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KÅSERI

Ombyte i 300
Det uppstår alltid roliga incidenter när två  
olika kulturer skall mötas. Vad som är  
accepterat i en kultur kan vara ett absolut  
”no-no” i en annan. T ex så skulle en svensk 
aldrig släppa väder eller rapa frisinnat lite  
varstans och långt mindre vid middagsbor-
det. Det är inte heller sett med blida ögon att 
din bordsgranne stormröker mitt under pågå-
ende måltid. När du sätter tänderna i en läcker 
köttbit så lägger den intillsittande av en jätte-
fis samtidigt som han drar ett djupt bloss på 
sin cigarett. Allt detta utan att på något sätt 
ursäkta sig utan man tar bara för givet att så 
skall det vara och att alla andra tycker det är 
OK.

Nyligen var jag på affärsresa i Kina. På det 
hela taget så blev jag mycket imponerad över 
hur mycket Kina har utvecklats under de se-
naste tio åren. Borta är karavanerna av cyk-
lande kineser på väg till eller från något.  
Borta är också den pliktskyldiga Mao-unifor-
men och Beijing visar sig från sin bästa sida. 
Visst finns det frågetecken om miljön och  
vissa grundläggande rättigheter men efter ett  
besök i Mittens Rike så får man en djupare  
insikt i hur saker och ting fungerar. Man har 
tagit krafttag i miljöfrågorna och är nog på 
rätt väg, även om man i vissa delar har en bit 
kvar.

Men nu var det kulturkrockar vi skulle  
prata om. Efter en maratonflygning från  
Köpenhamn landade jag i Beijing på morgo-
nen och efter allt pappersexercerande så klev 
jag ut i den kinesiska verkligheten. Jag skulle 
ta snabbtåget söderut och blev körd till tågsta-
tionen där snabbtåget skulle ta mig till Shiji-
azhuang. Min kinesiske vän som skulle hjälpa 
till med allt det praktiska lotsade mig effektivt 
genom stationen och fram till min plats på tå-
get. En timme i första klass i svindlande has-
tigheter låg framför oss. Efter en halvtimme 
upplystes jag om att den delegation som skul-
le möta oss på destinationen skulle vara på 
plats när vi steg av tåget och iförd resegarde-

roben och med en frisyr som lämnade mycket 
kvar att önska var det bara att inse att ett has-
tigt klädombyte var nära förestående. Ingen-
stans på tåget fanns det ett för ändamålet av-
sett utrymme, d v s en tillräckligt stor toalett, 
men det får ju inte lägga hinder i vägen. Snabbt 
fick jag tag i min resväska och jag dök ner på 
golvet för att försöka gräva fram en kostym 
och en hårborste. Så ståendes i förstaklassvag-
nens mittgång lät jag kläderna falla och kos-
tymen skulle krängas på. Halvvägs in i detta 
förvandlingsnummer så slog mig tanken; alla 
mina medresenärer kommer säkert att berätta  
om när de åkte i 300 km/h och att det då  
var en märklig europé som började strippa.  
Att jag varken rökte eller fes togs det nog ing-
en notis om, antar jag. Ståendes där i bara kal-
songerna kommer det så en dam som säljer 
Häagen Dazs-glass ur en låda på magen. Hon 
skulle promt förbi min bleka, nakna lekamen 
och mitt förhandlingsläge var minimalt. Nu 
vet jag hur kall en sådan glasslåda är mot bar 
hud.

Ola Sjösten
chefredaktör
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3. En sommartradition i både  
    blöta och värme
Vad gör den svenska stå upp-eliten under sommarmånaderna? Jo, man samlas och turnerar runt på 
svenska turiststäder i din närhet. Det är åttonde året i rad som Badjävlar åker ut på turné. I år med- 
verkar Henrik Schyffert, Fredrik Lindström, Nour El Refai, Johan Rheborg, Emma Knyckare, David 
Batra, Soran Ismail och Måns Möller. 

–Badjävlar har blivit som en del av mitt eget Sommar-Sverige! En viktig förklaring till framgången är 
nog att själva badandet aldrig gått till överdrift, vi har också ägnat oss åt annat. Som att turnera med en 
humorshow, berättar Fredrik Lindström, en av turnéns veteraner.n 

Badjävlar, 22/7 Ystad, www.badjavlar.se

4. Party like it ś 1999!
Räkna med en kavalkad av det mesta och bästa av  
90-talets musikhjältar när sommarens stora party  
kommer till Malmö. Danska konceptet ”Vi elsker 
90erne” har sedan starten 2014 gjort braksuccé i vårt 
grannland. Det handlar om 1990-talets största namn 
på en och samma kväll, både nationella och internatio-
nella artister, ett pärlband av den tidens absolut främ-
sta DJ’s samt en hel dag med härlig samvaro med lika-
sinnade. 

Till Malmö kommer bl a Aqua, DJ Sash!, Snap! ,  
Culture Beat, Vengaboys, Pandora, och 2 Unlimited. 
Med andra ord – en nostalgifest av sällan skådat slag.n

Vi som älskar 90-talet, 29 juli, Mölleplatsen, www.90talet.party

2 3

1. Spännande musikaliska berättelser 
Det mycket uppskattade arrangemanget ”Musik och Möten” arrangeras även i år av Birgit 
Nilsson Museum och Birgit Nilsson Sällskapet. 

En rad välkända opera- och musikprofiler besöker museet några söndagskvällar i som-
mar. Under den första kvällen i juli kommer Gunilla Flinck, pianist och musikproducent på 
P2, att dela glimtar ur sitt liv i musikens värld. Näst på tur står tenoren Rickard Söderberg 
som under sin kväll ”I armkrok med Birgit” sjunger och berättar om sin stora kärlek till den 
största av dem alla; La Nilsson. Tillsammans har han med sig pianisten Johan Reis. Avslut-
ningsvis blir det stipendiekonsert med mottagarna av Aurora Lillieros sångerskestipendium 
2017, Hilkka Ylinärä – sopran och Ida Ränzlöv – mezzosopran.n

Musik och Möten, 2 juli - Gunilla Flinck, 16 juli - Rickard Söderberg och Johan Reis, 30 juli - konsert med 
årets Aurora Lillierosstipendiater, Birgit Nilsson Museum, www.birgitnilsson.com

2. Hantverk på nytt 
I Sofieros utställningsvåning möts i sommar traditionellt hantverk och modern design på ett 
lekfullt och överraskande sätt. Sofieros tradition av Arts & Crafts knyts samman med coola ur-
bana influenser. Ett romantiskt tema med växter, djur och naturmaterial blandas med nuti-
da upplevelser och installationer som rör sig i gränslandet mellan hantverk, konst, design och 
mode.n

Sofiero Slott, t o m 17 september, www.sofiero.se

1

RICKARD SÖDERBERG Foto: Rick-y 

  Foto: Free Im
ages 

BADGÄNGET  Foto: Morgan Norman

NÄVER SAY NÄVER Foto: Aia Jüdes
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På Helsingborgs Arena arrangeras två mässor med upplevelser för alla sinnen. 
Känn tidens spår på en skrovlig yta, lyssna till experter som berättar ett före-
måls historia eller smaka, dofta och njut av genuina delikatesser. 

