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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

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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KÅSERI

167 burgare i Värnamo
Jag körde nyligen stäckan Malmö–Jönköping 
utmed Europaväg 4. Förr kallades sträckan 
RiksEttan och var en svindlande färd i öm-
som 50 eller 70 km/h genom köpingar och 
byar som till vissa delar erbjöd välförtjänta  
viloplatser för dammiga vägfarare. Ett café 
här, en taverna där och parkeringsplatser pre-
cis invid vägen där man kunde ställa bilen, 
sträcka på benen och avnjuta medbragd fika 
serverad på för ändamålet avsett möblemang i 
plast och med fantasifull färgsättning.

Idag är det motorväg hela vägen och i 120 
km/h svischar man förbi det homogena land-
skapet. Vägen är idag kantad av industribyar, 
bensinmackar och hamburgerrestauranger i 
kluster. Tämligen oinspirerande om det inte 
vore för en och annan förkommen älg mellan 
viltstängslet och barrträdsplanteringen.

För ett antal år sedan reste jag med en grupp 
beväringar, anförda av en major i reserven, 
som skulle upp till Stockholms slott för att 
ingå i Högvakten. P g a säkerhetsskäl så skulle 
transporten ske nattetid då bussarna inte en-
dast fraktade soldaterna utan också deras ut-
rustning bestående av diverse vapen. Vägen 
var sedan länge rekognoserad och kontrollsta-
tioner, baserade på tidtagning, hade upprät-
tats. D v s att man noga kunde följa bussarnas  
framfart i natten och att ingen småländsk 
stråtrövare tillskansat sig dem och deras inne-
håll. Militär logistik är ingen barnlek, skall ni 
veta. Ordning och reda, permission på fredag.

Om det nu inte vore så att de grönklädda 
skulle behöva utfodras på vägen… 

I sann militärisk anda hade telefonkatalogen  
granskats och under restauranger hade en 
amerikansk snabbmatshak valts ut. Inte för att 
det var det godaste eller mest näringsriktiga 
utan för de utmärkta parkeringsmöjligheterna 
för bussarna. Det placerades ett samtal från 
Högkvarteret där man kommenderade fram 
utfodring till samtliga resenärer, mitt i natten, 
närmare bestämt kl 04.12. Klappat och klart!

När bussarna så väl anländer, något före 

utsatt tid, stormas hamburgerstället av 167 
utsvultna krigare bara för att finna en öde 
restaurang med två vilsekomna ungdomar 
bakom disken. Någon förbeställning hade de 
inte hört talas om. Majoren stolpade fram till 
disken och kommenderade sig och snart nog 
var de två stackarna till anställda igång med 
att montera burgare för glatta livet. Majoren 
påtalade att det gick för långsamt och att nästa 
kontrolltid inte skulle kunna nås och då skulle 
hela Hälsingland bryta ut…

Nyätna och välförsedda från den intillig-
gande bensinmackens chipspåsehyllor återtog 
så kompaniet sina platser i bussen och färden 
fortsatte i nattens mörker.

Majorens tjänstetelefon ringer så och det är 
en undrande restaurangchef i den norrliggan-
de grannorten som undrar vad han skall göra 
med 167 hamburgermåltider som han förbe-
rett och som nu är kalla och borde slängas. Nu 
inser reseledare att han stannat för tidigt och 
inte på förutbestämd ort, d v s Värnamo utan 
i Ljungby. De välvaxade mustascherna slokade 
betänkligt men nu skulle man ”göra om, göra 
rätt”. Sagt och gjort, bussen kommenderades 
att stanna i Värnamo MacDonalds och så fick 
sig rekryterna ett beordrat skrovmål.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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3. Nytt syre
Börja om på nytt, skala av och vistas i det som är. I en dialog mellan introvert och extrovert, 
rörelse och stillhet, närmar sig Andas outtalade hemligheter om identitet och dualism. Tan-
kar och minnen skapar poetiska landskap som ständigt förändras i nuet.

Dansföreställningen Andas har skapats utifrån från Ingmar Bergmans filmiska universum 
och är inspirerad av hans teman om liv, död, relationer, kärlek, tro, svek och frihet. Den upp-
märksammar att han skulle fyllt 100 år 2018.n

Andas, 28–29 september, Inkonst Malmö, www.memorywax.se  

4. Utrikeskorrarna tar hem världen
Nu får radiolyssnarna chansen att möta de välbekanta rösterna av t ex  
Cecilia Uddén (Kairo), Staffan Sonning (London) eller Inger  
Arenander (Washington). Möjligheter ges till att diskutera och 
ställa frågor om olika händelser, samt deras erfarenheter, när 
Sveriges Radios utrikeskorrespondenter ger sig ut på en  
turné. 

