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KÅSERI

Julen består ju som  
bekant av traditioner
Min barndoms jular, tillsammans med min 
bror, började redan på sommaren. Det var 
vår fars uppgift att ordna med julgranen och 
den skulle vara perfekt. Därför traskade vi ut 
i skogen när det var lättillgängligt för att utse 
den som för året skulle passa bäst. Riktmär-
ken utsågs för att vi skulle hitta tillbaka i  
december då det på den tiden alltid var meter-
djup snö att pulsa i. När det var dags att häm-
ta hem granen hade vi barn ingen som helst 
lust att följa med för att släpa på den i flera  
kilometer, men vi hade ingen talan utan det 
var bara att hänga med. I samband med att 
granen höggs ned skulle också julgrisen slak-
tas. Det var absolut inget att bevittna för oss 
barn som roat oss med att ge den namn samt 
hjälpt till med att mata upp den med diverse 
godsaker tyckte våra föräldrar, vi tyckte  
annat. Vi hade strängt förmanats att inte 
komma ut förrän mor hade kommit in med 
grytan med blodet som skulle användas till 
olika maträtter. Därför trängdes vi framför ett 
fönster för att kunna se så mycket som möj-
ligt av slakten. Mor kom i full fart mot huset 
rörandes i grytan och då sprang vi fort som 
attan till dörren för att smita ut. Ni kan tänka 
er själva följderna av två barn på väg ut samti-
digt som en gryta med blod var på väg in. Det 
var också en tradition med att mor alltid sku-
rade ytterdörren innan jul. Kvällen före julaf-
ton var det så dags för granen. Den skulle inte 
bara vara perfekt, den skulle också stå perfekt. 
Vi barn som var så små och smidiga fick krä-
la runt på golvet för att skruva till skruvarna 
i foten medans far stod på avstånd för att se 
till att det blev rakt åt alla håll. I takt med att 
granen restes, sjönk nivån i flaskan till julesu-
pen så i slutändan blev inte granen så rak som 
det var tänkt. Men den var snygg. Far sat-
te i ljusen och spiran i toppen, sedan var det 
fritt fram för oss andra att klä den. Oss andra 

innefattade även katterna som gärna hjälpte 
till. Kulor fick plockas fram från bakom sof-
fan och glittret blev alltid av med själva glitt-
ret. De små istapparna i metall kunde bli flera 
meter långa upptäckte vi. Sedan på julaftons 
morgon fick vi varsin paket så att vi skulle 
hålla oss ur vägen under dagen medans våra 
föräldrar pysslade med de sista förberedelser-
na. Det här med tomte hade vi lagt ner många 
år innan då mor hade klätt ut sig i en svart 
sopsäck samt den hemskaste tomtemask som 
gick att uppbringa. Jag skrek i högan  
sky och vägrade ta emot paketet hon försökte 
muta mig med, den lätta gick jag inte på. Det 
var bara för henne att visa att det var mor och 
ingen otäck seriemördare. Därför blev det en 
tradition att inte ha tomte. Julklapparna be-
stod ofta av allehanda leksaker som far tyckte 
var roliga. Den absolut bästa klappen var en 
bilbana som officiellt var till min bror, men 
den fick han inte röra för då kunde den gå 
sönder. Vi har till och med bildbevis på när 
far sitter och leker medans vi barn sitter bred-
vid och tittar på. Men vi hade ortens snyggas-
te gran.n

Tomten af Nissén
julexpert

Ge en julklapp  
som varar länge

Vi har plockat ihop fina paket som 
passar till nära och kära, stora och små.

Biljettpaket med två underhållande, 
vackra operor: Ariadne på Naxos  
av Richard Strauss, söndag 18/2.  
Barberaren i Sevilla av Rossini, 
söndag 22/4.

Kvinnliga tonsättare och filmvisning 
med orkester! Ljusning torsdag 8/3
Amadeus live lördag 9/6

Opera

Konsert

930:- Ord. 1 280:-

495:- Ord. 640:-

Samtliga biljetter gäller platser på parkett och 1:a balkong fond. Alla paket utom 
Barn går att köpa via opera.se, fr o m 25/11. Erbjudandet för barn finns endast till 
försäljning i vår OperaShop. Biljetter och produkter finns i begränsat antal. Priserna 
kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Med reservation för ändringar. 

Tips! Osäker på om datumen fungerar? Köp till ombokningsskydd för 35 kr per biljett. 

Opera.se/jul      Boka bord i GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00.

Presentkort på valfritt belopp  
gäller i biljettkassa, OperaShop och  
GöteborgsOperans Restaurang. 

Världspremiär och gästspel från  
Spaniens nationalkompani! S & S  
av Sang Jijia & Sharon Eyal söndag 
11/3. Carmen – gästspel lördag 16/6.

