G R AT I S - F R E E

SKÅNES STÖRSTA EVENEMANGSMAGASIN

# 02 • FEBRUARI 2017

#02
SE KATLA, THUNDER
OCH FÖRVIRRADE JENNY I

MAMMAS
NYA KILLE

Köpenhamn
#02 • febr

uari 2017

SHOPPING

- NÖJE -

KULTUR

Sid. 33–49
DEPPIG
KOMIKER

GROOVY
TRIO

KULTUR • EVENEMANG • TIPS • TÄVLING • SKÅNE • KÖPENHAMN

inne
håll

HÄMNDEN HÅLLER HENNE VID LIV

FEBRUARI 2017
SKÅNE

13
I DETTA
NUMMER
28
OPERA AV RICHARD
STRAUSS
Den själsligt söndertrasade Elektra är
besatt av tanken på att mörda sin mor,
som tillsammans med sin älskare tog livet
av Elektras far.
GöteborgsOperans konstnärlige ledare
Stephen Langridge regisserar detta
gastkramande drama om besatthet och
hämnd. Hans uppsättning är en slingrande
dödsdans genom Elektras psykotiska rum.
Dirigent Olaf Henzold.
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Dansverk om
krafter som
krossar och helar.
Dansprogram av Marcos Morau
och Stijn Celis.

Världspremiär
4 mars 2017

Följ oss på

spelas t o m 8 April 2017
Biljettpris 175–320 kr.
#GOiconoclasm

Köp biljetter på www.opera.se
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Kåseri

Dammsugare i Dubai
Äntligen! Nu är det nya året igång med
massor av trevliga artiklar och möten med
Sveriges underhållningselit. Likheten med
en löddrig springare ivrig att ta sig an 2017
är slående. Frustande är vi klara att rusa in
i det nya året utan skygglappar eller Hackamore-bett.
Förra året avslutades för min del med en
resa till vårt nya kontor i Dubai. Att lämna
ett regntungt, nollgradigt Köpenhamn för att
drygt sex timmar senare landa i 28 graders
värme har sina olikheter men också likheter. 28 grader i december i Dubai är vinter för
folket där och det första man kan notera när
man kliver ut ur ankomsthallen är alla som
går med yllekoftor och vantar på sig. Om det
hade varit i Sverige så hade det varit rena önskevädret för en högsommardag på stranden.
En annan sak som jag fick anledning att
begrunda var vad man skulle ha med sig som
presenter till våra dubaianska vänner och
kollegor på plats. Spettkaka funkar inte, inte
skumbananer heller, fina praliner har de
redan, Dalahäst går bort redan på idéstadiet
eftersom man inte får införa matvaror i landet även om de är snidade i Nusnäs. Det småländska möbelföretaget öppnade nyligen ett
callcenter i Indien och något av det första
man introducerade för den lokala personalen
var ordet “fika”. Eftersom indier inte fikar
annars så uppstod lite begreppsförvirring
tills man upprättade fysiska fikastationer som
med stor text upplyste om att “här fikar vi”
samt att aktiviteten schemalades. Nu uppskattar även indierna en svensk urfika.
Så jag tänkte att något relaterat till fika
kanske skulle vara en bra present till dubaianerna. Sagt och gjort, kvällen innan avresan
inhandlades ett storpaket dammsugare.
Dessa har inga tendenser att smälta, explodera eller på annat vis dra oönskad uppmärksamhet till sig. Väl framme i Dubai förpassades lagret av dammsugare till minibarens
kyla för att säkerställa någorlunda fräschör.
Dagen var kommen när jag skulle träffa
alla våra partners i Dubai och dammsugarna
överräckas under högtidliga former. Det sista
jag skulle göra innan hotelldörren slog igen

bakom mig var att vittja kylskåpet på dammsugarna. Men kylskåpet var tomt bortsett
från lite pepparkakor som jag också haft med
mig från Sverige. Dammsugarna var borta,
puts väck! Nu var goda dammsugare dyra,
tänkte jag. Jag kan inte komma tomhänt men
att hitta svenska dammsugare i Dubai kl 21
en torsdagkväll är omöjligt kan jag meddela.
Jag fick nöja mig med pepparkakorna som
höjdes till skyarna med en presentation värdig ett bakverksunikum. Våra partners blev
jätteglada för kakorna bakade av Eldorado.
Var hade då dammsugarna tagit vägen?
I och med att stöld är ett allvarligt brott i
Dubai så såg man med oblida ögon att
någon berett sig tillträde till mitt hotellrum
och dessutom snaskat i sig 20 dammsugare.
Att detta skulle ha skett vid ett tillfälle faller
på sin egen orimlighet då dessa delikatesser
inte kan förtäras mer än maximalt tre vid
varje tillfälle då annars akut sockerförgiftning kan befaras.
Hotellets chef tittade mycket allvarligt på
mig och undrade om det i själva verket inte
var jag som hade snaskat upp dem själv och
sedan glömt bort det. Jag garanterade att så
absolut inte var fallet. Dammsugsmysteriet
fick ingen förklaring eller upplösning men
någonstans i Dubai finns det någon som
fattat det svenska fikakonceptet med dammsugare och bara väntar på att jag skall
komma tillbaka med väskan full med dessa
grön/bruna läckerheter.

Det här är BRA
för Skåne.