Under kvällen står historier från hela världen och  
deras verklighet i centrum. Två korrespondenter är  
speciellt inbjudna till varje ort. Vilka som är aktuella för 
kvällen förblir en hemlighet in i det sista, då de ständigt 
är utkallade till världens alla vrår.n

Förstå världen – Möt Radiokorrenspodenterna, 20 september,  
Lunds Stadsteater, www.riksteatern.se

3

2

1. 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

2. Venus in Fur
Det ösregnar och är mörkt på Manhattan. Regissören Thomas håller audition för den  
kvinnliga huvudrollen, Vanda, i sin dramatisering av den erotiska S/M-klassikern ”Venus 
in fur”. En katt-och-råtta-lek utvecklas. Vad är verkligt och vad är fantasi? Det blir en kamp 
mellan könen, en kamp om underkastelse och dominans. Bara en av dem kan vinna… 

Teatern Playmate Theatre från  
Danmark sätter upp David Ives ”Venus 
in Fur” i Malmö. Det är en underhål-
lande och lekfull pjäs med många lager 
som håller publiken på sträckbänken 
ända till finalen. Pjäsen är regisserad 
av Jeremy Thomas Poulsen och fram-
förs på engelska.n

Venus in Fur,  22–23 september,  
Bastionen Malmö, www.rabbithole.dk 

1
Foto: pixabay

NÄVER SAY NÄVER Foto: Aia Jüdes Foto: Diego Monsiváis Foto: Miguel Azcue

Venus in Fur
It is night-time in rainy downtown Manhattan. 
Thomas, a beleaguered playwright, is auditioning 
women to play the female lead, Vanda, in his  
adaptation of the classic, sadomasochistic, erotic 
novel Venus in Fur. What develops is an electrify-
ing game of cat and mouse. The line blurs between 
play and reality. Man and woman enter into an in-
creasingly serious game of submission and domina-
tion. Only one of them can win… Playmate  
Theatre is now hosting “Venus in Fur”, by David 
Ives, in Malmö. The performance is in English.
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TÄVLING

Alla som var med om MTV-revolutionen på 80-talet minns Dire Straits som 
en av de största. Bandet ”A Tribute to Dire Straits” är på turné med ”On 
the Swedish Night Tour”. En kritikerrosad rockkonsert där alla rapporte-
rar jubelrop och öronbedövande applåder. Musikerna i ”A Tribute To Dire 
Straits” gör hyllade nytolkningar som blir till en musikupplevelse man inte 
får missa. Vinn biljetter till konserten på Slagthuset. 

1. Vad heter slagverkaren i bandet?
2. Vilken är basisten Jannes favoritlåt?

Svaren hittar du på www.direstraits.se och senast 24 september vill vi ha 
ditt svar via e-post till tavling@dethander.com Kom ihåg att uppge namn, 
adress och telefonnummer. Lycka till!

Rocka loss på Slagthuset

Malmö Stadsteater, Hipp
www.malmostadsteater.se

M
attias Linderoth och H

enrik Svalander i A
ngels in A
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Malmö Stadsteater startar spelåret med två kraftfulla pjäser. Platserna är 
New York respektive ett friluftsbad. Publiken möter olika människor som är i 
olika faser av sina liv.

15 SEPTEMBER – 28 OKTOBER
DET SVARTA VATTNET
”Tänk om man kunde spola fram tiden, så att 
man kunde se hur allting är om tjugo år.”

Några ungdomar träffas en sommarnatt på ett 
stängt friluftsbad. Efter ett bråk om vem som 
kom först till bassängen kastar de sig i det mid-
nattssvarta vattnet och speglar sig i stjärnhim-
len. Tjugo år senare möts de igen, ungdomarna 
som kom från två olika samhällsklasser och två 
helt olika delar av staden. Efter tjugo år är en den 

yngste inrikesministern i sitt lands historia, en 
kvar i snabbköpskassan, och en annan tandläka-
re och den andre hennes tandsköterska. Hur vik-
tig var den där magiska natten för deras fortsatta 
liv, då när världen låg för deras fötter?

Roland Schimmelpfennig är en av Europas just 
nu mest uppmärksammade, nyskapande och 
hyllade dramatiker. Han återberättar avancerat, 
snillrikt och poetiskt minnet av en avgörande 
sommarnatt i denna magiska pjäs.n

23 SEPTEMBER – 27 OKTOBER 
ANGELS IN AMERICA
Platsen är New York 1985. Reagan är USA:s president, aids-epidemin sätter skräck i människor, 
millennieskiftet närmar sig och flera individer ställs inför en rad svåra livsval. 

Roy Cohn är hot-shot advokaten som ligger med män men vägrar identifiera sig som homo- 
sexuell, i hans maktvärld är homosexuella svaga människor. Äkta paret Harper och Joe är mor-
moner från Utah som kommit till storstaden för att uppleva världen och Joe har en lysande karriär 
som advokat framför sig. Harper spenderar dagarna ensam i parets lilla lägenhet och blir mer och 
mer psykiskt nedbruten. Hon är rädd för New York, knaprar piller och oroar sig för ozonlagret. 
Att Joe dessutom kämpar med sin homosexualitet gör inte äktenskapet bättre. Kärleksparet Prior 
och Louis är öppet homosexuella. Prior har aids och blir gradvis sämre. Han inser sin begränsade 
framtid men partnern Louis kan inte hantera att Prior snart kommer att dö. Sexualitet, religion 
och politik kolliderar i början av aids-krisen i Tony Kushners hyllade och prisbelönta mästerverk 
”Angels in America”. Är detta slutet på den amerikanska drömmen?