Dans

550:- Ord. 720:-

Presentkort

Paket med extra allt! The Phantom 
of the Opera av Andrew Lloyd  
Webber, torsdag 22/2.  
Med föreställningsprogram och 
ansiktsmask.

En barn-cd & ett 3D-kort.

Musikal

760:- Ord. 849:-

69:- Ord. 84:-

Barn
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4. Tryckt jul på museet
Att smycka sitt hem till jul är en gammal tradition och uttrycken har varierat över tid. På Malmö Mu-
seer ställer man nu ut olika tryckta saker med anknytning till julen. Där möter besökaren en mönster-
kavalkad indelad i julens olika teman. De första tryckta juldukarna kom redan på 1920-talet, men först 
på 1950-talet börjar man anlita formgivare och konstnärer för att komponera dukar och bonader. Då 
blir också färgerna och formerna djärvare.

”Tryckt till jul” presenterar elva formgivare och visar dukningar med tidstypiska detaljer från 
1920-talet och framåt. Textilierna som visas i utställningen är resultatet av kulturhistorikerna Anna 
Lindqvist och Marie Odenbring Widmarks mångåriga samlande av tryckta jultextilier.n

Tryckt till Jul, pågår t o m 7 januari, www.malmo.se 

5. Stöp några cigarrer av en  
löddrig mjuk
Hasse Alfredson och Tage Danielsson var Sveriges mest kända 
komiker på 1960- och 1970-talet. Nu visas godbitar ur deras 
arkiv för både Hasse & Tage-fans och för de som inte vet 
så mycket om dem. Utställningen berättar både om  
deras samhällsengagemang och sätt att skapa komik. 
Originalmanus, anteckningar, trycksaker, rekvisita och 
roliga exempel från deras repertoar ger besökarna en 
chans att komma humorduon närmare.n

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

4

3
1. Klassisk stand-up med Gardell  
Ingen orkester, inga dansare, inga transor. Bara stand up rakt upp och ner. Gammalt och nytt, prövat 
och oprövat. Jonas Gardell gör några få stand up-shower runt om i landet och i december kommer  
han till Ystad. 

–Jag gör den här miniturnén bara för att få komma ut och ha lite roligt, säger Jonas Gardell.  
Setlistan kommer inte att vara spikad utan jag tänkte variera lite från kväll till kväll vilka texter som  
kommer med av favoriterna. Och passa på att pröva en massa nytt när jag ändå håller på!n

Jonas Gardell – stand-up, 9 december, Ystad,  www.lifeline.se

2. Naiv färg
Konstnären Gunnilla Mann ställer ut oljemålningar och litografier från Sverige och kända världs- 
metropoler. Gunilla Mann är känd sina färgstarka folklivsskildringar. Stilen är naivistisk och berättan-
de och präglas av stor detaljrikedom.n 

Gunilla Mann, t o m 6 januari, Lilla Konstsalongen, Simrishamn, www2.visitystadosterlen.se

3. Svenskt glas på Dunkers
Den 29 september öppnar utställningen ”Walk the Line” på Dunkers kulturhus i Helsingborg. En glas-
utställning som lyfter fram det nyskapande inom glaskonst. Nio glaskonstnärer skapar uttryck som vi 
högst troligt inte förväntat oss. Utställningshallen delas in i sju rum där konstnärernas olika uttryck 
lyfts fram. De tar avstamp i olika traditioner och metoder vilket gör att varje rum får en unik karaktär 
av bland annat lysande uranglas, graffitiestetik och stickad glasfiberull.n

WALK THE LINE – svenskt samtida glas, t o m 18 mars, Dunkers Kulturhus, www.dunkerskulturhus.se 

1

JONAS GARDELL Foto: Lifeline

ILLUSTRATION AV HASSE ALFREDSON OCH TAGE DANIELSSON. © Per Åhlin

UTSNITT FRÅN JULDUK I UTSTÄLLNINGEN TRYCKT TILL JUL.

Illustration: Sitisak Forsberg / konstverk: Fredrik N
ielsen
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I Malmö Stadsteater.s magiska värld vistas både sagans drakar och  
jättesköldpaddor och dramats starka personiligheter 

”Ikväll är fröken Julie galen igen, komplett ga-
len!”
Fröken Julie belyser ett tydligt klassamhälle och 
lyfter brännande frågor om kön och kärlek. Den 
är Strindbergs mest spelade pjäs och en av världs-
dramatikens mest älskade. Det är midsommar-
natt och grevens dotter fröken Julie har dansat 
med betjänten Jean. Nu sitter de i köket och Ju-
lie vill skåla och dricka. De pratar och skojar men 
stämningen är på helspänn. Kokerskan Kristin, 

som är förlovad med Jean, betraktar dem på av-
stånd. Hon tycker inte det är passande att fröken 
Julie och Jean sitter och dricker tillsammans, de 
borde inte umgås med varandra överhuvudta-
get. Både Julie och Jean lockas av att bryta mot 
den allmänt rådande normen och moralen, där 
hon hierarkiskt står över honom eftersom hon är 
överklass. Hela deras relation osar av vanära och 
skandal. Finns det något sätt för dem att mötas?n