ANN
0202

Ola Sjösten
chefredaktör
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

4

DET HÄNDER – SKÅNE

Foto: PR Bild

1 3

1. Elvis kommer till Malmö

Han är kompositör, sångare, låtskrivare och gitarrist. Denna soloföreställning firar en musikalisk
karriär på mer än 35 år och presenterar hans låtar och mest levande berättelser. De beskriver en
vild start som övergått till en omåttlig popularitet och respekt som låtskrivare och berättare. Tillsammans med The Attractions blev han invald i Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland 2003.
Costello har haft hyllade samarbeten med musikikoner som t ex Burt Bacharach, Paul McCartney
och The Roots. I år är dessutom Costello en av de som valts in i Songwriters Hall of Fame.n
Elvis Costello, 24 februari, Malmö Live, www.malmolive.se

2. Böste bästa läget
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3. Mat och råvaror

Vilka ingredienser finns egentligen i vår mat och var kommer råvarorna ifrån? På
mässan ”Gårdens Mat” kan man träffa olika mat producenter som alla har med produkter som är producerade och förädlade i Sverige. Branschmässan ”Mila” har fokus
på djurhållning och inomgårdsutrustning. I arenan är det uppvisning av olika köttoch mjölkdjur och får samt den populära och underhållande tävlingen ”Sveriges
Starkaste Dräng”. Här tävlar elever på naturbruksgymnasier i katagorier som ”bära
säck”, ”däckvält” och ”köra rullebör”.n
Gårdens Mat och MILA, 16–18 februari, Malmömässan. www.numeramassor.com

4. Music of Motown

Utmed Skånes kustlinje ligger de gamla fiskelägena tätt. Lomma, Limhamn, Skillinge, Kivik
och Böste är några av dem. Fisket var huvudnäringen för de som bodde och levde nära kusten
och lade grunden till den blomstrande ekonomi som fanns där. Sillfisket var omfattande och
en säker källa till både näring och inkomst för dessa härdade människor som kallade havet sitt
hem. Det var också viktigt att dokumentera båtar, hus och hamnar vilket vi idag är tacksamma
för då vardagslivet sällan fotograferas av de samtida. Nu har Hans-Lave Angviken sammanställt
fotografier från nu och då av just Böste fiskeläge i en fin utställning. En lustig detalj är att Böste
aldrig fick någon egentlig hamn vilket bevarat byns ursprungliga prägel.n

Det är groovy och soulful så det rycker i kroppen – en härlig show för alla som minns
The Music from Detroit City. Blossom Tainton, Gladys del Pilar och Jessica Folcker
med ”Special Guest Star” Boris René och en högklassig ensemble showar med det berömda
soundet som förändrade en hel värld och skapade över 180 stora hits och sålde 100tals miljoner skivor. Afro-Dite bjuder på ett skönt soulgung uppbackade av ytterligare
sju artister som tillsammans guidar publiken genom denna helkväll med ”some genuine
soulmusic” sprängfylld med välkända soulklassiker.n

Bästa Läget, pågår t o m 26 mars, Trelleborgs Museum, www.trelleborg.se

The Music of Motown – Feat. Afro-Dite, 17 februari, Helsingborg Arena, www.drosenorberg.se
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EN KOMISK DEPRESSION Foto: Anna Huerta

Riksteatern

www.riksteatern.se

EN MAGISK STORM
Ett skepp förliser i en storm och besättning och
passagerare spolas i land på olika platser på en
mystisk ö. De vet inte vilka som överlevt eller om
de någonsin ska kunna komma därifrån. Ön blir
en plats att rannsaka sitt liv och börja fantisera om
något annat. En furste börjar drömma utopiska
drömmar, ett kungabarn upptäcker glädjen i enkelheten och det hårda arbetet och en narr och en
drucken munk längtar tvärtom efter att använda

öns resurser för fullt tills de tar slut. Och över
alltsammans vakar trollkarlen Prospero med sin
kontroll över hårt tuktade naturandar. Stormen
är hans verk, och hans plan är att återvända till
den tron som stals från honom. ”Stormen” är av
Shakespeares märkligaste och mest älskade pjäser,
en komedi om att våga se världen på ett nytt sätt.n
Stormen, 28 februari Kristianstad

NOUR deppar
med komik
Riksteatern har alltid något spännande,
komiskt och tankeväckande på repertoaren, så även i mörka februari.

8

I våras var Nour ute på turné med “En Komisk
Depression” och publiken fick lära känna flera
sidor av henne. Föreställningen tar publiken genom Nours uppväxt, utveckling och karriär där
hon bryter ner och konkretiserar strukturella
samhällsproblem på ett okonstlat, humoristiskt
och samtidigt på ett allvarligt sätt. Det blir hög
igenkänningsfaktor som får publiken att känna
både glädje och ångest. Både privatliv och den
privata delen av sitt offentliga liv tas upp, medoch motgångar i karriären och hur Nour tacklar
dem visas humoristiskt och ärligt.

SYSTRARNAS SKÄRV
Ridån går upp för hemkomsten efter Alice
Cederströms begravning när två systrar träffas
efter många år. Den ena den åldrande sångerskan
Violett Ceder som for till Stockholm i ungdomen
för en strålande karriär och ett liv på löpsedlarna.
Den andra arbetsmyran och hemmadottern Eva
som aldrig tillfrågats i viktiga ärenden, som alltid
varit först i morgonsysslorna och sist att låsa porten.
Ett familjedrama om drömmar och förhoppningar
i katastrofal kollision. Komik, dramatik, och en
rejäl dos musik i en historia att känna igen.

