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KÅSERI

Sommarsvalka - till vilket pris?
Sommaren kom kanske lite sent i år, kan man 
tycka. Tunga regnmoln vandrade över himlen 
från maj till juli och midsommar skall vi väl 
inte direkt prata om. Regn och blåst så de  
planerade utomhusaktiviteterna fick flyttas 
inomhus för att inte orsaka blåskatarr eller 
dubbelsidig lunginflammation hos gästerna. 
Annars är väl svenskarna ett tåligt släkte. Det 
är nog inte många som trotsat vädrets mak-
ter i ett försök att fira sommarens kulmen i ett 
stadigt regn med genomblöta filtar och om-
kullblåsta parasoller. Är det midsommar så är 
det midsommar liksom.

En annan betraktelse om svenskens uthål-
lighet är det där med bilsemester. Kommer ni 
ihåg förr när dessa resor företogs i ugnsvarma 
bilar där den enda svalka som fanns att tillgå 
var att rulla ner fönstret och hänga med hu-
vudet utanför. En VW-bubbla eller en Volvo 
Amazon med plastklädsel där lukten av stekt 
fläsk gjorde sig påmind när man skulle sätta 
sig i sätet och missbedömt solens gång så att 
bilen hade stått i solen under några timmar. 
Det fräste gott om skinnet som nuddade stek-
heta galonytor.

En kompis till mig hade en Volvo 245 av  
tidig modell. Denna vagn var väl den ultimata  
familjebilen då både fru och ungar kunde 
stuvas in tillsammans med barnvagnar och 
crocketklubbor, badringar och picknickkorgar 
för den optimala familjesemestern längs  
Sveriges vägar och rastställen. Om det inte 
hade varit för en liten detalj. Min kompis var 
inte speciellt bevandrad i hur man lagar bilar. 
Inte ens de enklaste reparationer tog han sig 
an. Att torka spilld mjukglass eller andra ef-
terlämningar av barnens måltider i baksätet 
var väl ok men i övrigt företogs inga åtgärder 
på familjebilen. Vid något tillfälle hade vajern 
till värmespjället hoppat av vilket föranledde 
tropisk hetta i bilen, vinter som sommar. Nå-
gon luftkonditionering fanns inte att tillgå 
heller. Så genom Sverige och Europa företogs 
långa bilsemestrar med värmen på full effekt.

Ungarna gnällde och glassen smälte fortare än 
vanligt under dessa odysséer. Frun fick huvud- 
värk och fick dricka ohemula mängder vat-
ten vilket i sin tur ledde till många oplanerade 
stopp för att gå på toa. En resa som kanske i 
normala fall tagit 7 timmar tog helt plötsligt 
10 timmar p g a dessa ofrivilliga stopp då bar-
nen samtidigt också skulle luftas och handla 
glass som köldmedel.

Jag påtalade att det faktiskt finns bilverkstä-
der som faktiskt kan avhjälpa det enkla felet 
genom att hänga tillbaka vajern så att spjället 
kunde ställas om från ökenhetta till sommar-
svalka. Men inte då. Kompisen klagade och 
menade att en sådan reparation skulle kosta 
många tusenlappar och att bilen skulle bli stå-
endes på verkstad i flera månader. Att jag på-
stod motsatsen föll för döva öron.

Helt sonika så uppmanade familjen att härda 
ut. Deras bilsemestrar förlades istället till hös-
ten och vintern då temperaturen i bilen var 
mer uthärdlig. Sålunda fick familjen njuta av 
Tylösands vita stränder i november och tyska 
vindistrikt i februari. Men det var i alla fall 
varmt i bilen.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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4. Regnbågsglad
Så var det dags att släppa loss i färgsprakande och glada festivaler under regnbågsflaggan.  
Prideveckan i Malmö har aktiviteter på flera ställen i stan så titta in på deras hemsida för  
de senaste nyheterna. I Trelleborg firas det med parad, drag och artistuppträdanden. I  
Köpenhamn startar pridefestivalen veckan efter Malmö. Många roliga aktiviteter väntar och 
givetvis den gigantiska paraden med glada människor som festar loss.n

Malmö Pride 4–10 augusti, www.malmopride.com, Trelleborg Pride 13 augusti, www.facebook.com/ 
trelleborgpride, Copenhagen Pride, 15–20 augusti, www.copenhagenpride.dk