NJUTNING FÖR  
ÖGA & GOM  

Varje sommar arrangeras Helsingborgs Konst- & 
Antikmässa. Mässan har arrangerats sedan 1962 
vilket gör den till en av Sveriges äldsta antikmäs-
sor. På plats finns närmare 120 utställare med 
allt man kan önska sig av möbler, mattor, konst, 
skulptur, design, silver, smycken, glas och porslin. 
Vilka antikviteter passar var och vad är en god 
investering? Det är frågor som mässans antik- 
experter kan svara på. Dagliga föreläsningar finns 
även med på programmet. 

Parallellt med Konst- & Antikmässan arrang-
eras även Deli & Vinbar, som hade premiär för-

ra året och blev en uppskattad tillställning. Här 
finns både små och stora leverantörer som erbju-
der delikatesser och genuint mathantverk. Här 
kan man dofta, smaka och njuta och inte minst 
handla med sig sina favoriter hem. En nyhet för 
i år är Vinbaren, där man kan prova olika viner 
och diskutera dessa med mässans sommelier.n

Helsingborgs Konst- & Antikmässa samt Deli & Vinbar, 
27–30 juli, www.helsingborgsantikmassa.se

Foto: FreeImages

EUROPE
Svedala är en av fem spelningar i Sverige i som-
mar. Steget från att spela covers i replokalen till 
utsålda arenor världen över kan tyckas långt. Men 
sedan 1986 och albumet ”The Final Countdown” 
har bandets karriär nått oanade höjder. Turnéer 
världen över, enorma hits och album som toppat 
listor i världens alla hörn. Lyssna och njut.

MAGNUS UGGLA 
Han slog igenom 1977 med låten ”Varning på 
stan”, har släppt över 20 album och har en  
imponerande lista med hits, nu senast ”Världen 
är din”. Denna svenska legend har lyckats att  
behålla det unika och säregna samtidigt som  
han konstant förnyar sig och håller sig aktuell. 

MAGNUS CARLSON
En av våra mest hyllade popsångare känd från 
bandet ”Weeping Willows”, programmen ”Så 
mycket bättre” och ”Jills veranda”. Han har släppt 
skivor och turnerat sedan mitten av nittiotalet. 

Med sitt soloalbum ”Den Långa Vägen Hem” i 
bagaget är han ute på en omfattande turné.

MÅNS ZELMERLÖW
Han intar med självklarhet de stora scenerna och 
har sedan sitt genombrott fått en särskild plats 
i den svenska publikens hjärta. Som artist har 
Måns deltagit i bland annat Idol, Melodifestivalen 
och Så ska det låta, vunnit Eurovision och är en 
framgångsrik låtskrivare. Det blir fart och fläkt 
och hits till tusen.

HASSE, PERNILLA OCH NISSE
I sommar ger sig Hasse Andersson, Pernilla  
Andersson och Piratenpristagaren Nisse Hellberg 
ut på en gemensam turné där de tillsammans  
bjuder på sina största hits. Givetvis var det själv-
klart att bjuda in dessa tre fantastiska musiker till 
årets SommarRock Svedala.n

SommarRock Svedala 2017, 13–15 juli, 
www.sommarrock.nu

Med ett brak firar Sommarrock i Svedala 30 år i år. Det blir en fest för hela  
familjen och artisterna i år är verkligen de bästa som Sverige kan erbjuda. För-
utom dessa godingar så spelar Perikles, Gunhild Carling, Joddla med Siv, Danne 
Stråhed och Svedalasonen Martin Prahl för att bara nämna några.
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Konst kommer i många former och på olika sätt. Urvalet är alltid stort så 
många utflykter med släkt och vänner är möjliga i sommarSkåne. Här berättar 
vi mer om fyra platser och upplevelser väl värda ett besök. 

ÅSA NORBERG & JENNIE SUNDÉN, FROM SELVAGE TO SELVAGE:  
THE PASSING ON OF PATTERNS, Foto Jean-Baptiste Béranger

KIVIK ART CENTER Foto: Gerry Johansson

Art & experiences
Skåne is packed with art, both  
stationary and moving, all of them 
excellent destinations for a day 
out with family and friends. Here is 
more about four of them. 

Bending Reality is a staggering, 
eye-challenging and surreal exhibi-
tion at Dunkers in Helsingborg. Erik 
Johanssons work has caught the eye 
of the world in a very short time.

On the other side of Skåne lies  
Kivik Art Center, an outdoor expe-
rience where monumental station-
ary art is built on a beautiful picnic-
site. 

Moderna Museet i Malmö exhibits 
Malmö´s burning, an alternative his-
torical cultural take on the changes  
in city life that took place during the 
years 1968 to 1988. 

Textiles is the fabric of our lives  
in so many ways so Malmö Art  
Museum shows art emanating from 
when textile, in the 60ies, started to 
be used by artists in new ways.

INSTALLATIONSVY MALMÖ BRINNER  
Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet

BENDING REALITY
Erik Johanssons fotografiska illusio-
ner av verkligheten fascinerar, roar 
och utmanar ögat. De surrealistiska 
omformuleringarna av det invanda 
och välbekanta experimenterar med 
hisnande optiska illusioner. Erik  
Johansson använder kameran som ett 
verktyg och en metod för genomför-
ande av sina idéer, snarare än ögon-
blick, som oftast är det gängse inom 
fotografering. Den färdiga bilden är 
en tidskrävande process som ofta  
består av en kombination av hundra-
tals fotografier sammanfogade till en.

På kort tid har han rönt stor inter-
nationell uppmärksamhet som sur-
realistisk bildmakare, fotograf och 
retuschör. Utställningen på Dunkers 
är den mest omfattande hittills och 
kommer även att inkludera aldrig tidigare visade verk.n

Bending Reality – Erik Johansson, t o m 8 oktober, Dunkers Kulturhus, www.dunkers.se

IMPACT © Erik Johansson

TEXTIL 
KONST
Utställningen tar avstamp i 1960- 
talets textila frigörelse i Sverige.  
Vilken roll har textil som material och 
förhållningssätt under olika konstnärliga 
praktiker och tider? Flera generationer 
av utövare sammanförs, från Hannah 
Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert 
född 1988, vars arbeten aktiverar olika 
lager av den ”textila undertexten”.n

Textila undertexter, t o m 3 september,  
Malmö Konstmuseum, malmo.se

VITT VERK
Med underbar utsikt, härliga picknickplatser och en enda 
stor lekplats för barnen är kullarna, varpå Kivik Art placerat 
konstnärers verk, en speciell plats. Nästa skulptur blir den 
amerikanske konstnären Sol LeWitt ś. Han gjorde beskriv-
ningar av hur hans skulpturer ska uppföras och Kivik Art 
Center har fått tillstånd att bygga ”9 Towers for Jene”. Den är 
5 meter hög och gjord av 4 000 vita cementblock och är ock-
så tänkt att bli det första utomhusverket i Skandinavien. Lär 
känna denna speciella plats via hemsidan.n

Kivik Art Centre 2017, t o m 13 augusti, kivikart.se

  
BRINNER 
En alternativ kulturhistorisk utställning om revolt, dröm-
mar och passioner 1968–1988.