En Komisk Depression, 17–18 februari,
Lunds Stadsteater

Två systrar och en begravning,
17 februari Lomma, 3 mars Landskrona

DET HÄNDER – SKÅNE

STORMEN Foto: Kicki Nilsson/ICON Photography

En helt otrolig och sann berättelse
I den brytningstid, där gamla värderingar ställs mot upplysningens nya ideal,
anställs en livläkare hos den galne danske kungen för att tygla hans utbrott.
Året är 1768 och livläkaren blir kungens förtrogne och ges mycket makt.
Dessutom är han drottningens älskare och de genomför en revolution
som inte alls gillas av hovet och samtidigt blir drottningen med barn.
Vinn biljetter till ”Livläkarens besök” på Malmö Stadsteater. Svaren hittar
du på www.malmostadsteater.se

Tä
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in
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1. Vad heter författaren till boken som pjäsen grundar sig på?
2. Vilken dag är det öppen repetition på Hipp?
Senast den 19 februari vill vi ha ditt svar via e-post till
tavling@dethander.com Kom ihåg att uppge namn, adress
och telefonnummer. Lycka till!

www.dethander.com – DET HÄNDER
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Malmö Opera

www.malmoopera.se

Vi gör alla val varje dag som inte bara går ut över
vårt eget liv utan även för våra närmaste. Men en
människa ges varje dag möjligheten att starta om.
Det är inte förvånande att musikalen erhöll sex
publikpriser efter premiären på Broadway våren
2014. “Tänk om” sätts upp av mångfacetterade
regissören Philip Zandén, musikaliskt ansvarig är
framgångsrike musikaldirigenten Josef Rhedin.
Tänk om, 11 februari –19 mars

MOZART, STRAUSS & BRAHMS
Malmö Operaorkester spelar opera och musikal
och får sällan tillfälle att framföra rena orkesterverk. För orkestermedlemmarna är det både viktigt och stimulerande och dessutom får publiken
tillfälle att se dem på scenen.
Vid konserten framförs centrala orkesterverk av
tre stora tonsättare; wienklassisk symfoni av W A
Mozart, Johannes Brahms sista symfoni i klassisk
romantisk stil och Richard Strauss näst sista verk
som genomsyras av ett ljust tillbakablickande.
22 februari
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Elisabeth leva parallella liv.
Musiken, fylld med powerballader, är skriven av
Tom Kitt, som komponerat och orkestrerat flera
Broadwaymusikaler, bl a skapade han de musikaliska arrangemangen till ”American Idiot ” som
uppfördes på Malmö Opera härom året. Musikalen
följer en nutidsmänniskas existentiella dilemma
där hon ställs inför två möjliga händelseförlopp.
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“Tänk om” (originaltitel If/Then) är en ny samtida musikal som undersöker hur totalt olika en
kvinnas liv kan utveckla sig om ödet och hennes
val varit olika. Elisabeth, nyskild och nästan 40,
flyttar till storstan för att starta om på nytt och
kanske hitta kärleken igen. I en park träffar hon
två gamla vänner som tar med henne på två tänkbara livsvägar. Som Lisa respektive Betty börjar

tta

B LI R

Malmö Opera rullar ut vårsäsongen 2017 med några starka kort. En kvinna
startar om sitt liv vilket leder henne på nya vägar. Operaorkestern spelar
klassiska verk från både musikal och operarepertoaren.
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Dubbelliv för Elisabeth

JAG BLIR NOG ALDRIG BJUDEN DIT IGEN
Göthe Ericsson minns sitt liv med Karl Gerhard medan
han sliter med att renskriva den store revykungens dagböcker. Göthe, 16 år, blev engagerad som Karl Gerhards
sekreterare och allt i allo. Det blev början på en komplicerad kärlekshistoria och efter att de glidit isär
var han fortsatt engagerad i Karl Gerhards artistliv och som förälder till deras adoptivdotter
Fatima.
Karl Gerhard var berömd för sina elaka men
eleganta och litterära kupletter, och var en politiskt modig estradör som kraftigt kritiserade
nazismen och den svenska eftergiftspolitiken.
Han var en storartad artist men också en ömtålig
människa. En faktabaserad fantasi om Göthe
Ericsson och Karl Gerhard.n
25 februari Kävlinge, 28 februari Eslöv,
3 mars Hässleholm, 5 mars Tomelilla

www.dethander.com – DET HÄNDER
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SAMTAL
på distans

JTEX AND THE VOLUNTEERS

TRYNORGEL
& EN GT
SAMLING VID DRINKENV B
En kvintett bestående av danskarna Jens “J.Tex”
Einer Sørensen, Frank Borg, Jacob Vikkelsøe och
svenskarna Andi Almqvist och Bebe Risenfors.
De är konstnärer, sjömän, surfare, snickare, författare och artister som när de möts på scen berättar sina respektive historier genom sin musik.
Med stilistisk flexibilitet, sväng, rytm och roots/
blues/country/jazz/folk bjuder de på “good old
fashioned entertainment” med en ny twist –
ungefär som en hederlig Gin’n’Tonic, fast med
en extra shot, serverad i ett högre glas.
J.Tex & The Volunteers feat. Andi Almqvist & Bebe
Risenfors, 11 februari.