5. Konserttrippel
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.  
Trion, som aldrig tidigare spelat på samma scen, 
bjuder in till utomhuskonserter där de låter sina 
många låtskatter förgylla sommarkvällen. Publiken 
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 artisterna, med nomine-
ringar, vårturnéer och singelsläpp. Till sommaren har publiken en chans att 
möta dem alla tre under ett antal kvällar då de strålar samman för att här skapa 
en unik konsertupplevelse.n

Hasse, Pernilla & Nisse, 19 augusti, Ängelholm, www.unitedstage.se

2

4
1. Uggla på sommarturné
När den ena artisten efter den andra lägger mikrofonen på hyllan gör Magnus Uggla precis 
tvärtom. Han vägrar sluta turnera och i sommar blir det 20 gig runt om i landet.

– När Kent väljer att begrava sin musik för gott, Jerry Williams säger tack och farväl för 
minst andra gången, när Lundell har lagt munspelet på hyllan för sjuttielftegången, Swedish 
House Maffia lägger av för alltid och Avicii vägrar turnera… ja, då väljer jag att oförtröttlig 
ge mig ut på vägarna igen, säger Magnus Uggla själv.n

Magnus Uggla, 18 augusti, Helsingborg, www.sundsparlan.se  

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  
urbana influenser. Ett romantiskt tema med växter, djur och naturmaterial blandas med nutida  
upplevelser och installationer som rör sig i gränslandet mellan hantverk, konst, design och 
mode.n

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

3. Patti Smith in Wallander county 
I sommar kommer den levande kulturikonen och Polar Music Prize-pristagaren Patti
Smith till Skåne med sitt band för en konsert. Patti är väldigt förtjust i Henning Mankells
Wallander och sa för några år sedan till sin bokare ”Next time, book me in Wallander
county”. Nu är det äntligen dags för henne att uppträda i Wallanders Ystad.n 

Patti Smith & Her Band, 19 augusti, Ystad, www.kulturbolaget.se

1

Foto: pixabay

NÄVER SAY NÄVER Foto: Aia Jüdes

MAGNUS UGGLA  Foto: Mats Bäcker

HASSE ANDERSSON, PERNILLA ANDERSSON OCH NISSE HELLBERG  Foto: United Stage
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Ålafestivalen i Åhus  5 aug alafestivalen.se
Hässleholms-festen  11 aug  hässleholmsfesten.se
Soundåkrafestivalen  12 aug  facebook.com/Soundakrafestivalen
ROCK IT Festival, Ängelholm 25–26 aug  rockitfestival.se
Den Stora Trädgårdsfesten  25–27 aug  sofiero.se
Äskebergafestivalen, Hästveda 26 aug  askebergafestivalen.se
Skåne Tranås Blomsterfest  26–27 aug  skanetranas.se
Helsingborgs Pianofestival  31 aug–3 sep dunkerskulturhus.se

Festivaler av många slag förgyller den härliga sommarmånaden augusti. Rock-
musik, popmusik och folkmusik, alla med sina storheter, är bara några musi-
kaliska varianter runt om i sommarSkåne. Ålen i Åhus är vida känd och ska 
med rätta uppmärksammas. Det enda blomstertåget genomförs vart 5e år 
i SkåneTranås. Storslaget smyckade vagnar på olika teman dras sakta genom 
byn till ögonfröjd för publiken; en blomsterfest skapad av barn och ungdomar 
som alla blomsterälskare borde besöka. Bara att välja!

BLOMSTERFEST
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 KOMMER TILL HÄSSLEHOLM  Foto: United stage
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DRAKEN KJETIL
En barnopera där sju operasångare 
i färgsprakande dräkter, en troll-
karl och fyra musiker skapar en 
välljudande upplevelse i drakarnas 
värld. Från 4 år och uppåt. 

6 augusti Dalby stenbrott

BUSHWICK BOOK CLUB:  
HASSE Å TAGE 
Bushwick Book Club läser åt dig och kryddar din 
”läsupplevelse” med musikinslag. Kvällens böck-
er: Tage Danielssons ”Grallimmatik” och Hasse 
Alfredsons ”En liten bok om att bränna kvistar, 
gräs, löv och annat avfall i ett hörn av trädgården”.