Om det moderna Malmös utveckling som sträcker sig 
från det experimentella och alltmer politiska 1960-talet  
fram till 1980-talet då nya alternativa kulturer började 
synas. Besökaren möter en blandning av olika kulturella 
yttringar och visuella uttryck från olika subkulturer som 
gjorde avtryck under perioden. Staden var en källa till kre-
ativitet och en plats för olika former av nytänkande.n

Malmö brinner t o m 10 september, modernamuseet.se/malmo
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Hörby Marknad 5–6/7  
Bönder i stan, Ystad 7/7  
Hästveda marknad 12–13/7  
Vikingamarknaden Fröja Thing, Löddeköpinge 15–16/7  
Kiviks marknad 17–19/7  
Tomelilla sommarmarknad 20/7  
Krämarmarknad i Simrishamn 27–29/7  
Hantverksmässan i Båstad 28–30/7

Kärnan i Helsingborg, www.helsingborg.se/karnan

Christinehof, www.christinehofslott.se

Hovdala slott, www.hovdala.se

Malmöhus, www.malmo.se/museer

Bäckaskog slott, www.backaskogslott.se

Bosjökloster slott, www.bosjokloster.se

Wanås, www.wanas.se

Sommartid är det dags för marknader av  
diverse slag i vårt avlånga land. Stämningsfyllda 
miljöer som torg, slott och gårdar lever upp 
med gladlynta besökare som strosar bland 
marknadsstånd, godsaker, karuseller och diverse 
hantverk. Här ger vi tips om några marknader 
som äger rum under juli månad.n   

Skåne har mängder av slott, herrgårdar och andra gamla  
byggnader utspridda överallt i det böljande landskapet. 
Flera av dem erbjuder evenemang, aktiviteter, övernatt-
ning och vidunderliga parker. Numera kan man 
också ta del av hur det var att leva på slotten 
under olika tidsepoker. Här kommer några 
exempel på slott och andra historiska bygg-
nader värda ett besök i sommar.n

MARKNADSDAGS

SLOTTSLIV
Foto: V

isitSw
eden

MALMÖHUS

W
AN

ÅS

CHRISTINEHOF

Foto: Johanna Rylande/Malmö Museer, PR-bild Christinehof, Mattias Givell

Vad trodde egentligen vetenskapen hände i kvinnokroppen före 1700-talet 
då ägget upptäcktes? Följ med på en spännande resa som beaktar kvinnors 
lust och åtrå från dåtid till nutid. 

ÄLSKARE &  
ÄLSKARINNOR

Hur var det egentligen med kvinnornas amorö-
sa äventyr? Var de verkligen dygdemönster eller 
skötte de bara sina affärer snyggt? Kvinnans drift 
har provocerat kyrka och stat under århundra-
den och de har försökt med många medel att kon-
trollera ”fresterskorna”. Allt från att otrohet på 
1600-talet är belagt med dödsstraff, via kyskhets-
bälten och senare 1700-talets raka motsats med 
maskeradbaler och sexorgier, till att bakåtsträvar-
na kommer tillbaka på 1800-talet och slänger in 
kåta kvinnor på dårhus och kallar dem hysteris-
ka. 1900-talet kommer med p-piller, BHn slängs 
på 1970-talet och försäljning av kondomer är 
fortfarande olagligt.

Idag är det en friare syn på sexualitet. Kvinnor 
tillåts älska män och kvinnor, leva i celibat, ha 
älskare eller älskarinnor, leva i polyamorösa el-
ler öppna förhållanden, vara sambos, särbos eller 
gifta. Men kommer denna syn att hålla i sig?

Konsten att skriva kärleksbrev har försvun-
nit. Långa längtansfulla formuleringar och vibre-
rande beskrivningar av närhet och beröring kan 
omöjligt formuleras på 140 tecken. Vem går igång 
på ”jag saknar dig as-mkt”? Unga har varken 
skrivit eller fått kärleksbrev i hela sitt liv. I årets 
utställning ägnas en hel sal åt kärleksbrev och  
besökarna uppmanas att träna på plats.n

Älskarna 
t o m 1 oktober,  
www.skarhult.se
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För första gången ger Helsingborgs Stadsteater plats för en annan slags stor 
konst på scenen i och med denna Skandinavienpremiär av en storslagen  
utställning med målningar av en italiensk mästare. 
Michelangelos målningar av Yttersta domen på 
Sixtinska kapellets väggar och Skapelseberättel-
sen i taket lockar miljontals besökare till Vatika-
nen varje år. Avståndet till freskerna i det Sixtin-
ska kapellet gör det svårt att uppleva storheten i 
Michelangelos enastående arbete. Så därför har 
mästerverken överförts till stora dukar som  
gör det möjligt för utställningens besökare att 

studera dem på nära håll och få en unik överblick 
av Michelangelos djärva tolkningar av de bibliska 
berättelserna.n

Michelangelo – Mästerverk från Sixtinska kapellet,  
t o m 6 augusti, Helsingborgs Stadsteater,  
www.helsingborgsstadsteater.se. 

MÄSTERVERK  
från Sixtinska kapellet

Nyhet!
BRA pris för 
barnfamiljer.

Hos oss får alla medföljande barn mellan 2-11 år 
90% rabatt på grundpriset under sommarlovet, 
10 juli – 13 augusti, exklusive skatter (barn som 
inte fyllt 2 år åker gratis). 

Boka nästa resa på flygbra.se

Rabatt för medföljande 
barn under sommarlovet.
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Besök oss på

Facebook för nyheter

och mer info!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS
MOTORMUSEUM – ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA

ÅRETS NYHET – Barnens eget museum • Frasses Musikmuseum
Stefan ”Lill-Lövis”  utställning • Svensk Bilsportutställning
Modellfl ygutställning • Alfs Leksaker • Trivsamt kafé

ÖPPETTIDER 2017: MARS: 11–18 lördagar och söndagar. APRIL–OKTOBER: 11–18 alla 
dagar utom måndagar, Midsommarafton och Midsommardagen, då vi har stängt.