Dåtid Framtid
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TITANICFÖREMÅL  
FRÅN DJUPET 

Äntligen kommer den stora och omfattande 
utställningen om Titanic till Malmö. Ända  
sedan förlisningen har världen velat veta mer 
om vad som verkligen hände.
Det började kanske som en skakning på nedre däck den där 
ödesdigra natten 1912. Världens mest moderna och luxuösa 
fartyg för sin tid, Titanic, kolliderade med ett isberg i Nord-
atlanten och sände 1.495 människor mot en säker död i det 
iskalla vattnet. Endast 712 personer överlevde och det är de-
ras berättelser samt dykningar och vetenskapliga undersök-
ningar som ligger till grund för den magnifika utställningen 
i höst på Malmö Mässan.

Titanic The Exhibition, är mycket mer än bara en utställ-
ning. Det är en fantastisk upplevelse som tar publiken 107 år 
tillbaka i tiden. Utställningen berättar, genom en individu-
ell audioguide, oräkneliga historier om öden och hjältedåd 
ombord.

Flera historier har svensk anknytning då Titanics färd 
begav sig under en tid då många svenskar utvandrade till 
Amerika. Detta märktes bland annat på att svenska var det 
tredje största språket ombord på det osänkbara fartyget.

Följ med på en känslomässig resa genom berättelser, foto-
grafier och privata föremål där du som besökare får uppleva 
historiens mest legendariska skepp på sin första och sista 
resa. Utställningen består av ca 200 originalföremål och fler-
talet återskapade interiörer i naturlig storlek.n

Alla bilder © Claes-Göran Wetterholms arkiv

Titanic 
21 september–14 januari 2018  
Malmömässan  
www.titanicmalmo.se
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Nöjesteatern har i september premiär på en av världens mest älskade och 
spelade musikaler, ”Sound of Music”. 
Musikalen är baserad på ett spännande 
livsöde där barnflickan Maria försöker  
rädda familjen von Trapp från nazis-
ternas förföljelser i Österrike i tiden 
upp till Andra världskriget.

Maria blir skickad till kapten  
Georg von Trapp för att ta hand om 
hans sju barn. Barnen fattar så små-
ningom tycke för henne, då hon för in 
sång, musik och glädje i huset, något 
som inte funnits sedan deras mamma 
dog flera år tidigare. Kapten von Trapp 
tycker i början inte om Marias påhitt, 
men blir gradvis mer och mer betagen 
av henne. Maria och Kapten von Trapp 
gifter sig med varandra, flyr och  
gömmer sig i Marias gamla kloster  
där de får hjälp av nunnorna som  
saboterar nazisternas bilar.

–Att få spela Maria i Sound of Music 
har varit en dröm för mig som nu blir 
verklighet. Jag är glad och tacksam 
att Julius givit mig detta förtro-
ende och jag ser verkligen fram 
emot att ge mig in i musikalens 
värld! säger Elisa Lindström  
som spelar Maria. 

Christopher Wollter spelar 
kapten von Trapp. En legendar i 
musikalsammanhang som  
varit med i mängder av musikaler, 
operetter och teaterpjäser i  
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Musik av Richard Rodgers och 
text av Oscar Hammerstein.n

Det pågår ett experimenterande med musikstilar, danssteg, kostymer, ljus 
och allsköns kombinationer till stor fördel för publiken som hela tiden får nya 
fantastiska upplevelser att prata om. September på Malmö Live.

2 SEPTEMBER 
CROSSOVER PIANIST
Världsberömda pianisten Maksim Mrvica kombi-
nerar sin musik med teatraliska aspekter, har ofta 
dansare på scen och experimenterar mycket med 
ljussättningar. Själv liknar han någon form av 
rockartist. Han blandar klassisk musik med pop 
och rock och har sålt mer än fem miljoner exem-
plar av sitt senaste album världen över. I länder 
som Japan och Kina har Maksim uppnått en kän-
disstatus som kan jämföras med the Beatles. Som 
en del av sin nya stora världsturné gästar Maksim 
för första gången Sverige med en unik och spekta-
kulär spelning.

30 SEPTEMBER
POPPING BACH
Den som tror att klassisk musik och breakdance 
inte går ihop får tänka om. Till Malmö kommer 
den tyska dansgruppen Flying Steps – fyrfaldiga 
världsmästare i breakdance. Med sin sensationel-
la show ”Flying Bach” gör de stor succé världen 
över. Föreställningen bjuder på breakdansens hela 
utbud av popping, locking och hiphopsteg till to-
nerna av Johann Sebastian Bachs ”Das wohltem-
perierte Klavier”. Det är en helt unik upplevelse, 
där finkulturen möter det urbana i en kombina-
tion av klassisk musik och elektroniska beats.n

Sound of music
29 september–10 december 
Nöjesteatern i Malmö  
www.juliusbiljettservice.se

Maria von Trapp

LIV & LUST PÅ LIVE 

MAKSIM MRVICA

FLYING STEPS

Malmö Live
För mer info och biljetter  
www.malmolive.se
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 ” ”Som du vet är diskretion en  
hederssak och mina tangenter säger 

inget om vad som förekommit.”