T O M 3 FEBRUARI
DEN OÄNDLIGA HISTORIEN
Följ med in i det förtrollade landet Fantásien. 10-årige Bastian bor ensam med sin pappa. Hans mam-
ma är död och i skolan blir han mobbad för att han är tjock och läser så mycket böcker hela tiden. En 
dag rymmer han ifrån två av killarna i klassen in i ett antikvariat. Där hittar han en gammal bok, Den 
oändliga historien. Bastian stjäl boken och springer iväg till en plats på skolans vind, där han sätter sig 
för att läsa den. 

Plötsligt hamnar Bastian i bokens magiska värld bland drakar, barktroll, jättesköldpaddor och jätte-
spindlar. Ett stort Ingenting håller på att utrota landet Fantásien där den goda Barnkejsarinnan blivit 
sjuk och måste räddas. I ett händelserikt och spännande äventyr måste Bastian hjälpa den unge kriga-
ren Atreyu i kampen mot onda krafter som hotar världen. Ett färgsprakande musikaliskt äventyr med 
nykomponerad musik av Rebekka Karijord. 

SKÅDESPELETS 
MAGI

16 DECEMBER 2017–3 APRIL 2018
FRÖKEN JULIE

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.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.
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FYRVERKERI 
FÖR FRAMTIDEN 

SKRATT- 
SALVORNAS TID

Det måste firas - ett nytt år är på gång. Alla önskar vi att  
något blir bättre än tidigare, olika för oss var och en. Låt 
stämningen och färgerna mot midnattshimlen inge hopp  
och förväntan för 2018. 

Revyernas landskap är Skåne. Det börjar skrattas  
redan på nyårsafton och sen fortsätter det långt in i 
mars. Sång och sketch som häcklar händelser 2017 och en 
och annan humoristisk betraktelse från vardagens lunk. 

NYÅRSKONSERTEN 2018
Nu kommer Schönbrunns Slottsensemble för 15:e året till Sverige. Wiens skick-
ligaste musiker och sångsolister turnerar med en repertoar av klassiska stycken 
hämtade från TV ś världsberömda nyårskonsert. Årligen turnerar orkestern i  
Japan, Australien, USA, Sydamerika och Ryssland. Konserthuschefer och kriti-
ker konstaterar ständigt att ”Ingen framför Wienermusik så som Wienermusiker”. 
Varje konsert avslutas förstås med Radetzky-marsch där publiken taktfast får delta 
under dirigentens ledning.

Köpenhamn 5 januari, Malmö 6 januari, Helsingborg 7 januari, www.juliusbiljettservice.se  

MALMÖ OPERA
Här firas det med stor gala. Konsert, ljusshow på fasaden, fyrverkerier och dans till 
storbandsjazz i foajén efter tolvslaget. Många är de som mött upp till fyrverkerierna.

SLOTTEN
Flera av Skånes många slott erbjuder nyårsfirande med god mat och dryck,  
allehanda festligheter och tolvslagets champagne som höjdpunkt.n

ENGELHOLMSREVYN 
En klassisk nummerrevy och en skrattfest för 
alla. Både Ängelholmare och utomsocknes kom-
mer kunna skratta och njuta ikapp då det kom-
mer bjudas på igenkänning, förväxlingar, humor 
och kanske en del aktuella händelser från vår 
värld.

31/12–17/2 www.engelholmsrevyn.se

OSBYREVYN ”GRÄNSLÖST” 
Här sätts skrattet i högsätet inramat med fantas-
tiska sång och dansnummer. ”Gränslöst” är precis 
vad vårt samhälle och liv är idag. Gränslöst mel-
lan kommuner, partier och familjer.

31/12–20/1 www.osbyrevyn.se

ARLÖVSREVYN 
På dessa humorns historiska tiljor syns denna 
gång Tommy Juth, Robert Rydberg, Jennie  
Rosengren, Lotta Thorell, Kent Nilsson och Adde 
Malmberg

5/1–25/2 www.arlovsrevyn.se

YSTADSREVYN  “REVYCOCKTAIL”
Ystadrevyn 5-årsjubilerar. Efter massor av lovord 
från publik och recensenter kommer nu Ystadre-
vyn med en ny revy – en 100% lokalproducerad 
revycoctail. 