Fabriksgatan 10, 272 36 Simrishamn. Tel: 0414-137 80. www.autoseum.se

Autoseum_148x56_Det_Hander_Nr3.indd   1 2017-01-27   10:36:46

Trion, som aldrig tidigare spelat på samma scen, 
bjuder in till utomhuskonserter där de låter sina 
många låtskatter förgylla sommarkvällen. Publi-
ken kan vänta sig låtar som ”Änglahund”, ”Dans 
på Vejby ängar”, ”Tufft jobb”, ”Lyckliga Gatan”, 
”Mitt Guld” och ”Desperados”. 

2017 har hittills varit ett hektiskt år för alla tre 
artister. Pernilla Andersson blev nominerad till 
en grammis i kategorin ”Årets Folkmusik/ 
Singer-songwriter” och har varit ute på vårturné 
med det egenproducerade albumet ”Tiggrinnan”. 
Nisse Hellberg har även han varit ute på vårturné 

med sitt hyllade countryalbum ”Vägen Västerut”. 
Hasse Andersson har turnerat flitigt land och rike 
runt efter 2015 års skräll i Melodifestivalen med 
bidraget ”Guld och gröna skogar”. Han släppte 
nyligen singeln ”Bilen Söderut” tillsammans med 
Nisse Hellberg. Till sommaren har publiken en 
chans att möta alla tre då de sammanstrålar un-
der ett antal kvällar för att tillsammans skapa en 
unik konsertupplevelse.n 

Pernilla, Nisse och Hasse, 7/7 Sövde, 15/7 Svedala,  
21/7 Höör, 22/7 Helsingborg, www.unitedstage.se
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Under sommaren 2017 bjuds sju städer i  
södra Sverige på en trippel konsertupplevelse 
när artisterna Pernilla Andersson, Nisse Hellberg 
och Hasse Andersson gör gemensamma konserter. 

TRIPPEL- 
KONSERT Svaneholms slott ligger utan-

för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

 Foto Thomas Hansson

Museum • Båtuthyrning • Natur • Café • Fiske

”Skräddat av Kungliga  
Hovleverantörer” och 
”Slottsgarderoben à la  
Downton Abbey”
14 april–1 oktober

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms Slott, Skurup 
Öppettider på hemsidan  
www.svaneholm.com 
Tfn 0411-400 12

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR

Välkommen till
Svaneholms slott SOMMAR 

PIRATENMUSEET i VOLLSJÖ 
I år firar Piratenmuseet 20-årsjubileum!
Med hjälp av fotografier, filmer och personliga 
tillhörigheter berättar vi om Fritiof Nilsson Pira-
tens liv från vaggan till graven. Här finns även 
en butik med försäljning av böcker och filmer, 
med mera. 

öppettider 2017:
Dagligen 13-17 26 juni – 10 september.
Guidad visning året runt för sällskap om minst 
10 pers. 

PIRATENDAGEN 17/7 
Kom till Kivik och fira Pirat-
endagen med oss! Utdelning av 
Piratenpriset till Nisse Hellberg 
vid Piratenstatyn. Eftersits (med-
tag egen picknick) på Arboretet 
i Esperöd. Kivik, måndag 17 juli 
kl 12.00 Fri entré!

GO ETTEMIDDA! 23/7 
Litterär och musikalisk under-
hållning i Piratenmuseets träd-
gård. Med bl a Danne Stråhed 
& Dynamo. 
Vollsjö, söndag 23 juli kl 
15.00 Fri entré!

ROY WILSON QUINTET 6/8 
Konsert med Roy Wilson Quintet och Anita 
Larsson i Piratenmuseets trädgård. 
Vollsjö, söndag 6 augusti kl 15.00 Fri entré!

Mer information:  www.piratensallskapet.se

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

Möt familjen Andersson – i deras hem,  
i sybehörsaffären och mopedverkstaden. 
Tävla i flipper-femkamp i den nya spel-
hallen och upptäck Stålfarfars bedrifter. 

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

DOFT AV 50-TAL
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Hotelliggaren
t o m 13 augusti  
Fredriksdalsteatern  
www.evarydberg.se

Foto: Mikael Lindell Bohlin

Tokigare kan det knappast bli när parlaments- 
ledamoten och viceministern Richard Willey, 
som spelas av Fredrik Dolk, i Thatchers Stor- 
britannien checkar in på Westminster Hotel i 
London. Hans alibi är att han behöver förbereda 
sig för sedlighetsdebatten i Underhuset. I största 
hemlighet har han dock smitt planer för ett amo-
röst äventyr med självaste premiärministerns se-
kreterare. Allt är förberett men några små detaljer 
måste lösas på plats. Han har därför stämt möte 
med sin lojale och pålitlige men något förvirrade 

assistent George Pigden, spelad av Ola Forssmed, 
som intet ont anande infinner sig i tid.

Men nog är det egendomligt att Richard bokat 
dubbelrum och har fru Pamela, spelad av  
Sussie Eriksson, med på resan? Det kan väl  
knappast vara politiskt korrekt och så här för-
bereder man väl sig inte för en sedlighetsdebatt? 
Den barska hotellchefen, gestaltad av Eva  
Rydberg, börjar ana oråd och hennes småsluge 
servitör har inte många rätt i sina göromål.n

6 JULI
PER GESSLE
En av våra allra största artister och låtskrivare, 
Per Gessle, åker ut på en stor sommarturné under 
namnet ”En vacker kväll”. Den 19 konserter långa 
turnén startar i juli på fantastiska Sofiero Slott. 
Per Gessle blandar från alla tre karriärer; Roxette, 
Gyllene Tider och solokariären, och spelar låtar 
som betytt extra mycket för honom. Good  
Harvest och Strandels följer med som special 
guests på turnén. 

16 JULI
NORAH JONES
Senast hon var i Sverige spelade hon på ett  
Dalhalla fyllt till bredden och året var 2012.  
Nu återvänder Norah Jones för ytterligare en 
sommarkonsert på en otroligt vacker plats –  
Sofiero Slott, den enda Sverigekonserten 2017.  

Hon debuterade med ”Come Away With Me” 
och har sedan dess haft stora framgångar med 
sålda album och listettor. Till Sofiero kommer 
hon med det nya albumet ”Day Breaks” där hon 
återvänder till det sound som gjorde henne till en 
världsstjärna.n

Farsernas mästare är engelsman och heter Ray  
Cooney. Bland de mest glänsande pärlorna från hans 
penna är pjäsen “Two into One” som efter översätt-
ning och bearbetning av Sven Melander blivit till  
”Hotelliggaren”.

Sofieros stora gräsmatta kommer att fyllas av 
förväntansfulla fans, helt inställda på en musik-
upplevelse som endast sommarsverige kan erbjuda.