7 augusti Kulturen

HUMORTERRASSEN
Erik Börén från Humorfalangen bjuder in  
komikerna Lasse Nielsen, Patrik Larsson och  
Erik Brengdahl till terrassen. 

10 augusti Mejeriet

Sommarlund
www.sommarlund.seSOMMAR

LUND

JIREEL

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG, KIM SULOCKI, CHARLIE GRÖNVALL, RENAIDA BRAUN
STOR ENSEMBLE • REGI & MANUS: ROBERT DRÖSE • MUSIK: MARTIN LANDH

Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70 & drosenorberg.se

HELSINGBORG ARENA 4/2 • YSTAD ARENA 10/3 • MALMÖ ARENA 11/3 • KRISTIANSTAD ARENA 22/4

DRÖSE & NORBERG, PRODUCENTERNA AV SNÖVIT THE MUSICAL & TROLLKARLEN FRÅN OZ 
PRESENTERAR STOLT
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SOMMARLUND GRAND FINALE 
Som avrundning bjuds på en hel kavalkad av 
aktiviteter och musik i Stadsparkenområdet: 
BARNFESTEN - Favoritfesten flyttar ut på 
Mejeriets terrass. Orkestern SKROT spelar 
på vägkons-tuba, elrörsflöjt och vattenkan-
negitarr. LUND SKATE OPEN - Skatetäv-
ling med dj’s och härligt häng! BYANYME-
ANS MED GÄSTER - Ett framträdande med 
massor av energi där det växlas mellan olika 
rapstilar. JIREEL - Sjuttonåriga Jireel är ett 
av landets mest uppmärksammade hiphop-
löften som kaxigt brer ut sig på scenen. Som-
marlunds sista gig.n

13 augusti Stadsparken/Söderlyckan/Mejeriet   
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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. 

HANNA RYGGEN, MIN FAR, 1968. Foto: Jean-Baptiste Béranger 

VERK AV TORBEN THIM Foto: Street Art Österlen

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 
Christinehof Castle with a display of 
folklore totems made by artists in 
2016. This wood of graffiti totem-
poles is a wonderful place to visit 
while strolling through the castle 
grounds. Why not join in and have 
your picknick there. 

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

THE ARCHITECT © 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

ALLMOGEPÅLARNA
2016 förvandlade konstnärer och graffitimålare 34 träd-
stammar till en spännande, vacker och tankeväckande  
graffitiskog vid Christinehof slott. Runt 1750 stod lindar 
grupperade framför slottet och allmogepålarna restes i samma  
hål där lindarna en gång var rotade. Att uppleva dem på 
nära håll, inta picknick bland dem, släppa loss ungarna som 
älskar att springa runt, runt och kolla på pålarnas figurer,  
eller skriva på pålen som bjuder in besökaren att rista ord 
som ger mod och kärlek,  finns det möjlighet att göra även 
denna sommar. Utställningen i ekoparken är ett samarbete 
mellan Street Art Österlen och Christinehof.n

Allmogepålarna, Street Art Österlen, Christinehof slott. 
christinehofslott.se och streetartosterlen.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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Festival powered by food and music
Malmöfestivalen is the longest running 
city festival in Sweden and the largest of 
all in Scandinavia. With a tantalizing mix 
of music, entertainment, culture and 
cuisine it certainly is a must for every-
body when it takes place in mid-August. 
Several venues cater to a specific crowd 
so you are destined to find something 
to your liking. Blues, rock, jazz, swing 
are just some of the music venues at 
hand. Also a massive amount of food 
vendors will satisfy your every lust for 
culinary experiences. 

FESTGLADA
MALMÖ
I över 30 år har augusti månad inneburit en kokande 
gryta av mat, kultur, musik och folknöje när Malmö-
festivalen drar igång. När andra stadsfestivaler har 
fått lägga ner har Malmöfestivalen bara blivit större 
och bättre för varje år och är idag Sveriges äldsta fes-
tival. Festivalbesökarna har sina egna favoriter bland 
matstånden om det så är langos, älgkebab eller någon 
klassiker från chilenska köket som Lomitoburgare. 
Malmöfestivalen är den unika blandningen mellan 
folkligt och festligt på alla plan.