RAMEL OCH SÅNT
En hyllningskavalkad ur Povel Ramels låtskafferi
med estradören Jan Hjalmarsson och ett tremannaband. Var är egentligen tvålen? Har alla varit
små? Och måste man verkligen ta av sig skorna?
Det blir en underbar stund med mycket humor,
värme och musikalitet men också sidor av Povel
12
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CHARLIE MUSSELWHITE
Foto: Danny Clinch

SMOKE RINGS SISTERS

Victoria Teatern

www.victoria.se

som ni kanske aldrig hört. Smoke Rings Sisters
består av Sara Ljungren, Theresa Skjolden och
Stina Klintblom och med sina gedigna musikaliska bakgrunder och stora erfarenhet tar de med
publiken på en sann tidsresa i ramelsk anda.
Smoke Rings Sisters – Povel Ramel-karameller,
24 februari.

TRYNORGELSGURUN I STAN
Munspelsvirtuosen och blueslegenden Charlie
Musselwhite är, efter 50-års konstant turnerande
och musicerande, ett levande bevis på att bra
musik bara blir bättre med åren. Han har genom
åren mottagit ett stort antal utmärkelser för sin
musik och stått på scen med några av de allra
största. Han kan vara en av få musiker som får
applåder bara genom att ta fram sin portfölj –
hans fans vet att det är i den som han förvarar
sina munspel och att de är på väg att få höra en
riktig mästare. Musselwhite är, och kommer alltid
att vara, en bluesman av högsta rang.n
Charlie Musselwhite, 27 februari.

I föreställningen ”Mormor jag vet att du är i
himlen, men har du tid en timme?” får publiken följa med William Spetz under hans sista
kväll med sin mormor Ulla. För henne berättar
han om en uppväxt med pushiga gympalärare och kroppskomplex. Man möter den prestationssjuka Lisa som måste ha betyget A i allt
för att kunna sova om nätterna och framför
allt lär man känna Williams älskade mormor.

William Spetz blev känd genom sina träffande sketcher på Youtube och de populära serierna ”Williams lista” och ”Hoppas Farfar Dör”.
Förra året var han programledare för finalen
av Melodifestivalen, tillsammans med Gina
Dirawi.n
William Spetz, 14 februari, Lund, www.blixten.se

Foto: Josefine Bäckström
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Malmö Museer

www.malmo.se/museer

På Malmö Museer dokumenteras samtiden fortlöpande och under våren
visas folkhemshistoria, grafiska mönster och Skånes vackra djur och natur.
FOLKHEMSFOTON
“Folkhemmets rum och mellanrum” fokuserar på
boendeidealen under 1930–60-talen och visar fotografier från kök, vardagsrum, sovrum och badrum.
Frågan om innanför- och utanförskap, historiskt
och idag, blir aktuell. Folkhemmet var en vision
som byggde på solidaritet, jämlikhet och rättvisa.
Sverige skulle moderniseras, misären skulle bort och
standarden höjas. Utställningen är skapad i samarbete med Nordiska museet och är kompletterad med
en fotodokumentation av utsatta EU-medborgares liv och boplatser i Malmö. Också journalfilmer
om rivningar av äldre bebyggelse och satsningarna
på nya moderna områden i Malmö, samt dokumentärfilmen “Barnen af Botildenborg”, visas.
Folkhemmets rum och mellanrum, t o m 2 april.

RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT
Ränder, rutor och prickar är vanliga mönster som
finns i naturen, i stadsmiljön, på möbler, kläder,
14
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FOLKHEMMETS RUM OCH MELLANRUM
Foto: Karl Heinz Hernried/Nordiska Museet

© Tammy Bergströ
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MALMÖS FÖRVANDLING
I FOKUS
bilder, överallt och runtomkring. De är så vanliga
att vi inte tänker på dem. Ur museets rika textilsamling lyfter man fram kläder i dessa tre mönster, och dessutom visas specialgjorda kreationer
av elever från Tillskärarakademin Malmö.
Randigt, rutigt, prickigt, t o m dec

NÄRBILD PÅ KNUT
Genom fotograferna och systrarna Jonna och
Tammy Bergströms ögon får besökaren uppleva
den sydsvenska naturen och dess djur ur nya och
oväntade perspektiv. Som fotografer har systrarna utvecklats tillsammans och inspirerat varandra till nyskapande. De tar ofta närbilder och har
tagit närbildsfotografin till nyskapande höjder.
Jonna och Tammy, som är uppväxta i Limhamn,
vann 2013 priset Årets naturfotografer.n
I vått och torrt, t o m 16 april, Slottsholmen

RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT
©Georg Oddner/Malmö Museer

www.dethander.com – DET HÄNDER
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ROGER PONTARE

Foto: John Artur

CLAROSCURO

- en bubblande dansföreställning om
färg och for, ljus och mörker!
För barn 3-6 år
Lör 4 feb kl 14 Barnens scen
Sön 5 mar kl 11 & 14 Skånes Dansteater

MARIETTE

Foto: VINGBILD/Berndt-Joel Gunnarsson

Mer Mello

Det blir kära återbesök för hela slanten när Melodifestivalen ger sig ut på turné i februari 2017.
Fredagen den 10 februari blir det genrep i Malmö
Arena och den 11 februari visas ett matinégenrep,
därefter den live-sända deltävlingen.
Att uppleva denna musikfest på plats i Malmö Arena är en alldeles
speciell upplevelse. Matinéföreställningarna på lördagarna brukar
bli en fantastisk fest för barnfamiljerna och nu ökar man möjligheten för fler familjer att besöka fredagens genrep genom att tidigarelägga starttiden till kl 19.00.n
Melodifestivalen, 10–11 februari, Malmö Arena, www.melodifestivalen.se

DELTAGARE I MALMÖ:
MARIETTE
A MILLION YEARS
BENJAMIN INGROSSO
GOOD LOVIN’
DISMISSED
HEARTS ALIGN
ROGER PONTARE
HIMMEL OCH HAV

Konst och hantverk
från norr till söder

LISA AJAX
I DON’T GIVE A
ETZIA
UP

Sara Storm Textil

ALLYAWAN
VART HARU VARIT

Sverker Antoni Silversmide
Anna R Kinman Keramik
Cecilia Waxberg Posters
Jenny Holmgren Myrdahl Grafik

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA
NÄSTAN INTE HADE ONT.

Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

16
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Annica Gjerstad Keramik
Utställningen pågår t o m söndag den 19 februari
Tack till Malvas familj för er medverkan i annonsen.

Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

Jackie Persson Skulptur

Galleri | Butik | Café | Norreg 10 | Eslöv | 0704 383 385
Torsdag 12 –19 | Fredag 12 – 18 | Lördag-Söndag 12 –16

www.dethander.com – DET HÄNDER
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Malmö Stadteater

www.malmostadsteater.se

MORD
KÄRLEK

SKÅNSKA MORD 1989-2015
”20 mars 1989 är dagen då hon försvann. Men det
var också så mycket mer. Det var dagen hon skulle
möta sina kompisar, det var dagen hon skulle leka
med dem, det var dagen hon cyklade från huset
själv, det var dagen hon sade “hej då” till sin
mamma. Cykla försiktigt. Det ska jag. Jag älskar
dig. Jag älskar dig.”
Sex platser i Skåne. Sex olika mord. Sex offer.
Oändligt många drabbade. Pjäsen “Skånska mord
1989–2015” är en fiktiv berättelse om det som
sker precis innan eller efter mordet. Det som sker
bredvid mordet, i rummet intill. Vad händer i ett
samhälle när katastrofen sker? Vad händer med
de som var nära offret? De som var nära mördaren? Vad var det sista de sade till varandra? Vad
var det sista du sade till den du älskade?
Pjäsen tar avstamp i sex autentiska skånska
mord, men det är inte offer och förövare som står
i centrum, utan det handlar om alla dem som
lämnades kvar. De som lämnades kvar i chock.
De som lämnades kvar att spekulera.

SKÅNSKA MORD Foto: Emmalisa Pauly

Skånska mord 10/2–23/3

D
VA

VAD GÖR VI HÄR?
Vad är meningen med skolan? Varför finns den? Och hur påverkas
människorna som befinner sig där varje dag? Det är lätt att ta
skolan för given. Det är som en naturlag att den finns. Klassrummet är en hel värld. Här bor lärare och elever. Varje dag.
Varje månad. Varje år. Genom att lyssna på olika röster; elever,
lärare, rektorer, forskare, kritiker, vill vi spegla en liten bit av
den här världen för just er som befinner sig mitt inne i den.
Den här dockteaterföreställningen är en kombination av
dokumentär och bildkonst, bl a inspirerad av Peter Tillbergs
tavla “Blir du lönsam, lille vän?” Föreställningen är baserad
på intervjuer, artiklar, skrifter och statistik. Även den mest
banala vardagen kan bli till sublim konst.
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o t o:

H a n n a A l b re k t s so n

Vad gör vi här? 3/3–20/4

LIVLÄKARENS BESÖK
Året är 1768 och kung Christian VII av
Danmark anses vara galen och hovet låter
anställa en livläkare för att tygla hans utbrott.
Livläkaren Johann Friedrich Struensee visar
sig vara en upplysningsman. Snart är han inte
bara kungens förtrogne utan ges även total
makt att stifta lagar. Livläkaren inleder dessutom en passionerad kärleksaffär med den
ensamma drottningen, Caroline Mathilde.
Tillsammans med henne genomför han en
revolution som syftar till människans frihet
och jämlikhet. Men hovet mullrar i bakgrun18
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LIVLÄKARENS
BESÖK
Foto: Emmalisa Pauly

den och kämpar för att återställa makten till
kyrkan och monarkin. Samtidigt växer ett
barn i drottningens mage…
“Livläkarens besök” är en helt otrolig
berättelse som faktiskt är sann. Detta storslagna historiska kostymdrama utspelar sig i
den brytningstid där gamla värderingar ställs
mot upplysningens nya ideal. Pjäsen bygger på
P.O. Enquists Augustprisade roman som sålts
i över en miljon exemplar och översatts till ett
tjugotal språk.n
Livläkarens besök 24/2–1/4.

www.dethander.com – DET HÄNDER
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BJÖRN
& KAMP

Regionmuseet Kristianstad

www.regionmuseet.se

Ett udda konstnärsskap och kampen
om lika värde visas i Kristianstad.
Regionmuseet Kristianstad visar i vinter delar
av utställningen om den danska världsberömde
konstnären Bjørn Wiinblad som visats på konstmuseet Arken utanför Köpenhamn. Bjørn
Wiinblad gjorde sin debut på konst- och designscenen 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 generationer 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

BJØRN
WIINBLAD

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 rättighetskampen 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 grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle, undersöker 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, t o m 12 mars

20

GOBELÄNG MED MÖNSTER AV BJØRN WIINBLAD
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MAMMAS NYA KILLE
Malmö Live