FARSKLASSIKER 
UTAN LATSIDOR 

Sofiero Slott
www.sofiero.se

DE STORA 
KOMMER
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Läs vår recension på  www.dethander.se
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ROCK THE NIGHT FESTIVAL 
Skånes och Sveriges stora festival för riktigt bra 
tribute-band och hetaste rockshowen “Rock the 
Night”. Det vibrerar i luften och gungar i marken 
när hits från rockens stora spelas.

8/7 Hässleholm, www.rockthenightfestival.com  

SUMMER ON FESTIVAL 
I Båstad vet man hur man håller sommarparty. 
På stranden och i byn hörs glada rytmer dag som 
kväll och självklart gillar artister som Icona Pop, 
Vigiland, Oskar Linnros och Veronica Maggio att 
spela här. 

7–8/7, www.summeron.se

VISFESTIVALEN I LUND 
Den femtonde festivalen i ordningen hålls på  
Kulturen i Lund. Det blir två fantastiska visdagar  
med danska, skånska och svenska visor sjungna  
av t ex Trenne, Lunau & Sund, Glimra, Bengt 
Sändh och Elona Planman. 

26–27/7, www.visfestivalenilund.se

BACKAFESTIVALEN 
Musik, dans och sång för trettonde gången. Festi-
valen låter rytmer och toner bölja ut över nejden 
medan publiken myser av välfyllda picknick- 
korgar och trevligt sällskap. Alice Francis, Cleo,  
Cactai Road och Helge Änglar är några av artis-
terna på Österlens vackraste kullar.

14–15/7, www.backafestivalen.se

Oavsett vilken musik man lyssnar på så finns ett område med fest och umgänge 
för alla smakriktningar. Bara välj!

ICONA POP

CACTAI ROAD

GLIMRA

O
SKAR LINNROS

FESTIVALYRA

FOLKROT
I Ängelholm svänger det av spelglädje 
i skånsk och dansk kultur av det folk-
liga och uppsluppna slaget. En vecka i 
juli vartannat år bjuds det på buskspel, 
hemslöjd, sagor, islandshästar, gam-
maldags hantverk, barnhörna, dans-
bana, nattsudd och mycket mer.

21–22/7, www.folkrot.se 

ÖSTERLENS KÖRFESTIVAL
Under två kvällar framträder körer 
från hela Skåne på Christinehofs slott. 
En kör kommer att bildas under en 
workshop dessa dagar för att uppträda 
med allt från visor till pop.

 24–25/7, www.christinehofslott.se

ACTIVECONCERT 
Det blir en sjusärdelse gungande Rock 
& Bluesfestival i Surbrunnsparken i 
Ystad. Parken har genom tiderna sett 
det mesta och är en perfekt inramning 
för rejäl musik. Uppträder gör bl a  
Mustasch, Sky High och The Sounds. 
Kalle Moraeus är konferencier.n

7–8/7, www.activeconcert.se

THE SOUNDS
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I sommar kommer Skånska Operan att ge Puccinis gripande 
mästerverk om geishan Cio-Cio San som blir dödligt förälskad  
i den amerikanske sjöofficeren Pinkerton och överger allt i sitt 
gamla liv för att bli amerikansk hustru. Till odödligt vacker  
musik och en öppen scenografi som andas Japan kommer man 
att ge en känslig tolkning av denna tragedi, kanske den största i 
operalitteraturen. Med intimt agerande, sång på högsta nivå och 
i kläder som tydligt anger tid och plats ska Skånska Operan  
berätta om äkta kärlek och svek, obrottslig trohet och ansvars-
lös lek. n 

GEISHAN & OFFICEREN 
Äntligen en Pucciniopera på turné bland de skånska slotten, en storslagen  
inramning till det vackraste mästerverk som någonsin komponerats till en  
passionerad kärlekshistoria.

A
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H
B

ILD
  

Madame Butterfly
Bäckaskog Slott 1, 2, 4 juli 
Hovdala Slott 7–8 juli
Krapperup Slott 11–12, 15–16 juli 
Ystads Teater 22–23 juli 
Borgeby Slott 25–26 juli
Torup Slott, 28 juli
Jordberga Slott 1 augusti 
Palladium 3, 5, 6, 8 augusti

www.skanskaoperan.se

Johannamuseet i Skurup har slagit upp 
portarna för årets säsong med nostalgi  
och teknik. En häftig utställning med 
doft av 50-tal, en om Stålfarfar och 
en ny spelhall med möjlighet att tävla i 
flipper-femkamp är nyheterna.

MÖT FAMILJEN ANDERSSON
I årets stora utställning träffar besökaren 
1950-talsfamiljen Andersson. Fru Andersson 
driver en sybutik och mannen i familjen har 
en mopedverkstad där han också säljer mope-
der och cyklar. Inne i museet har familjens lilla 
hus byggts upp, och i huset ligger både butiken 
och verkstaden. I och runt huset finns en lång 
rad gamla mopeder, cyklar och allt som har med 
sömnad att göra. 

Många föremål från utställningarna har an-
vänts som rekvisita i svenska filmer. Bland annat i 
filmer av Jan Troell och Hasse&Tage. 

STÅLFARFARS BEDRIFTER 
I år gör cykelloppet Sverigeloppet comeback ef-
ter många år. 1951 blev den då 66-årige Gustav 
“Stålfarfar” Håkansson rikskänd. Han cyklade 
Sverigeloppet mellan Haparanda och Ystad utan 
att sova mellan etapperna och kom i mål ett dygn 
innan övriga tävlande. 1959 cyklade Stålfarfar de 
600 milen från Helsingborg till Jerusalem, och 
den cykeln är ett av objekten i Johannamuseets 
stora Stålfarfar-utställning.n

Johannamuseet, www.johannamuseet.se

MOPPAR &  
SYBEHÖRfrån förr

STÅLFARFAR Foto: Johannamuseet

5/7 
Povels Naturbarn:
Lotta och Mikael Ramel 
och Backa Hans Eriksson
12/7 
Tommy Körberg
19/7 
Vivian Buzcek & 
Peter Asplund med 
Monday night Bigband
En hyllning till ”Jazz under stjärnornas” 
grundare Bosse Sylvén 

26/7 
Lisa Nilsson
2/8 
Nils Landgren Funk Unit

under
stjärnorna
i Brantevik

2017

Branteviks idrottsplats
Förband från kl. 18.00
Insläpp från kl. 17.00

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

Förköp internet 
www.jazzbrantevik.se



 www.dethander.com – DET HÄNDER 25DET HÄNDER – SKÅNE 24

FUNK & POVELS BARN 
under stjärnorna
I vackra Brantevik blir det som vanligt ett artistuppbåd av yppersta klass när det 
blir jazzgott under klar himmel. Nisse Landgren funkar på, en hyllning till Povel av 
Ramels, en hyllning till grundaren av Jazz under stjärnorna och så kommer Lisa 
Nilsson och givetvis Tommy Körberg.