Förutom maten kan man uppleva kultur i alla dess 
former. Musikutbudet är bredare än vanligt och leve-
rerar både klassiska pärlor till senaste hiphopen och 
uppträdanden av de stora institutionerna och små tea-
tergrupper. Här finns allt för både kropp och själ, ung 
som gammal.n

Musik, fest, Finland 100 år, Cosplay-SM, cirkustema, lunchkonserter,  
VR-teater och The Beast. Malmöfestivalen bjuder återigen på härliga 
upplevelser för glada besökare i alla åldrar.

Malmöfestivalen
12–19 augusti 
www.malmofestivalen.se

Foto: Johan Bävman, Elin Berge, United Stage
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19−20 AUGUSTI
PÅ SAMMA VÅGLÄNGD  
Jazzgossar, korta kjolar, ljud-
filmspremiär, börskrascher, 
cykelsemester, beredskap, pils-
nerfilm, dekadens, dansbanor, 
swingpjattar och fred. Allt  
detta, och himlen därtill, ryms 
i en succéföreställning baserad 
på radiohistoria 1925–1945. 
Populärmusiken, jazz, schlager, 
filmmusik och revykupletter, är 
stommen i föreställningen. Den 
presenteras av Karin Bergquist 
och Harald Leander i rollerna 
som nyhetsuppläsare, reportrar 
och artister. Salongsorkestern, 
storband med stråkar och  
vokaltrio, står för musiken.

Teatern är en tummelplats för alla konstarter och i augusti har man blandat 
med en somrig friskhet i utbudet som gör det väl värt ett besök. 

Skillinge Teater
www.skillingeteater.se

11–13 AUGUSTI
TRANS MISSION RESEARCH  
FESTIVAL
Festivalen med ett budskap och ett öga för förän-
derligheten i vårt vardagsliv ger besökarna nya vi-
sioner och perspektiv att ta med i sitt fortsatta liv. 
Under tre dagar ges gatuteater, performance, semi-
narier och workshops av grupper från flera länder 
och på engelska. Lokala och internationella gäster 
debatterar och håller seminarier. Man arbetar till-
sammans med alla som vill delta. Fri entre förut-
satt att man meddelat att man kommer.n

SKILLINGE

T O M 14 JANUARI
THE STUDIO OF VANITIES
Med 25 färgstarka bilder av iscensatta porträtt får 
vi möta den nya tidens unga personligheter inom 
den urbana kulturen i Afrika. Make up-artister,  
designers, musiker, skådespelare och kreativa 
mångsysslare. Varje porträtt är skapat i samar-
bete mellan den avbildade och fotografen, Omar 
Victor Diop från Senegal, född 1980 i Dakar. Han 
studerade i Paris och blev sedan konsult inom  
affärslivet i Senegal. 2011 fick han stor uppmärk-
samhet för fotoserien The Future of Beauty och 
har sedan dess arbetat som fotograf. Utställning-
en ingår också i Malmö Fotobiennal.

Kulturen i Lund
www.kulturen.com

En tillfällig fotoutställning och årets nya basutställning lockar med färgrikedom, 
mode och fantastiskt hantverk från både konstnär och sömmerskor.

NY BASUTSTÄLLNING
UPPKLÄDD
Kvinnliga modedräkter och festklänningar från 
1730 till 2000 visar upp prakt, lyx, glitter och gla-
mour. Utställningen belyser flera perspektiv som 
skönhetsideal, material och teknik. Dräkterna, 
hantverket och materialet berättar om social  
status och rådande influenser och avspeglar även 
sin tids normer, ideal och drömmar. De finns alla 
i museets samlingar och hälften av dem har aldrig 
visats förut.n

THE STUDIO OF VANITIES Foto: Omar Victor Diop Courtesy  
Galerie MAGNIN-A, Paris

UPPKLÄDD Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

&nytt 
     gammalt

à la Mode
A temporary exhibition of fashion photo 
celebrating artists and designers in modern 
day Africa and a new permanent display of 
tailored fashion 1730 to 2000 has opened at  
Kulturen in Lund. Be prepared for the famous  
wow-factor hitting your eyes at the moment 
you enter the first room.  
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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