För mer info och biljetter
www.malmolive.se

12 FEBRUARI

LYSANDE INTERNATIONELL BALETTFEST
Den exklusiva galaföreställningen “Etoile Ballet Gala”
återvänder till Malmö Live med ett nytt lysande program.
Olga Azizova skapar ett unikt evenemang med balettstjärnor från Parisoperan, Danska Kungliga Baletten, Nationalbaletten i Prag, Tokyobaletten, Ungerska National-baletten,
Kungliga Baletten i Birmingham, Polska Nationalbaletten
och andra världsberömda balettkompanier deltar.
19 FEBRUARI

25 FEBRUARI

SMÅTT & GOTT

PÅ MALMÖ LIVE

Februari må vara grått och lite rått men för att motverka
neddragna mungipor och trötta ansikten kan man besöka
en eller flera av Malmö Lives alla galor och konserter.
22
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K&K PHILHARMONIKER

LIVERADIO
Sveriges Radio P3:s flaggskepp “Mammas Nya Kille” tar
steget ut på teaterscenen med folkbildande Kunskapslyftet.
Bengt Strömbro är klassföreståndare och Kicki Tapper är
rastvakt. På schemat står bl a Stirra sig blind för nybörjare
med Mangan, Jättefortbildning med Thunder och Omskrivningshistoria med Job Andersson. Efter tio år som röster i
radio kommer vi att få närkontakt med Katla, Jenny – en
förvirrad tjej, Lacken & Tråden och alla de andra i Mammas
Nya Kille-gänget.

Foto: DaCapo/Nawrath

WIENERGALA
En livlig del av Wiens musikkultur med massor av livsglädje
som med en charmig lätthet och ett medryckande tempo
ger en smak av den österrikiska traditionen. K&K Philharmoniker väcker melodierna från Straussfamiljen till liv
med valser, polkor, fantasier och overtyrerna till operetter.
Konserterna kulminerar med de traditionella extranumren
”An den schönen blauen Donau” och ”Radetzky-marschen”.

28 FEBRUARI

DET MEST GRIPANDE JAG HÖRT
Kom riktigt nära Malmö SymfoniOrkesters musiker och
upplev en kammarkonsert med klassiker av Bach, VillaLobos och Staern. Cello är huvudinstrumentet denna gång.
Två konserter återstår av kammarmusikserien detta spelår;
mars och maj. Varje program är personligt utvalt av musiker i orkestern där musikernas egna val av verk griper tag
i olika dimensioner.n

ETOILE BALETT
www.dethander.com – DET HÄNDER
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Foto: Niclas Brunzell

SOCKERCHOCK
med Sugar

Än rockar

Läs v
å r re
ce ns
www
ion p
.det h
å
a nde
r.com

RÄVEN

”Sugar” har redan fått full pott hos recensenterna och nu
flyttar sommarens föreställning in på Nöjesteatern. Denna dråpliga musikalkomedi är baserad på Billy Wilders klassiska film från 1959 ”I hetaste laget”
med Tony Curtis, Lack Lemmon och Marilyn Monroe.

Jerry Williams, 24 februari, Slagthuset, www.slagthus.se

24
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Han hade bestämt sig för att trappa ner och sluta turnéra och ge
konserter. Efter ett veritabelt segertåg med showen ”The Farewell
Show”, som sågs av över 250.000 personer, lades skinnpajen och höftrullningarna på hyllan och ett stilla familjeliv väntade med hund, gym och polare.
Men det visade sig vara ”öken”, som artisten själv skulle ha uttryckt det. Resultatet
blev showen ”Man måste få lira” som ganska väl sammanfattar vad det handlar
om för Jerry Williams del. Efter 17 turnéstopp under sommaren så är det dags
att krypa inomhus och ge den “full skruv”.n

jö

Sveriges kung av rock´n´roll lirar så det rycker i
benen och buggen är inte långt borta. Spelglädje
så det ryker när man som mest behöver det.

Fot o

:

n
He

rik

Sa

n

Basisten Jerry, spelad av Adde Malmberg, är en av två arbetslösa
musiker från Chicago som blir vittne till en uppgörelse i undre
världen. Jerry och saxofonisten Joe (Robert Rydberg) tvingas fly
hals över huvud, utklädda till kvinnor, och får engagemang i en
damorkester på väg till Miami Beach.
Den som håller i taktpinnen är Sweet Sue (Marianne Mörck).
Jerry blir till Daphne och Joe till Josephine. Båda faller naturligtvis
för bandets förtjusande vokalist Sugar Kane (Birgitta Rydberg).
Men den där maffiabossen från Chicago är dem på spåren. Han
är knappast känd för att lägga fingrarna emellan. Som miljonären
Osgood ser vi Sven Melander.n
Sugar – I hetaste laget, t o m 26 mars, Nöjesteatern,
www.nojesteatern.se

Foton: Mikael Lindell Bohlin
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PÅ GRÄNSEN Foto: Emmalisa Pauly

GRÄNSLÖS GLÄDJE
Vitt och brett och svart är vad Helsingborgs
Stadsteater satsar på i februari med videoprojektioner och dans.
ORDLÖST GRÄNSLAND
Fyra kvinnor och en scen. Videoprojektioner,
musik, strålkastare och lite glitter. ”På gränsen”
är en cocktail av finkulturella och farsartade förnumstigheter, satirshow och ordlösa oneliners.
Anna Pettersson som står för manus, regi och
scenografi har tidigare satt upp Tjechovs ”Måsen”
och ”Misantropen” av Molière, på Malmö Stadsteater. Medverkar gör Evamaria Björk, Cecilia
Lindqvist, Susanne Karlsson och Annika Kofoed.
På Gränsen, 3–25 februari.