Foto: C
aroline R

oosm
ark

5 JULI
POVELS NATURBARN: 
BACKA HANS ERIKSSON, LOTTA & 
MIKAEL RAMEL
De första gästerna i Brantevik presenterar Povel 
Ramels Naturbarn till glädje för alla inblandade. 
Mikael och Lotta Ramel är lysande tolkare av sin 
fars outtömliga förråd av musikaliska underfun-
digheter men dom står ändå på egna ben när dom 
tillsammans med basisten Backa Hans Eriksson 
äntrar scenen på Brantevik.

12 JULI
TOMMY KÖRBERG
En kär gammal vän återvänder till Jazz under 
stjärnorna, för vilken gång i ordningen vet nog 
ingen men lika glada är man att han kommer igen 
i år. Tommy Körberg är en gudabenådad sånga-
re men också en stor estradör med förmågan att 
fånga ögonblicket i både musik och tal. Ställ  
Tommy på en scen framför en entusiastisk publik 
och kärlek och magi uppstår.

19 JULI
VIVIAN BUZCEK & PETER 
ASPLUND MED MONDAY 
NIGHT BIG BAND
En afton till minne av Jazz under stjär-
nornas grundare Bosse Sylvén, som 
lämnat alla jazzälskare i stor sorg och  
saknad. Iden till Jazz under stjärnorna 
fick Bosse och hans hustru, sångerskan 
Lisa Linn, när dom för länge sedan 
jammade på en privat fest i Brantevik. 
Kunde man inte spela jazz en sommar-
kväll på idrottsplatsen? Resten är his-
toria. Lisa och Bosse har satt Brantevik 
på Sveriges musikaliska karta och det 
med besked. Bosse har skrivit några 
av de musikarrangemang som kom-
mer att spelas under kvällen och Mal-
mös stolthet, Monday Night Big Band, 
består av idel adepter till Bosse Sylvén 
som under många år undervisade på 
Musikhögskolan i Malmö. En helkväll 
för älskare av Storband och solister av 
högsta klass.

26 JULI
LISA NILSSON
För dom som inte var i Brantevik förra 
året, när Lisa Nilsson för första gången 
uppträdde på lastbilsflaket, kan man 
bara säga att man missade något allde-
les speciellt. På stående fot inbjöds Lisa 
till årets flak och nu är hon här igen 
med sitt härliga gäng och vad kan man 
annat vänta sig än en afton som aldrig 
kommer att glömmas.
 

3 AUGUSTI
NILS LANDGREN FUNK UNIT
Som traditionen bjuder avslutar mäs-
tertrombonisten Nisse Landgren med 
sitt Funk Unit sommaren jazzupple-
velser i Brantevik. Med ett rykande 
färskt album, ”Unbreakable” i bagaget 
kommer bandet att leverera funk. Det 
svänger så det svartnar.n

Jazz under stjärnorna 
www.jazzbrantevik.se

LISA NILSSON

POVELS NATURBARN

NILS LANDGREN

VIVIAN BUZEK & PETER ASPLUND
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Piratensällskapet
www.piratensallskapet.se

 PIRATEN I KIVIKS HAMN

17 JULI 
PIRATENS DAG
Som sig bör är det dags för Piratendagen på  
Kivik där man hyllar författaren och livskonst-
nären Fritiof Nilsson Piratens verk och gärning. 
Evenemanget arrangeras av Piratensällskapet 
som är Sveriges största litterära sällskap avseende 
en speciell person. Det blir fest och gamman hela 
dagen samt utdelning av det förnämsta priset i 
Sverige för personer som verkar i Piratens burleska 
anda. I år är det ingen mindre än Nisse Hellberg, 
en av grundarna av Rockgruppen Wilmer X, som 
skall motta priset. Han sällar sig till den långa  

raden av prominenta personer, som Hasse  
Alfredson, Gösta Ekman, Lasse Åberg, Leif G W 
Persson m fl, som redan fått motta utmärkelsen.

23 JULI 
GO ETTEMIDDA! 
För att samla alla Piratenvänner till ett ordentligt 
kalas arrangeras varje år ett evenemang som kall-
las Go ettemidda där uppträdanden och skojeri-
er avlöser varandra. I år kommer Danne Stråhed 
och hans band Dynamo att spela för besökarna i 
Piratenparken.n

Fritiof Nilsson Piraten har samlat många  
kring sina mustiga och klarsynta berättelser.  
Hans verk utges fortfarande i text, bild och  

ljud till glädje för alla älskare av rika historier.  
Att då hyllas varje år är sannerligen inte för  

lite och Piratensällskapet gör det möjligt.

LÅNGLIVAD 
GÄRNING 

Lör 17/6 kl. 16 • Sön 18/6 kl. 16
Tis 20/6 kl. 19 • Ons 21/6 kl. 19

Biljettpris: 250:- 
(Medlemmar i Riksteatern o. Piratenssällskapet 200:-) 

Förköp på internet: Tickster eller  www.fars.riksteatern.se
Förköp i butik: Blomstershopen i Vollsjö eller Colorama i Sjöbo. 

Bokning på telefon: 070-601 52 02.
Platsinfo: PiratenTeatern finns på Wollsjö säteri vid infarten till Vollsjö.

Arrangörer: Färs Riksteaterförening och Wollsjö säteri.

friteatern

ger

 

Nu kan du köpa din biljett genom att SWISHa till 
123 539 28 65. Skriv i meddelande vilken datum 
på föreställningen och antal biljetter!

Övriga Föreställningar: Lördag 2/7 • Söndag 3/7 • Tisdag 5/7 • Onsdag 6/7 • Fredag 8/7 • Lördag 9/7 • Söndag 10/7

Lördagar o söndagar kl. 16.00 Övriga kl. 18.00

Biljetter: Barn upp till 12 år 25 kr, Ungdomar 13-18 år 60 kr. Vuxna 125 kr

Förköp: Skurups Turistbyrå 0411-53 60 58, 53 60 48, Gåsaboden i Skivarp 0411-300 92

ger

Nils Holgerssons
underbara resa

Fri bearbetning av Selma Lagerlöfs bok.

Familjeföreställning på utomhusscen vid Västra Vemmenhögs skola
Manus & regi: Irène Winqvist • Projektledare: Göran Pettersson

PREMIÄR FREDAG DEN 1 JULI kl. 18.00Manus: Irène Winqvist och Anders Ruud
Projektledare & regi: Göran Pettersson och Cathrina Nordin

Övriga Föreställningar: Lör 1/7 • Sön 2/7 Lör o sön kl. 16.00
Biljetter: Barn upp till 12 år 25 kr, 

Ungdomar 13-18 år 60 kr. Vuxna 125 kr
Förköp: Skurups Turistbyrå 0411-53 60 58, 53 60 48, 

Gåsaboden i Skivarp 0411-300 92

Fri bearbetning av Selma Lagerlöfs bok.
Familjeföreställning på utomhusscen vid Västra Vemmenhögs gamla skola

PREMIÄR FREDAG DEN 30 juni kl. 18.00 

    Fritiof Nilsson Piratens

Mannen som
blev ensam  

Musikteaterföreställning 
på PiratenTeatern i Vollsjö

PREMIÄR 16 juni kl. 19.00 U T S Å L T !

