humor och skoningslös ärlighet bjuder ”Den Nøgne Sandhed”
på en musikalisk comedyshow med berättelser om män på gott och ont.
Komikerna Gordon Kennedy, Farshad Kholghi, Joachim
Knop och Mikkel Schrøder bildar tillsammans ”Den Nøgne
Sandhed” som med en finurlig blandning av musikalisk komedi och stand up ger en version på hur komedi kan framföras.
Både kritiker och över 25.000 danskar kunde inte sluta skratta åt kvartettens krumsprång på scen och i TV. Snart kommer
deras nya show som har premiär på Bremen Teatern i februari
för att sedan gå ut på turné, Danmark runt.
Nu skall man riva kläderna och masken av mannen och
hans självpåtagna roll som sexobjekt och allvetande enhörning. Den komiska twisten ger upphov till både gapskratt
och eftertanke. Inget ämne är tabu när den moderna mannen
skall synas i sömmarna. Det är igenkänning på hög nivå när
sex, parförhållanden, impotens, karriär och fobier skall avhandlas i högt tempo med en blandning av komedi, stand up
och härlig musik.n

48

Den Nøgne Sandhed

9 feb
Köpenhamn
17 feb
Greve
18 feb
Helsingør
1 mars Hillerød
www.dennøgnesandhed.dk

HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE Foto: VisitDenmark
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SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

750-ÅRS FIRANDE
En av Sveriges bäst bevarade
klosteranläggningar grundades för 750 år sedan i Ystad.
Runt klosteranläggningen
ligger örtagården, rosariet,
kålgården, samt pionträdgården. Jubileet firas under året
med utställningar, visningar,
konserter och föredrag.
www.ystad.se/klostret

KOMEDI I YSTAD
”Dubbel Trubbel” är en hejdlös
fars med underhållande förvecklingar. Häribland en eldig italienska, en inkännande familjeterapeut, en dubbelgångare och
en oförutsedd kidnappning. Allt
som verkade så enkelt, mynnar
ut i ett sanslöst kaos.

VÅRKÄNSLOR
På början av mars flyttar
Stora Villamässan och Vår
Trädgård in på Malmömässan
med massor av tips, råd, idéer
och nya produkter för trädgården och hemmet. Här kan
man hitta massor av inspiration inför vårens ankomst.

Dubbel Trubbel, 24 feb–8 april,
www.litemer.se

2–5 mars, Malmömässan
www.storavillamassan.se
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SKÅNE & KÖPENHAMN • GÖTEBORG & VÄSTSVERIGE • STOCKHOLM & MÄLARDALEN

STORAVILLAMASSAN Foto: Magnus Adolfsson

Snart är det vår, dagarna blir ljusare och det är dags
att ta sig utomhus för roliga upplevelser och inspirerande aktiviteter runt om i Skåne.

MARIANNE MÖRCKSVEN MELANDER
ADDE MALMBERGBIRGITTA RYDBERGROBERT RYDBERGKALLE RYDBERG
Fredrik Dolk / Håkan Mohede • Lotta Aldgård • Mathilde S Hedbrand • Mattias Olofsson • Mikael Svensson
Fredrik Hebrand • Linnéa Lexfors • Ellen Malmström • Carl-Johan Svensson • Sabina Söder

MUSIKALKOMEDIN

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

Regi Anders Aldgård • Koreograf Siân Playsted • Musikarrangemang Björn Claeson • Kostym Marianne Lunderquist

PREMIÄR FREDAG 3 FEB KL 19.00 PÅ NÖJESTEATERN I MALMÖ

personlig service 0775 700 400.
2 E N T E R TA I N & J U L I U S P R O DBiljetter:
U C T I O Nwww.juliusbiljettservice.se,
PRESENTERAR
Speldagar fre-lör-sön. Beställ teatermeny i vår nya restaurang i samband med biljettbokning. Baserad på Fredriksdals succéföreställning.
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VILLMAN PRODUKTION PRESENTERAR

PUBLIKSUCCÉN!
TILL MALMÖ
30 MARS PÅ NÖJESTEATERN I MALMÖ

GASTE MAN!
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NÖJESTEATERN, MALMÖ

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se
Personlig service 0775-700 400

LÖRDAG 8 APRIL KL 16.00 & 19.30
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se
Personlig service 0775-700 400