Ola Salo är årets gästartist i årets militärmusikaliska show, 
en helt ny utmaning för honom. Kommer gör också det  
fenomenala trumslagargänget Top Secret Drum Corps.  
25 trummisar från Basel i Schweiz får trumpinnarna att 
virvla på ett sätt som aldrig skådats förr. Mer drill i den  
högre skolan blir det av Norska Gardesveteraners Drill- 
kontingent. För första gången kommer också The United 
Air Force in Europe Band vars befälhavare och dirigent Don 
Schofield Jr är årets gästdirigent. Räkna med härligt sväng. 
Konferencier även i år blir ystadbördige underhållaren  
Cornelius Löfmark. Sverigevännen Phillip Anderson från 
Australien är artistic director.n 

Ystad International Military Tattoo 10–12 augusti, Ystad,  
www.ystadtattoo.se
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För tionde gången kommer Ystad att fyllas av 
pompa och ståt när musiker och musikkårer i 
absolut världsklass showar och paraderar.

FANFAR  
& STANDAR

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

öppettider 2017:
Dagligen 13-17 mellan 26 juni och 10 september.

Guidad visning året runt för sällskap om minst 10 pers. 

Mer information:  www.piratensallskapet.se

piratenmuseet, piratens gata, 275 66 vollsjö 

MUSEET 

En av vårt lands största författare har hedrats med ett 
museum i skånska Vollsjö, hans egen hembygd.

I år firar Piratenmuseet 20-årsjubileum!
Med hjälp av fotografier, filmer och personliga 

tillhörigheter berättar vi om Piratens liv från vaggan 
till graven. Här finns även en butik med försäljning 

av böcker och filmer, med mera. 

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

Pomp & Show
For the tenth time the Inter- 
national Military Tattoo shakes  
the quaint seaside town of Ystad.  
Watch the elegant skills and  
extreme precision by bands such 
as the Top Secret Drum Corps, 
The United Air Force in Europe 
Band and Norska Gardesveteran-
ers Drillkontingent. For music and 
showlovers alike. 

 

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
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Hembygds- & Hantverksdag 5/8, engelholmshembygdspark.se  
Gislövs marknad 4–6/8, svenskalag.se/gislovsif  
Höörs marknad 12–13/8, hoorsbk.se 
Ljungbyheds Gammelmarknad 18–19/8, ljungbyhed.nu  
Palmfestivalen 25–26/8, Trelleborg, palmfestivalen.se  

Än är sommaren inte slut och det finns tid 
att besöka marknader allehanda. Stämnings-
fyllda 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 augusti månad.n   

MARKNADSDAGS

Foto: Lennart Perlenhem

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  
eller öppna förhållanden, vara sambos, särbos  
eller gifta. Men kommer denna syn att hålla i sig?

Konsten att skriva kärleksbrev har försvunnit. 
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

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

Torups slott, www.malmo.se/torup

Wanås, www.wanas.se

Skåne har mängder av slott, herrgårdar och andra gamla  
byggnader utspridda överallt i det böljande landskapet. 
Flera av dem erbjuder evenemang, aktiviteter, över-
nattning 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 
byggnader värda ett besök i sommar.n

SLOTTSLIV

MALMÖHUS

W
AN

ÅS

CHRISTINEHOF

Foto: Johanna Rylande/Malmö Museer, PR-bild Christinehof, Mattias Givell
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Hotelliggaren
t o m 13 augusti  
Fredriksdalsteatern  
www.evarydberg.se

FREDRIK DOLK, OLA FORSSMED OCH KALLE RYDBERG 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

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”.

FARSKLASSIKER 
UTAN LATSIDOR 

Läs vår recension på  www.dethander.se

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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KUNGLIGA TONER
Staffan Mårtensson, soloklarinettist vid Kung-
liga Operan och Olle Sjöberg, piano, spelar både 
välkända och mindre spelade verk av några av de 
mest betydande tonsättarna.  

6 augusti kl 15, Bosjökloster kyrka 

SUMMERWINDS
Svenska och internationella träblåsstudenter 
framför träblåsinstrumentens medryckande verk. 
Här finns chansen att upptäcka en fantastisk 
klangvärld. Fritt inträde till evenemanget. 