ALLVERK OM INGMAR BERGMAN
Efter succéföreställningarna “Svansångare” och
“Flygande holländare” är regissören, dansaren
och performanceartisten Charlotte Engelkes
äntligen tillbaka på Helsingborgs stadsteater.
26
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Helsingborgs Stadsteater

www.helsingborgsstadsteater.se

Hon har med liv och lust satt tänderna i några av
Ingmar Bergmans tidiga filmer. Hon bygger en
egen historia i det Bergmanska ljuset mellan svart
och vitt.
I filmiskt inspirerade scenerier utforskar hon
och ensemblen hans lätta, sarkastiska och lustfyllda dialoger. Den Bergmanska närstudien av relationer frigörs från filmremsan, den omtolkas och
ges nytt liv av kött och blod, i tvivel, i gemenskap,
i raseri, i glädje.
“Glädjen eller småprat i svartvitt” är en föreställning i gränslandet mellan performance, dans
och teater. Det är en ömsint gestaltning av våra
mest innerliga relationer: dem man behöver vårda, minnas och skratta åt. Charlotte Engelkes och
ensemblen lyfter fram det lite prilliga i Bergman
och det lite prilliga oss alla.n
Glädjen eller småprat i svartvitt, 25 februari–18 mars.
www.dethander.com – DET HÄNDER
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Malmö Open

9–12 februari
www.malmo-open.com

Foton: Free Images

SPORTGLÄDJE
I MALMÖ OPEN

SPECTRUM

Under tävlingen ger en mängd atleter sitt yttersta för att vinna och skapar
därmed en spännande och fartfylld familjefest för alla sportälskare.
Redan 1977 startades det som skulle bli ett av
världens största evenemang för parasport. Fyra
eldsjälar drog igång och första året var det bara
bordtennis på programmet. Allt sedan dess har
Malmö Open vuxit både med antal deltagare och
grenar och 2016 var ett nytt rekordår med över
2.500 deltagare och 18 olika idrottsevenemang.
Bland de olika sporterna som utövas under
Malmö Open kan nämnas friidrott, boccia, bowling, elektrisk hockey, innebandy, rullstolsbasket,
innebandy, skytte, simning, bordtennis m fl.n

Skånes Dansteater bjuder in till en sinnenas rika upplevelse i färg och form.
En ny färgstark dansteaterföreställning som tar
dig från infrarött till ultraviolett och använder
rörelse, sång och tal för att utforska reaktioner
på färgerna i ljuset vi kan se.
I scenens stora lackade låda skapar de sex
dansarna en mängd olika överlappande bilder
precis som på ett skissblock och just som färger
förändras i ljusets diskreta skiftningar.

Koreografen Ben Wright står bakom succéer
som “the feeling of going” och “To see the world
while the light lasts”, två storslagna verk som
Skånes Dansteater framfört på Malmö Opera.
Denna gång skapar han för Skånes Dansteaters
egen scen.n
Spectrum, Skånes Dansteater, 25 februari–8 april,
www.skanesdansteater.se

Foto: Pixabay
Foto: Chris Nash
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TEATERKOLLO
Utmana dig själv och bli skådespelare för en dag.
Under några intensiva timmar får man vara med
och skapa en helt ny teaterpjäs tillsammans med
andra teaternyfikna. Med hjälp av bl a teaterns kostymförråd, smink och dramapedagoger skapar deltagarna en unik teaterföreställning. Under dagen
jobbas med dramaövningar, improvisation och rollgestaltning och det blir dessutom tid för ett besök
på olika avdelningar bakom kulisserna på Hipp.

DRAKBORG

21–23 feb, Malmö Stadsteater. www.malmostadsteater.se

RO

SKELETTET THUE Illustration: Emma Ekstam

SPORTLOVSDAX
Kring årets skollov finns det många roliga upplevelser i Skåne.
Här kommer tips på bl a teater, konsert och spännande äventyr.

SKRATTA MED NALLE
Nalle och Malmö Symfoniorkester har plockat
fram den roligaste musik som finns med hjälp
30
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Humornalle, 4 feb,
Malmö Live Konserthus,
www.malmolive.se

Ronja Röverdottar, 24 feb–1 april, www.ronjamusikal.se

LISTIG ELLER STARK?
På sportlovet blir det djurolympiad på Naturum
i Kristianstad där barn och vuxna kan testa sin
förmåga och lära mer om de vanligaste
svenska djuren. Är du listig som
en räv eller stark som en myra?
Testa att hoppa lika långt som
en mus eller hare. Och hur
är det med synen, ser du
lika många möss i snön
som en falk? Man kan
dessutom göra egna
fågelholkar, humleholkar eller bihotell.n

DJUROLYMPIAD

Regionmuseet Kristianstad, www.regionmuseet.se

från Ayla Kabaca och clown-trollkarl-komikern
Jens Molander. Här går det inte att sitta still
när det spelas roliga och
glada symfonier. Sjung
med i sånger om
gurkor och pottor
och upplev en alldeles ny version av
”Svansjön” med
spännande musik.

NALLEKONSERT

DRAKBORG OCH ROLIG HISTORIA
På Drakborgen börjar äventyret där besökaren får
spela vilken roll man vill. Här kan man styra riket
från den ståtliga tronsalen eller vara fången i den
ruskiga och mörka fängelsehålan. På utställningen
”C400 – staden i vattenriket”, får barnen ett helt eget
spår. Tillsammans med det lilla skelettet Thue går
man på jakt i Kristianstads historia och gör hemliga
fynd som alla bär på en särskild berättelse.