N
ISSE H

ELLBERG
  Foto: United Stage

MADAME BUTTERFLY

S K Å N S K A  O P E R A N  G E R

Bäckaskog Slott
1 juli kl 19.00, 2 juli kl 16.00 & 4 juli kl 19.00 

Hovdala Slott
7 & 8 juli kl 19.00 

Krapperups Borg - Musikhallen
11, 12 juli kl 19.00 & 15, 16 juli kl 18.00 

Ystad Teater
22 juli kl 19.00 & 23 juli kl 16.00 

Borgeby Slott
25 & 26 juli kl 19.00 

Torup Slott - Stenladan
28 juli kl 19.00 

Copenhagen Operafestival - VEGA Köpenhamn
30 juli kl 19.00 

Jordberga Gods
1 aug kl 19.00 

Palladium Malmö
3, 5 aug kl 19.00, 6 aug kl 16.00, 8 aug kl 19.00 

Biljetter & Information:

0455 - 61 97 00

www.skanskaoperan.se
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Nu kan du köpa din biljett genom att SWISHa till 
123 539 28 65. Skriv i meddelande vilken datum 
på föreställningen och antal biljetter!

ger

av Anders Ruud

Övriga föreställningar: Lör 29/7 kl. 19.00 • Sön 30/7 kl. 16.00 • Fre 4/8 kl. 19.00 • Lör 5/8 kl. 19.00
 Sön 6/8 kl. 16.00 • Fre 11/8 kl. 19.00 • Lör 12/8 kl. 19.00 • Sön 13/8 kl. 16.00
Inträde Vuxna: 250:-   Ungdomar 12-18 år: 125:-   Barn under 12: gratis inträde

SVANEHOLMS SLOTT
PREMIÄR 28/7 19.00

Biljetter säljes på Svaneholms slotts museum, 0411 - 400 12. Turistbyrån i Skurup, 0411-536 048, 0411-536 058

SNÅLJÅPENSS N Y L T G Ä S T E R

På underbara Svaneholms slott spelas i sommar ett härligt sånglustspel med 
alla ingredienser till en munter historia med skratt och förvecklingar.
Föreställningen “Snåljåpens snyltgäster” hand-
lar om den fashionable Malmöborgaren Thomas 
Frick som var stadens rikaste man på 1860-talet. 
Allt är frid och fröjd när hans husmor ramlar i 
kanalen under mystiska omständigheter och det 
står inte länge på förrän han dessutom får besök 
av några förnäma engelska ladies. Varför trillade 

husmor i kanalen och hur skall han förklara de 
märkliga omständigheterna för sina fisförnäma 
gäster. Spelet kan börja.n

Snåljåpens snyltgäster, 28 juli–13 augusti, Svaneholms 
slott, www.svaneholmsslott.se

HUSMOR MED HUMOR 

SKILLINGE TEATER 
CAFÉ & VINBAR
För dagen hembakt bröd, våfflor, pajer och gott kaffe. 
Klockan fem öppnar vinbar och restaurang med full 
meny inspirerad av medelhavets mat med en unik  
huvudrätt varje kväll. Ekologiska viner serveras av 
kunnig personal.

Vacker och rustik restaurang, vinbar med sköna 
sittgrupper i galleriet med utsikt över matsalen och 
charmig uteservering i skånsk bondemiljö.

Skillinge är en underbart fiskeläge på Österlens syd-
kust. Teatern och restaurangen ligger i fina omgiv-
ningar för en promenad. Servis i rustik keramik som, 
på traditionellt vis, tillverkas på Österlen och är  
särskilt skapad till Skillinge Teater. Det går att köpa 
med sig hem.n

. 

Skillinge Teater
Möllevångsgatan 9

276 60 Skillinge, 

0414–300 24, info@skillingeteater.se

ww.skillingeteater.se

Öppet ti-sö från midsommar kl 12–21

TW
O IN

TO ON
E by Ray Cooney. Teaterförlag: N

ordiska ApS – Köpenham
n.

Boka sommarens
bästa skratt!

Biljetter: evarydberg.se. Radiocity AudioVideo 042-12 75 20. juliusbiljettservice.se 0775-700 400.
Rakt över disk på Dunkers Kulturhus 042-10 74 00.

Sussie Eriksson  Ola Forssmed  Eva Rydberg  
Fredrik Dolk  Kalle Rydberg

Johanna Wilson  Birgitta Rydberg  Robert Rydberg m fl
Regi: Sven Melander.

premiar_170x260.indd   1 2017-06-13   15:30
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DJURKUL I YSTAD 
På Ystad Djurpark strosar zebrorna fridfullt om-
kring i det vackra landskapet tillsammans med 
antiloperna. En och annan kamel, bison och jak 
vandrar ute på åkrarna och de roliga surikaterna 
får man absolut inte missa. Även den svenska  
faunan finns representerad med ståtliga älgar, 
trinda Linderödsgrisar, rödkullekossor och ulliga 
gutefår. 

Ystad Djurpark, öppet t o m 1 oktober,  
www.ystaddjurpark.se 

HAVET ÄR DJUPT
Den Lilla Sjöjungfrun dyker ner i Åbergs trädgård 
i Öja i sommar. Följ med henne under ytan i en 
helt magisk familjemusikal med både skratt, all-
var och frågan om vad som egentligen är rätt val. 
Barn och ungdomar från Sommarteatern i Ystad 
och musik skriven av David Hansson. 

Lilla Sjöjungfrun, 9 juli–6 augusti,  
sommarteaternystad.com

DJURKUL

FÅRET SHAUN

TUFF TUFF

Foto: Ystad D
jurpark

Härliga sommarlovet! Då är det dags för roliga aktiviteter och härliga utflykter 
för både stora och små.

HEJ SHAUN! 
Hälsa på Fåret Shaun och hans vänner, testa att 
köra specialbyggda Massey Ferguson-traktorer 
och titta på nordiska djur som vildsvin, älg, björn, 
lodjur och gråsäl. På zoolympiaden kan man bl a  
testa längdhopp och mäta sitt skutt mot djurens.

Skånes Djurpark, öppet till 5 november,  
www.skanesdjurpark.se

DET VAR EN GÅNG
De kommer från medeltiden och slår läger i tre 
hela dagar. De visar kläder, utrustning, lägerliv, 
hantverk och matlagning anno 1470-99. Du som 
kommer som främling från vår tid får uppleva ett 
myller av aktiviteter och dagligt liv som du aldrig 
sett förut.