INTERVJU

TREBENAD  
skönhet talar ut
Redan 1980 lät denna Malmökändis tala om sig i både moll och dur. Svart, 
med yppiga former och på tre ben spred hon glädje och underhållning till 
ett pulserande nattliv. Hon bodde på andra våningen med en magnifik utsikt 
över Malmös centrum. Många kallade hennes domäner för det sista vatten-
hålet innan hemgång. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med  
Tahongaflygeln. 

I 25 år tjänade du som navet i eftersläcknings-
tjänsten i Malmös nattliv. 
– Ja, jag öppnade locket redan 1980 och bjöd in 
alla att umgås runt mig. Här har det gått livat till 
när Malmös bubblande nöjesliv skulle träffas och 
mingla. Min tillkomst var en reaktion på att inte 
alla ville ut och gå på disco utan mest ville hänga 
runt mig. Mina välljudande toner smekte ett och 
annat öra fram till klockan fyra på morgonen. 
Lite för tidigt, tycker jag nog, då hade man  
precis blivit varm i strängarna. Men man måste  
ju ha lite privatliv också. 

Tahonga Bar, som var ditt hem i 25 år, måste 
ha varit en tummelplats för de ungdomliga, de 
trendiga och coola och en lång rad kändisar. 
– Man har sett både det ena och det andra, det 
kan jag lova. Bortsett från mina stamgäster så var 
det så att om en kändis var i stan så hamnade  
denne runt mig förr eller senare. Men, som du 
vet, så är diskretion en hederssak och mina tang-
enter säger inget om vad som förekommit. 

När din hemvist skulle stängas för gott 2005 
fick du en helt egen fanklubb som skrev protest-
listor för att du skulle bli kvar. 
– Jag blev mycket rörd av det engagemang som  
visades från mina vänner. Jag blev kallad ”en  

institution i Malmös nöjesliv” t o m. Lilla, svarta, 
trebenade jag! Och jag som trodde att mina vän-
ner kom för den digra drinklistan och använde 
mig som avställningsyta för sina White Russians 
och Bloody Marys. Men inte då, man kom för att 
träffa mig och njuta tillsammans med likasinnade. 

Sedan 2005 bor du på Nöjesteatern. 
– Min käre vän Julius Malmström erbjöd mig ett 
nytt hem och jag kan inte tänka mig ett bättre 
logi än på skrattets och glädjens teater. Här flockas 
nu Malmös underhållningselit för att se de mag-
nifika musikalerna och showerna. Jag stortrivs 
här och ibland träffar jag gamla goda vänner från 
mitt gamla lokus. 

Kommer du att underhålla oss med dina ljuva 
klanger igen framöver? 
Underhållaren och estradören Cornelius Löfmark 
med vänner har givit mig en ny anledning att 
spänna strängarna. Jag känner att jag har gått en 
ny vår till mötes, även om det nu är höst, och min 
härliga klang bjuder in till en afton i pianobaren 
igen den 15 september. Var välkommen!n

TAHONGAFLYGELN  Foto: Ola Sjösten
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De regerande mästarna, ”Grounded Crew”, ska för- 
söka försvara sin titel mot Sveriges breakdance-elit. En 
ny kategori, ”Old but gold”, består av tävlande från den 
internationella breakdancescenen och dessutom blir det 
kringarrangemang som DJ:s, rappare och grafittikonst. 

Breaking, också kallat Breakdance, är en akrobatisk 
dans som är uppbyggd i fyra delar med häpnadsväckande 
moves som får publiken att hålla andan.

En riktigt duktig dansare bygger upp varje runda med 
lite från varje del. Dansaren lyckas överraska publiken 
men även andra dansare genom unika övergångar och 
en karaktäristisk stil. Inom breaking så prisas just origi-
nalitet och musikalitet så det blir en häftig upplevelse för 
publiken.n 

SM i breakdance, 29 september–1 oktober, www.dunkers.se

SM i Breakdance/Breaking kommer till 
Dunkers kulturhus i september med  
musik, akrobatik och dans och många  
utövare i alla åldrar. 

BREAK IT UP 
AND DOWN  

Foto: H
ypnoA

rt/pixabay.com

Chess
på svenska

Ett spel, två världar, tre viljor, fyra människor… 
Kärlek, drama och svek. Finns det en vinnare i ett 
spel där insatsen hela tiden ändras och är man  
beredd att betala priset för att få det man verkligen vill 
ha? 