12 augusti kl 19, Stiftsgård Åkersberg, Höör      

BLÅSARSOLISTER
Svenska och internationella tråblåsare som Ralph 
van Daal, mästare på oboe, Sebastian Stevensson, 
med fagott som huvudinstrument, Per Johansson, 
klarinett och Magnus Nilsson, oboe samt Henrik 
Bo Hansen och Olle Sjöberg, pianovirtuoser, ska-
par vackra toner i sommar. 

13 augusti kl 16, Stiftsgård Åkersberg, Höör                                

OPERAGAL(N)A 
Rickard Söderberg är kanske Sveriges mest  
älskade och uppskattade tenor. Det blir en gala 
utöver det vanliga med verk av Händel, Mozart, 
operettmästarna och några av världstenoren Jussi 
Björlings paradstycken. Rickard trollbinder till-
sammans med Helsingborgs Symfoniorkester, un-
der ledning av Emir Saul.n

20 augusti kl 15, Bosjökloster loge    

MUSIK 
Bosjökloster och Stiftsgården Åkersberg ligger 
vackert inbäddade i den skånska naturen. På  
Bosjökloster hålls varje år flera spännande musik- 
evenemang med välkända artister. I augusti blir 
det både kammarmusik och opera av högsta 
klass.

KLOSTRETS 

Musik på Bosjökloster
www.musik-bosjokloster.se

SKÅNINGAR
Johan ”Familjen” T Karlsson har skapat en mu-
sikalisk berättelse om underhållande, starka och 
helt bedårande ögonblick ur ett tjugotal skåning-
ars liv. Föreställningen är 45 min lång och sänds 
löpande nio timmar om dagen.

6–9 augusti Scaniaparken

NOT VISIBLE/VISIBLE
Unga med vitt skilda bakgrunder söker efter en 
gemensam röst genom rörelse. Vad betyder egent-
ligen synlighet för en ung människa idag? Med 
Nya Rörelsen, ett ”växthus” för professionella 
dansare. 

8–10 augusti Lokstallarna/Rönneholmsparken/ 
MalmöLive

Sommarscen Malmö
www.sommarscenmalmo.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  
efter 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

SOMMARSCEN
MALMÖ

VIVIAN BUCZEK &  
PETER ASPLUND
En av den svenska vokaljazzens leading ladies 
och en av Sveriges bästa trumpetare skapar 
tillsammans oförglömlig jazzmagi. Nyskrivet 
material och udda guldkorn ur jazzens låt- 
skatter utlovas. Claes Crona Trio backar upp.n

9 augusti
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Blandningen av olika sorters shower  
är stor och möjligheten till uppfris-
kande upplevelser ännu större. Vi 
har sagt det förr och säger det igen; 
det finns ingen större möjlighet att 
upptäcka nya skratt och insikter 
än här.

Alla studentstäder med själv-
aktning producerar komiska ta-
langer som frodas i den akademis-
ka myllan och i Sverige är det nog 
Lund som kan sägas ha producerat 
många av landets bästa komiker. 
Hasse Alfredson, Adde Malmberg, 
David Batra, Anders Jansson m fl 
är bara några humoristiska snillen 
som kallar Lund sin hemstad eller 
komiska drivbänk. 

Festivalen har blivit en årlig sam-
lingsplats för svensk och internatio-

nell humorelit. Många av  
landets mest folkkära och  
populära komiker kommer  
liksom nya talanger och flera 
internationella stjärnkomiker. 
Vad du än gillar så finns det något; 
stand up, improvisation, musik, 
sketch, samtal och show. Det här är 
nöjets stora festival för ett gladare, 
öppnare och mer positivt samhälle. 

Några namn ur årets lineup: 
Babben Larsson, Shazia Mirza, 
Ankan & Måns, Petrina Solange, 
David Sundin, Danny Bhoy,  
Valdemar Pustelnik, Yvonne 
Skattberg, Robin Paulsson, Shappi 
Khorsandi, Emil Jensen, Jason  
Byrne och Stallet.n

Ännu en gång, och för 7:e året i rad, laddar Lund för att 
vara humorns centrum i Sverige. I tre dagar ges, på tio 
scener, sextiofem föreställningar av etthundrafemtio  
artister.
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Lund Comedy Festival
31 augusti–2 september 
www.lundcomedyfestival.com