Medeltidsgruppen Glimmingehus 1470–99, 14–16 juli, 
raa.se/glimmingehus

TUFF-TUFF-TÅG
Varje sommar tuffar ångtåget mellan Brösarps 
och S:t Olofs gamla stationer. När tåget står still 
på stationerna så kan det hända att lokföraren har 
tid att visa hur det ser ut inne i loket och persona-
len kan berätta hur det var att arbeta vid järnvä-
gen förr i tiden.

t o m 3 september, www.skanskajarnvagar.se

SOMMAR I SKÅNE

  Foto: A
ndreas Å

berg

www.ystadtattoo.se

10 - 12 augusti 2017

En militärmusikalisk 
show i världsklass!

Här kan du köpa biljetter:

• Tattoo-expeditionen, Per Helsas gård, Ystad
 Telefon: 0411– 650 14 

• Julius Biljettservice

• Turistbyrån, Ystad 
 

Gästartist:Ola Salo

Foto: Linus Hallsenius

Ystad International Military Tattoo

Annons DH_72x113mm_170316.indd   1 2017-03-16   14:24

DUNDERMYSTERIET
I utställningen ”Bamse och Dundermysteriet” får  
besökarna följa med Bamse och hans vänner på  
ett spännande äventyr där de ska rädda miljön.  
Bamse och hans vänner kan inte förstå vad 
som hänt. Hjälp dem att lösa 
mysteriet.n

Bamse och Dunder- 
mysteriet, t o m 20 augusti,  
www.regionmuseet.se
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Swedish Beach Tour 
7–9/7

Beachvolleyboll på hög nivå med 
både dam- och herrklasser.  
Passa på att njuta av spel i högt 
tempo och härliga sandstränder.n

www.swedishbeachtour.se/helsingborg

Veteran-SM i tennis 
29/7–5/8

Kom och se tennis på hög nivå un-
der en hel vecka i sommarsköna 
Båstad. Rutinerade spelare skapar 
nerv, spänning och show.n 

www.bastadts.se

Stora barnkalaset 
15/7

Låt barnen ta del av ansiktsmål-
ning, drickabacksklättring, ballong-
figurer m m. Kalas och aktiviteter är 
gratis så alla barn kan var med.n

www.ballongteatern.se

Skillinge Krusbärsfestival   
29/7

På hamnplanen tävlas det i katego-
rierna tyngsta krusbär; gröna,  
röda, gula/vita och ”Best in show”. 
Därefter bjuds det upp till dans på 
kajen.n

www.skillinge.com

Juli bjuder, förutom semester, även på klassisk 
teater, sport, musik och välodlade krusbär.

Alla kan Parasport Festival 
7–9/7

Stortorget i Ängelholm är platsen 
där du kan utmana dig själv el-
ler dina vänner i olika Paraspor-
ter eller vara med och njuta av 
stämningen.n

www.allakanidrottforalla.se

Silverforza 
15/7

Fordon äldre än 1967 är välkom-
na till Kävlinge för att visa upp sig 
och ha bakluckeloppis. Fri entre, fri 
parkering och det bjuds på många 
aktiviteter.n

silverforza.confetti.events

Kristianstad Rockfest  
15/7

Musikfesten i Tivoliparken är en 
mötesplats för alla rockälskare och 
lockar såväl etablerade som lite 
mindre etablerade band att röja på 
scen.n

www.kristianstadrockfest.se

Lise & Gertrud 
20/7

Duon tolkar med Eva Dahlgrens 
långa lista av hitlåtar, som sträcker 
sig över fyra decennier, på sitt sär-
skilda vis. Väl mött i Tivoliparken.n 

www.kristianstad.se/strandhugg

Romeo & Julia i Ystad 
29/7

Underbar musik blåser liv i den 
största kärlekshistorien av dem alla. 
En krigshärjad stad, två stridande 
släkter, en kärlek som övervinner 
allt... Men till vilket pris?n

www.operafabriken.se

Glyptoteket Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7, 1556 Copenhagen

War and
Storm

Treasures from the Sea around Sicily
06.04.–20.08.
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SommarSkåne är fantastiskt och därför vill vi tipsa  
om några utomhusevenemang som är just så somriga 
och mysiga man kan önska sig.   
RIDDARTÄVLINGAR
Den gamla borgen blir en tum-
melplats för Riddarsällskapet 
Silfverfalken när årets torne-
ring avgörs i sommarkvällen. 
Rustningar och svärd blänker 
i solen, marken gungar där de 
galopperande hästarna drar 
fram och ljudet av lansar som 
slår mot riddarnas sköldar bre-
der ut sig över nejden. 

Tornerspel på Glimmingehus 1/8 
raa.se/glimmingehus 

STJÄRNOR PÅ SOFIERO
Också i år kommer superstjär-
nor till Sofiero slott för att spe-
la för gamla och nya fans som 
kombinerar dessa häftiga mu-
sikupplevelser med en skön 
picknick innan konserter-
na börjar. Toto celebrerar “40 
trips around the sun” och La-
leh kommer med den hyllade 
“Kristallerturnén”. 

Toto 2/8, Laleh 3/8, Sofiero,  
thetivoli.nu

HÄSTAR PÅ HOVDALA
Medeltida slottsägor är per-
fekta omgivningar för interna-
tionell fälttävlan, en krävande 
tävlingsform för både häst och 
ryttare och oerhört spännan-
den för publiken. Det blir också 
underhållning, marknad och 
en hejdundrande folkfest när 
sommaren är som bäst för en 
heldagsutflykt.  

Hässleholm International  
Horse Trials 5–6/8 Hovdala,  
hovdalahorsetrials.com

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

TOTO  Foto: PR-bi
ld

TORNERSPEL  Foto: K
ai Svenson

      Skall vi  
 åka till Str 
    anden

På Experimentariums 
stora vattenutställning 
Stranden kan du dyka 
ner i vattnets våta  
vetenskap och leka dig 
till respekt och förnuftig 
framfärd på vattnet.  
Och våta ärmar betyder 
bara att du haft det  
skojigt.
Åk med Scandlines från Helsingborg  
eller Öresundsbron från Malmö och  
spara 20% på entrébiljetten till  
Experimentarium. Särskilda villkor gäller.  
Läs mer på experimentarium.dk



CYRON MELVILLE
    NATALIE MADUEÑO
      VIVIENNE MCKEE
          GARRY COOPER M.FL.  
                                  MUSIK  MIKE SHERIDAN 

EN HELT UNIK SOMMARUPPLEVELSE
Föreställning och picknick under öppen himmel på slottet.  
Speltid endast 3 veckor! Boka biljetter och picknick nu  
på HamletScenen.dk

1 – 19 AUGUSTI 2017

FRILUFTSTEATER    KRONBORG SLOTT