Alla de välkända sångerna är med, bland andra Där jag ville 
vara (Where I Want to Be), Lämna inga dörrar på glänt (Nobody’s side), I mitt hjärtas Land (Anthem), 
Jag vet vad han vill (I Know Him So Well) och Drömmar av glas (You and I). Kristianstad Teater är en 
intim klassisk teaterbyggnad och målsättningen är att ge en gripande berättelse i det lilla formatet men 
med musik i det stora.

Benny Andersson och Björn Ulvaeus tycker att det ska bli spännande att höra UnderhållningsPatrul-
lens uppsättning av ”CHESS” på svenska, för första gången i Anders Eljas omorkestrerade version. Vi 
gläder oss åt att ”CHESS” får möta en ny publik i Skåneregionen, där den aldrig tidigare spelats.n

Chess på svenska, 23 september–26 november, Kristianstad, www.underhallningspatrullen.se

Ett drama om människans  
innersta, utspelat i offentlig-
hetens obarmhärtiga ljus och 
med den underbara musik 
som berört tusentals sedan 
den spelades första gången. 

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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AFFISCHBILD  Foto: Katja Tauberman

Tevje spelar igen 
Malmöpubliken minns ”Spelman på taket” som om det var igår trots att 
det har gått 20 år sedan denna stora klassiska musikal, fylld av värme,  
kärlek och välkända örhängen, sattes upp. 
Tillvaron gungar för den fattige mjölkutköraren 
Tevje som brottas med att försöka bevara de  
judiska traditionerna samtidigt som döttrarna 
vill frigöra sig och bygga sina liv på verklig kär-
lek. Tevje menar att utan traditioner skulle de 
vara lika osäkra som en ”spelman på taket”. 
Denna familjekonflikt kantas också av förföljel-
sen av judar och politiska motsättningar i Ryss-
land före revolutionen. 

”Spelman på taket” höll länge rekordet som 
den mest spelade musikalen på Broadway.  
Det är inte så konstigt med tanke på den med-
ryckande och vackra klezmerinspirerade  
musiken och att den handlar om förföljelse, 
kärlek och politik, ämnen som är lika aktuella 
idag som för 100 år sedan.

Många känner till ”Om jag hade pengar”  
(If I were a rich man) som blev en dunderhit 
med Cornelis Vreeswijk och senare Jan  
Malmsjö, som båda spelade huvudrollen  
Tevje på Malmö Opera. Denna gång spelar  
Philip Zandén huvudrollen tillsammans med 
Katarina Ewerlöf och Malmöoperans återkom-
mande makalösa musikalartister Oscar Pierrou 
Lindén och Åsa Fång .

”Spelman på taket” regisseras av Orpha  
Phelan i spetsen för samma konstnärliga team 
som på Malmö Opera tidigare skapat ”Jenufa” 
och ”Bohème”. Stefan Solyom, som är musika-
liskt ansvarig, dirigerar.n

Spelman på taket
2  september–31 januari 2018  
Malmö Opera
www.malmoopera.se

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
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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

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. 

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

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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ROMEO OCH JULIA
Vad är en hejdlös förälskelse som får fäste mitt i en värld som 
brinner? 16-årige Romeo har en känsla av att något hemskt kom-
mer att hända, men på en fest möter han 13-åriga Julia. Kärleken 
drabbar dem djupt och omedelbart. En kärlek som verkar full-
komligt chanslös eftersom deras familjer sedan gammalt är bittra 
fiender.

I William Shakespeares odödliga klassiker går kärlek och hat 
hand i hand. Höstens uppsättning tar plats i en stad där motsätt-
ningarna växer, familjeband knyts hårdare och brutaliteten eröv-
rar gatorna. I Romeo och Julia flyttar våldet oss närmare livet och 
kärleken, som får oss att känna på riktigt.

Romeo & Julia, 30 september–3 november, Storan

NORÉNHOTELLET
Koreografen Birgitta Egerbladh möter författaren  
Lars Norén. Så kan man beskriva ”Norénhotellet” som 
med berått mod kastar sig ut i Noréns universum. 

Birgitta Egerbladh skapar en uppsättning sprungen ur 
våra närmaste relationer och små omedvetna rörelser. 
Hon plockar friskt från Noréns texter, låter orden möta 
kroppen och smälter samman fragment till en dans- 
teater om familjen. Egerbladhs norrländska rötter ger 
sig tillkänna i den underfundiga humorn, vemodet och 
känslan av att livet aldrig blir som man tänkt sig.  
”Norénhotellet” är ett unikt verk som skapats speciellt 
för Lillan, i nära samarbete med ensemblen.n

Norénhotellet, 23 september–2 november, Lillan

Helsingborgs stadsteater
www.helsingborgsstadsteater.se

Foto: Sophie Håkansson

Foto: Sophie Håkansson
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Lördagen den 30 september återvänder succén 
med det bejublade brittiska musikfenomenet Last 
Night på Malmö Arena. Det var en fantastisk 
stämning i fjol med nära 4 000 entusiastiska kör-
sångare i publiken. I år bjuder Lundalands filhar-
moniska orkester på nya musikaliska upplevelser 
med solister i världsklass. 