ROBIN PAULSSON

Foto: Emil Nilsson
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Hasse & Tage 
t o m 14 januari, Kulturen i 
Lund, www.kulturen.com

ILLUSTRATION AV HASSE ALFREDSON 
OCH TAGE DANIELSSON. © Per Åhlin

Hasse var den spralliga och med en störtflod av 
infall, Tage den eftertänksamme ordekvilibristen 
med tankar både från roten och postillor. Nästan 
alla kunde citera något ur deras repertoar. Radion 
sände repriser av deras revyer. I TV syntes de titt 
som tätt och i bilarnas kassettbandspelare under-
höll Lindeman-sketcher under långresan. Biopu-
bliken längtade ständigt efter deras nästa film.

Utställningen berättar både om deras samhälls-
engagemang och sätt att skapa komik. Original-
manus, anteckningar, trycksaker, rekvisita och 
roliga exempel från deras repertoar ger besökarna 

en chans att komma humorduon närmare. 
Genom ett samarbete med Lund Comedy Fes-

tival knyter man an till nutiden i intervjuer med 
nutida komiker som pratar om humorns roll och 
den ständigt aktuella frågan: kan man skämta om 
allt? Årets festival har också Hyllningsshow till 
Hasse & Tage och ett lunchsamtal om dem under 
rubriken Humorkunskap.

I Tomellila finns det fantastiska Hasse & Tage- 
museet att besöka och, inne på Kulturhuset, 
skulpturen "Ägget är löst".n

Hasse Alfredson och Tage Danielsson var Sveriges mest kända komiker på 
1960- och 1970-talet. Nu visas godbitar ur deras arkiv för både Hasse och 
Tage-fans och för de som inte vet så mycket om dem.

STÖP NÅGRA  
CIGARRER AV EN 
LÖDDRIG MJUK

Dansverk av
Roy Assaf & 
Ohad Naharin.
Världspremiär
9 september
spelas t o m 15 oktober

En inbjudande danskväll med Stravinskijs  
Våroffer koreograferad av Roy Assaf och  
Decadance Gothenburg av Ohad Naharin. 
Med GöteborgsOperans Orkester på scen.

Biljettpris 180-325 kr 

Köp biljetter  
www.opera.se,  
031-13 13 00

MARTIN STENMARCK

- RÄKNA MED BRÅK - 

FRE & LÖR 13–21 OKT

 ERIC 
 GADD
AKUSTISKT

FRE 29/9

KAJSKJUL 8 OCH BLIXTEN & CO PRESENTERAR

MED BAND

30-ÅRSJUBILÉUM
 ”NU SOM DÅ”

LOR 30/9

BOKA HÖSTENS STORA NÖJEN

FRE & LÖR 6 & 7 OKT

SUCCÉN
TILLBAKA!

SKRATT, 
GRÅT

& KÄRLEK

Packhusplatsen 11,  GöteborgPackhusplatsen 11,  Göteborg

BOKNING & INFO
kajskjul8.se · 031-10 75 50
bokning@kajskjul8.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, t o m 13 augusti, Svaneholms 
slott, www.svaneholmsslott.se

Husmor 

I sommar kommer Skånska Operan att ge Pucci-
nis gripande mästerverk om geishan Cio-Cio San 
som blir dödligt förälskad i den amerikanske sjö-
officeren 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, obrotts-
lig trohet och ansvarslös lek.n

Jordberga Slott 1 augusti, Palladium 3, 5, 6, 8 augusti

Geishan &  
OFFICEREN

Äntligen en Pucciniopera på turné 
bland de skånska slotten, en stor- 
slagen inramning till det vackraste 
mästerverk som någonsin kompone-
rats till en passionerad kärlekshistoria.

ANDREW LLOYD WEBBERS

Musik av ANDREW LLOYD WEBBER.
Sångtexter CHARLES HART. 

Ytterligare sångtexter RICHARD STILGOE. 
Manus RICHARD STILGOE och 

ANDREW LLOYD WEBBER. 

23 SEPTEMBER 2017 – 
20 MAJ 2018 

Köp biljetter och boka bord i 
GöteborgsOperans Restaurang 

031-13 13 00. www.opera.se
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

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

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.