ER

MUSIKALDAGS
Följ med på ett hisnande äventyr i Mattisskogen
och upplev Ronjas spännande liv bland rövare,
grådvärgar, vildvittror
ED VÄN
och andra mystiska
AM
N
J
väsen. Självklart
N
dyker även en
och annan rumpnisse upp som
undrar ”Voffor
gör di på detta
viset?”. Astrid
Lindgren skrev
boken Ronja
Rövardotter 1981
och den har sedan
dess översatts till flera
andra språk, filmatiserats, animerats och satts
upp som teaterföreställning. Snart kan äventyret
upplevas som musikal på Kristianstad Teater.

20–24 feb, Naturum,
www.vattenriket.kristianstad.se

9 feBruari / dans

Chotto desh

AkrAm khAn
förtrollande dansteater om drömmar och identitet.

20 feBruari / samtal

konst som motstånd

SuzAnne oSten
i ett samtal med Catharina Bergil.

24 oCh 25 feBruari / nyCirkus

influenCe

phAre ponleu SelpAk
samtida kambodjansk nycirkus med referenser
till kolonisering och kambodjansk kultur.

4 mars / konsert

tinAriwen

Legendariskt Tuaregband med funkigt och rockigt sound.

16 mars / konsert

Ale möller bAnd
en världsomspännande, musikalisk resa.

4 mars / konsert

nilS lAndgren
& Vince mendocA
En kväll tillsammans med Bohuslän Big Band.

24 mars / konsert

CristinA brAnCo
En kväll i Fadons tecken.

Biljetter: 031-368 32 99 / storateatern.se
Foto: Free Images

Foto: Free Images
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Foto: PR-bilder, Anders Roos, Mikael Lindell Bolin
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Köpenhamn
SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Musical Highlights
Turné

Helsingborgsrevyn
17/2–11/3

Torsson
Turné

Följ med in i “Sjunde himlen – en
himla rolig revy” där förväxlingar,
relationssvårigheter samt det ökade
mobilanvändandet får sin beskärda
del.n

40-årsjubilarerna spelar vidare i
Malmö 23/2, Lund 24/2, Helsingborg 25/2 där de bjuder på populära
klassiker och nya låtar från senaste
albumet “Torsson”.n

www.helsingborgsrevyn.se

www.torsson.com

www.juliusbiljettservice.se

Arlövsrevyn
t o m 5/3

Little Jinder
Turné

”Non-Violence” på
Landskrona Museum

Kent Nilsson och hans glada gäng
spelar som vanligt för fullsatta hus
när Arlövsrevyn bjuder på skratt,
bra underhållning och roliga skämt.n

Little Jinder, som bl a var programledare i Musikhjälpen 2016, har åkt
ut på turné. Hon spelar 3/3 i Malmö
och 4/3 i Helsingborg.n

Skulpturen Non-Violence, en revolver
med tillknuten pipa, tillkom 1980 efter
mordet på musikern John Lennon.
Skulpturen har blivit en fredssymbol
och finns på många ställen i världen.n

www.arlovsrevyn.se

www.luger.se

www.landskrona.se

Musikalstjärnor framför höjdpunkter från de mest älskade
och framgångsrika musikalerna.
24/2 i Ängelholm, 25/2 i Lund.n

Konst och hantverk
från norr till söder
Sara Storm Textil
Sverker Antoni Silversmide
Anna R Kinman Keramik
Cecilia Waxberg Posters

Dream Theater
16/2
Det ikoniska progressiva rockbandet Dream Theater har åkt
ut på sin Europaturné ”Images,
Words & Beyond”.n
www.malmoarena.com

DET HÄNDER – SKÅNE

Engelholmsrevyn
31/12–18/2
Årets ensemble med bl a Bosse
Mårtensson, Jenny Winstedt,
Johan Ejehag och Anders ”Puppan”
Hansson utlovar en skrattfest för
alla.n
www.engelholmsrevyn.se

Galleri M
t o m 19/2
”Konst och hantverk från norr
till söder” i galleriet som också
har butik och kurser, i februari
makramé.n
www.facebook.com/gallerimnr10

Jenny Holmgren Myrdahl Grafik
Jackie Persson Skulptur
Annica Gjerstad Keramik
Utställningen pågår t o m söndag den 19 februari

14-2463-MSD_Amelia_Helsida_225x287.indd 3

Galleri | Butik | Café | Norreg 10 | Eslöv | 0704 383 385
Torsdag 12 –19 | Fredag 12 – 18 | Lördag-Söndag 12 –16

Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Tack till Simon med familj för er medverkan i annonsen.

TIPS

Musik, museum, musikal och roliga revyer.
Här kommer ett axplock av det som händer
denna månad runt om i Skåne.

KING – Repro: C2
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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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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.

Thomas PeTersson
på vårTurné
Thomas
PeTersson
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på vårTurné

VILLMAN PRODUKTION PRESENTERAR

PUBLIKSUCCÉN!
TILL MALMÖ
30 MARS PÅ NÖJESTEATERN I MALMÖ

GASTE MAN!
NÖJESTEATERN, MALMÖ
RÖINGES ROLI
W AV OCH MED

SSHO
ENMAN&
LÖRDAG 8 APRIL KLNY16.00
19.30

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