Kom och sjung med i Rule Britannia, njut av 
stämningen i Henry Woods Sea Songs och känn 
euforin i Pomp and Circumstance. Det är som att 
sitta i en upprymd publik i Royal Albert Hall.n

Last Night, Malmö Arena, 30 september–1 oktober,  
www.malmoarena.com

Succén är tillbaka med en galen  
dirigent, 120 musiker och en publik 
på 4000 personer som är med och 
körar. 

LAST 
NIGHT

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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Foto: Annikcka Photography

TURNÉ MED 
MOONWALK
En helt unik och färgstark show full av energi, detaljer 
och dans med handplockade professionella dansare. 
Världens okrönta popkung var Michael Jackson. Hans oförglömliga  
låtar och dans med moonwalkmoves trollband en hel värld och när han 
dog 2009 sörjde en hel värld. Nu turnerar en hyllningsshow till hans 
ära och det lovas både moonwalk och medryckande hits att släppa loss 
till.

Efter lovord från press och med publikrusning i Hässleholm, där  
showen sattes upp i original, är det ingen tvekan om att det osar succé. 
Med spektakulära dansnummer, magiska ballader och en kavalkad av 
hits är det här den ultimata Michael Jackson-showen.n

Thriller Night on tour
www.stagedream.se

Musik 
     i stan

I fem hela dagar kan man lyssna till stor musik 
i det lilla formatet; från lunchkonserter till sena 
klubbkonserter. Det blir kammarmusik i världs-
klass hos Klubb Krinolin på restaurang Grand 
Öl & Mat, på Palladium Malmö och Malmö Live 
Konserthus och i St Petri kyrka. I unika konstel-
lationer framförs verk skräddarsydda av konst-
närlige ledaren Håkan Hardenberger. Han är när-
varande under hela festivalen som både musiker, 
dirigent och presentatör.

14 konserter genomsyras av musik av festiva-
lens fyra tonsättare: Brett Dean, Igor Stravin-
skij, Sofija Gubajdulina och Ludwig van Beetho-
ven. Den australiensiske tonsättaren och violinis-
ten Brett Dean kommer att vara på festivalen och 
även medverka som musiker. Årets Malmöton-
sättare är Benjamin Staern. Hans verk ”Histori-
en om en prinsessa”, med text av Mi Tyler, spelas 
för första gången under avslutningskonserten på 
Palladium.n

Malmö Chamber Music, 19–23 september,  
www.malmochambermusic.com

Håkan Hardenberger, vår tids störste 
trumpetsolist, bjuder internationella  
och svenska stjärnartister till sin hem-
stad för att ge storartade och spännan-
de konsertupplevelser på högsta inter-
nationella nivå. 
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ANDAS 
En dansföreställning om att börja om på nytt, 

skala av och vistas i det som är.

PREMIÄR 28 & 29 sep kl. 19
 Inkonst

www.kulturcentralen.nu

23 SEPTEMBER -  26 NOVEMBER 
KRISTIANSTADS TEATER  

BEARBETNING  LARS RUDOLFSSON

Bil j e t t e r
KRISTIANSTADS TURISTBYRÅ: 044-13 53 35

WWW.UNDERHALLNINGSPATRULLEN.SE

Underhål lningsPatrul len  
pre s enterar  s to l t

BENNY ANDERSSON  TIM RICE BJÖRN ULVAEUS
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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

Fredag den 6 okt & lördag 7 okt, kl.19.30

Hellmi presenterar

Best of… 
Claes 
Malmberg

NU KOMMER CLAES I EN NY FÖRESTÄLLNING 
BASERAD PÅ HANS 3 TIDIGARE ”LIVE FÖRESTÄLLNINGAR” 
VILKA ALLA BLEV STORA SUCCÉER!

Biljetter: www.ticketmaster.se tel: 077-170 70 70

Helsingborgs Konserthus
Fredag den 13 okt, kl.19.30

Biljetter: tel: 042-10 42 80, 
www.helsingborgskonserthus.se 

CLAROSCURO
- en bubblande dansföreställning om färg 

och form, ljus och mörker!  
För barn 3-6 år

Tis 12 sep kl 9.15 & 10.30
Ons 13 sep kl 10.30 

Tors 14 sep kl 9.15 & 10.30
Sön 17 sep kl 14.00

Barnens scen
On THE Swedish Night 

S T E L L A  E V E N T  P R E S E N T E R A R

14 oktober 
Malmö, slagthuset

Biljetter/info på: 
Stellaevent.se, Direstraits.se, Slagthus.se & 

Ticketmaster.se tele: 0771-707070

StellaEvent
Stella Event arrangerar 
konserter och turnéer i hela Sverige. 
Följ oss på sociala medier för mer info!