Foto: Håkan Röjder

med humor
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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 järn- 
vägen förr i tiden.

t o m 3 september, www.skanskajarnvagar.se

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 

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 Dundermysteriet, t o m 20 augusti,  
www.regionmuseet.se

DJURKUL

TUFF TUFF

Det härliga sommarlovet är snart slut men än finns det chans att hitta på roliga 
saker både inne och ute. 

SOMMAR I SKÅNE

Foto: Ystad D
jurpark

www.tosselilla.se www.bo-ohlsson.se

Tomelilla Kommun            firar 150 år 2015!

248x372.indd   1 2015-05-22   13:47
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN
TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Hantverksdag 
5/8 

Kom till Ängelholm och fördjupa er 
i akvarellmålning, täljning, repslag-
ning, keramik, smycken, och mycket 
mer i Hembygdsparken.n

www.engelholmshembygdspark.se 

Lennart Nilsson Fotograf 
t o m 1/10

En av Lennart Nilssons största  
utställningar visar kända och  
mindre kända bilder från 40-talet 
och framåt. Kivik.n

www.fabrikenbastekille.se

Teater Oppalanta 
11/8 

Man tar inte semester från impro-
visationen. I Spegelsalen blir det, 
med hjälp av förslag från publiken, 
teater som ingen har sett förut.n

www.moriskapaviljongen.se

Qul-Turrunda
6/8

Gör en runda till hembygdsmuseer-
na i sydvästra Skåne. Denna  
söndag har alla öppet samtidigt.n 

www.hembygd.se

Augusti erbjuder en blandning av kultur och 
trädgårdsrundor, varvat med barockmusik,  
fantastiska fotografier och ett äkta afternoon tea.

Odensjökonserten 
17–19/8 

Den 25-årsjubilerande konserten  
bjuder upp till nostalgi med bl a 
Christer Sjögren, Magnus Johans- 
son på trumpet och Elisa Lindström.n

www.rostanga.info

Österlens trädgårdsrunda 
19–20/8 

Öppen trädgård hålls för sista gång-
en denna säsong. Passa på att se 
sensommarens blomsterprakt i 
vackra trädgårdar.n

www.osterlentradgardar.se

Möllerödsdagarna 
26–27/8 

Sveriges största militärfordons-
träff där en del av fordonen tas ur 
muséet och visas i sin rätta miljö. 
Även uniformer och övrig utrustning 
visas.n

www.mollerod.se

New Eyes On Baroque 
18/8 

Nils Landgren gör nya arrangemang 
av klassiska verk inom barock- 
musiken. Finstämd musik blandas 
med ordentligt drag.n

www.christinehofslott.se

Afternoon Tea konsert
13/8

Andreas Eldeen och Elin Bemark 
bjuder på musik från Sinatra till Du-
vemåla. Detta tillsammans med ett 
äkta afternoon tea i Villa Abelin.n

www.teaternorrviken.se 
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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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I september är solen som en briljant på himlen så vad passar väl bättre 
än lika briljanta upplevelser både ute och inne.

SPELMAN PÅ TAKET
En historia om livet, kärlek och 
skratt med medryckande klez-
merinspirerad musik som ock-
så handlar om förföljelse, kär-
lek och politik. Philip Zandén i 
huvudrollen tillsammans med 
Katarina Ewerlöf och våra ma-
kalösa musikalartister Oscar 
Pierrou Lindén och Åsa Fång. 

Premiär 2/9 malmoopera.se

FALSTERBO BIRD 
SHOW
En hel helg med fåglars liv i  
fokus via bild, aktiviteter,  
skådning, konst, barnevene-
mang, föredrag, vandringar 
med mera. Gör en utflykt till 
fantastiska Falsterbonäset  
med hela familjen, alla vänner 
och släkten. 

1–3/9 falsterbobirdshow.com

ZUCCHERO
Denna italienska superstjärna  
har i flera årtionden förfört 
med sin musik och röst. Hans 
konserter är upplevelser för nya 
och gamla lyssnare och denna 
gång bjuder han på låtarna från 
senaste albumet ”Black Cat” 
där han bland annat jobbat 
med Bono, Mark Knopfler och 
Elvis Costello. 

31/8 drkoncerthuset.dk 
1/9 slagthus.se 

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

      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
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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