Stella Event

Stella Event

www.stellaevent.se
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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

 

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

gergergergergergergergerger

av Anders Ruud
SNÅLJÅPENSS N Y L T G Ä S T E R
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Med Saga 
runt Bron

I höstas visades den efterlängtade tredje säsongen av  
tv-serien ”Bron ”med Sofia Helin som Saga Norén  
och Thure Lindhardt som hennes nya danska kollega. 
På Malmö Museer visas utställningen ”Ett Malmö 
som inte finns”, scenografier, föremål och olika  
rekvisita från den flerfaldigt prisbelönta tv-serien. 

Säsong tre hade runt 1,5 miljon tittare per avsnitt. 
Serien har dessutom spelats in i en amerikansk  
version, ”The Brigde”, med handlingen förlagd till 
gränsen mellan USA och Mexico, och en engelsk/
fransk version, ”The Tunnel”, med handling förlagd 
kring Kanaltunneln mellan England och Frankrike.n

Ett Malmö som inte finns, t o m september 2017  
på Teknikens och Sjöfartens Hus, www.malmo.se

Rekvisita, kostym och Saga Noréns  
legendariska gröna Porsche kan just  
nu ses i Malmö.

Foto: Oskar Falck

© Matso Pamucina/Malmö Museer

SOFIA HELIN  © Carolina Rom
are

Det Händer – SKÅNE24
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NYFIKEN PÅ…
Kan vi se ljus och färger även om vi blundar? Ser 
saker annorlunda ut i ett annat ljus? Följ med på 
en upptäcksfärd bland vardagliga sakers hemlig-
heter i ljus och i mörker. 

Claroscuro 12–14, 17 september Barnens scen, Malmö, 
19–20 september Höganäs, www.memorywax.com

SPÖKET SIMON
Familjen Otis har köpt ett slott med vackra mat-
salar, stora gröna trädgårdar, flådiga bibliotek och 
ett alldeles eget spöke. Spöket, sir Simon de Can-
terville, gör allt han kan för att skrämma bort 
dem. Trots sina kluriga knep misslyckas han gång 
på gång. En utmaning för spöket, men ett rent 
nöje för familjens busiga tvillingpar. 

Spöket på Canterville, 2 september –1 oktober,  
Rickarum, www.rickarumsbyateater.se

SOLSTRÅLAR OCH HUMLESURR
Äpplen, plommon och apelsiner är det bästa Nalle 
vet! Frukt har spännande färger, former och dofter 
– precis som musik. Malmö SymfoniOrkester målar 
med musiken i fantasins magiska land. Hjälp Nalle  
att hitta frukterna i musiken på orkesterns härliga 
kalas!

Nalles fruktkalas, 9 september, Malmö Live,  
www.malmolive.se

KALLBLODIGT PÅ MUSEET
Många djur har fantastiska sätt att hitta mat, 
gömma sig eller luras. Möt fiskar, reptiler, spind-
lar och andra kallblodiga djur öga mot öga. Se 
Nemo och hans vänner från korallreven, fiskar 
utan ögon och giftormen med världens längsta 
huggtänder. Kom och se när det största karet  
rengörs sista onsdagen i varje månad klockan 
10.30. 

Malmö Museer, www.malmo.se/museer

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.n 

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

LJUSHEMLIGHETER

NEMO

Än skiner solen och då kan man hälsa på djuren utomhus, åka till spännande 
lekplatser och samla vackra höstlöv och de sista insekterna. Än är det regnigt 
och då är det bra att det finns spökteater och nallemusik, fantasidans och roliga 
djur inomhus. 

HÖST MED HALLOJ

Foto: pixabay.com

Foto: Em
m

alisa Pauly

SPÖKEN

Josefine Andersson

Olga Trifonova  

Paul Charles Clarke

VI SNACKAR INTE  –  VI BETALAR

VI SNACKAR INTE  –  VI BETALAR

www.lastnight.se
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Skåne Truckshow
8–9/9 

I Ljungbyhed blandas uppvisningar, 
ljusshow, marknad, tivoli och myck-
et annat för de som är intresserade 
av tyngre fordon.n

www.skanetruckshow.com

Nisse Landgren on Stage 
23/9

Tillsammans med Musikskolan och 
Stadsmusikkåren ger Nils Land-
gren inspiration till orkestermusik så 
att vi ska få upp ögon och öron för 
blåsinstrument.n

www.musikisyd.se

Skånsk humorkväll 
29/9

Adde Malmberg, Kristoffer Appel-
qvist, Petrina Solange och Sebas-
tian Andersson serverar en äkta 
Skånsk humorkväll på Parken i 
Trelleborg.n

www.trelleborg.se

Blues Caravan 
21/9

Blues Caravan, ett återkommande 
koncept sedan 2005. Årets upplaga 
har tre dynamiska scenpersonlighe-
ter som tillsammans skapar magi.n 

www.victoria.se

September erbjuder en blandning av Strindberg,  
blues och Nisse Landgren. Finska designers varvat  
med motorintresse, naturmiljö och SciFi samt en  
gnutta humor.

Fly´n Ride 
16/9 

I Ljungbyhed Park kan alla motor- 
intresserade mingla runt bland flyg-
plan, motorcyklar och bilar. Testa att 
sitta bakom spakarna på ett flygplan.n

www.flynride.se

SciFiWorld 
23–24/9 

På Sundspärlan i Helsingborg får 
alla som gillar scifi sitt lystmäte stil-
lat med bl a skådespelare, utställ-
ningar av filmrekvisita och cosplay-
parader/tävlingar.n

www.scifiworld.se

Falsterbo Naturfotofestival
16/9–15/10 

Falsterbo Strandbad, Konsthall och 
Naturum bjuder på fotoutställningar 
och natursköna vandringar under 
en månads tid.n

www.falsterbonaset.se

Finskt fyrverkeri 
t o m 24/9 

Sista chansen att se finsk design på 
Malmö Museer. Från väletablerade 
designklassiker till unga formgivare  
som står på tröskeln till genom-
brott.n

www.malmo.se

Ett drömspel
16/9 

Denna helafton bjuder clowntrion 
123 Schtunk på sanslösa improvi-
sationer, nyskriven musik, skratt- 
explosioner, dramatik och lite dans  
i Landskrona.n

www.riksteatern.se
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.
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I oktober faller löven, gräset vissnar och höstastrar och rönnbär lyser 
upp i den annars så gulbruna naturen. Våra scener och teatrar bjuder 
igen in till höstmys och en stunds av avkoppling.
DAVID BATRA – 
”ELEFANTEN I RUMMET”
En stand up-show med “han 
som är gift med henne” som 
lyfter fram det absurda i ett 
nytt och udda vardagsliv. För 
hur pusslar man med dagis-
hämtningen samtidigt som det 
är regeringskris? Hur går som-
marsemestern till när SÄPO är 
med? 

5/10 Ystad Teater, 6/10 Hässleholm, 
www.davidbatra.se

MARCHING FOR LOVE 
Star for Life och Triple & Touch 
har samlat ihop ungdomar från 
Sverige och Sydafrika som till-
sammans skapar en oförglöm-
lig musikupplevelse. En jätte-
kör av ungdomar delar scenen 
med namnkunniga svenska ar-
tister, sydafrikanska Thandiwe 
Mazibuko och fantastiska Star 
Choir South Africa.  

4/10 Malmö Live, 5/10 Helsingborg 
Arena, www.starforlife.se

BEST OF...CLAES 
MALMBERG
Nu kommer Claes Malmberg 
med en ny föreställning base-
rad på hans tre tidigare ”Live 
föreställningar”. De blev alla 
stora succéer med lysande re-
censioner, hänförd publik och 
utsålda hus runt om i Sverige.

6-7/10 Slagthuset, www.slagthus.se

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD
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Marching for Life

 DAVID BATRA  Foto: Rebecca M
artyn
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Det här är BRA  
för Skåne.

Malmö Aviation och Sverigeflyg har  
gått samman och resultatet är det nya 

inrikesflyget BRA. Vi tror på enkelhet, 
genvägar, personlig service och frukost till alla 

ombord. Men framförallt tror vi att vårt land  
behöver flexibla och nära kommunikationer. Först  

då kan alla bo var de vill. Och jobba där de vill bo.  
Med 13 destinationer och Stockholm-Bromma som 

nav kommer vi en bit på vägen mot vår vision. Vi tror  
det här är BRA för dig. Vi vet att det är BRA för Skåne.

Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se



Starring

Belinda 
Davids

En kritikerrosad show till minne av 
den talangfulla Whitney Houston

Julius Production, Sangré Event & Malmö Arena presenterar

“Davids is mind-blowingly spot 
on as Whitney Houston...”

-Australian Stage

“Belinda Davids as Whitney 
Houston is a sight to be seen, 
stunning in sheer star power 

and a voice that astounds.”
-Arts Hub

“A show that simply 
cannot be missed.”

-Citizen Newspaper

Malmö Arena
Söndag 22 oktober kl 18.00 
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se 0775 700 400

www.ticketmaster.com 0775 78 00 00
Info: www.thewhitneyhoustonshow.com

Nyårskonserten 2018Nyårskonserten 2018

sedan

1785
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Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, personlig service 0775 700 400 
samt sedvanliga biljettkontor i respektive stad för evenemanget. 

~ En jultradition ~

St. Petersburg Festival Ballet

Julius Production presenterar

Måndag 4 december kl. 19.30
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se  

0775 700 400

MalMö live  

2 nov - NÖJESTEATERN Malmö kl 15.00 
3 nov - Nöjesteatern Malmö  - Slutsålt 
4 nov - Nöjesteatern Malmö- Slutsålt 
5 nov - Lunds stadsteater - Slutsålt

MARIA Elisa Lindström 
VON TRAPP Christopher Wollter 
Sofie Lindberg, Anders Aldgård samt stor ensemble 

Premiär29 septemberNöjesteatern Malmö

SCHÖNBRUNN 
SLOTTSFILHARMONIKER

6 januari MALMÖ LIVE kl 18.00
MALMÖ LIVE 

Måndag 4 december kl 19.30

22 okt MALMÖ ARENA kl 18.00