6–27/1 www.ystadrevyn.se

ESLÖVSREVYN
I år är Anna-Lena Bergelin och Jan Sigurd gäst-
artister. Mången har sett dess synnerligen väl-
tajmade revyer och på så sätt fått sig en rejäl dos 
modern historia sig till livs.

12/1–10/2 www.eslovsrevyn.se

I februari väntar Helsingborgsrevyn med 
”Super8:an”och i mars Bjärnums  
Casinogäng med ”Lotta Tur & Retur”.n

YSTADSREVYN Foto: Bass Nilsson

OSBYREVYN

ANNA-LENA BERGELIN & JAN SIGURD
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I väntan på uppförandet av 
ett fotohistoriskt museum 
presenterar Landskrona Foto 
tre unika utställningar med 
utgångspunkt i samlingar och 
arkiv.
Den första utställningen, undersök-
te användandet av fotografi för veten-
skapliga syften. Nuvarande ”TIME/
LIGHT/LOVE – Swedish Photographic 
Portraits 1840–2017” är den andra och 
rör sig kring det intima, det hemliga 
och det mänskliga.

Landskrona museum låter män- 
niskor med liv lika komplexa som våra 
egna träda fram ur förliden tid. Jämte 
våra liv löper berättelsen om våra liv, 
historier som berättas muntligt, i text 
och i bild, av oss själva och av andra. 
Vi dokumenterar och uppfinner var-
andra, vi drar ifrån och lägger till, vi 
avslöjar och döljer, vi ger och vi tar. 
Utställningens fotografier, extraordi-
nära och vackra, skapar möjlighet att 
jämföra våra liv mot deras och mäta 
vår tid mot det förgångna.n

Innanför dörrarna på den nyaste silhuetten i 
Malmös skyline tilldrar sig spektakel och andlig 
spis med helgernas förtecken. Det handlar om 
att fira jul och nyår, att uppleva jul och nyår och 
att ta chansen till avkoppling och umgänge till-
sammans med andra.  
4 DECEMBER 
NÖTKNÄPPAREN
S:t Petersburg är vaggan för den berömda ryska 
baletten skapad av Marius Petipa på 1900-talet. 
Det finns många kända teatrar i S:t Petersburg, 
som Mariinski och Michajlovskijs, men då dessa 
väldigt sällan åker iväg på turné utanför Ryssland 
får få av världens balettälskare någonsin möjlig-
heten att se den berömda St. Petersburg-baletten.

Förstklassiga dansare och solister, hänförande 
scendesign kombinerat med imponerande ljusde-
sign och underbar musik från Tjajkovskij -  det 
är vad St. Petersburg Festival Ballet representerar 
runt om i världen. Nötknäpparen framförs med 
inspelad musik.

10 DECEMBER 
MELISSA HORN – SOLO  
Melissa Horn är under hösten ute på turné med 
avskalade konserter där hon framträder helt solo.

–En dröm går i uppfyllelse. Jag ska spela solo i 
höst. Helt själv alltså. De första åren när jag bör-
jade skriva låtar var jag alltid ensam på scen. Blev 
obekvämt nervös av att spela tillsammans med 
andra. Under åren har jag utökat storleken på 

band och kän-
ner nu helt tvärt-
om. Har börjat tro 
att mina låtar och jag 
inte håller i den totalt avskala-
de formen. Just därför måste jag göra det här nu, 
hälsar Melissa Horn.

31 DECEMBER
NYÅR PÅ MALMÖ LIVE
Inled firandet av det nya året med Malmö Symfo-
niOrkesters musikaliska nyårsfest. Skådespeler-
skan och komikern Anna-Lena Bergelin gör en 
efterlängtad återkomst till Malmö Live som ny-
årsvärd, med Patrik Ringborg som dirigent.  
Publiken möter också tenorstjärnan Bror Magnus 
Tødenes vars röst går rakt in i hjärtat. Tillsam-
mans med kritikerrosade mezzosopranen Jenny 
Carlstedt, känd för sin välskolade stämma, sin 
charm och humor, bjuder de på en färgrik och  
varierad musikupplevelse som en festlig avslut-
ning på 2017. För säkerhets skull ges konserten 
vid två klockslag med olika program.n

TIME/LIGHT/LOVE  
– Swedish Photographic 
Portraits 1840–2017
t o m 28 januari 2018,  
Landskrona museum,  
www.landskrona.se

MYSIGASTE  
MÅNADERNA

TID, LJUS  
& KÄRLEK

Foto: Pixabay

Malmö Live
För mer info och biljetter  
www.malmolive.se

MELISSA HORN 

Fr vä. JOHN ALINDER, 1910-TAL. ©Upplands museum, ERIK TRYGGELIN, TIDIGT 1900-TAL. ©Stockholm stadsmuseum,  
IDA EKELUND. ATELJÉPORTRÄTT AV MAN MED DRAGSPEL, OKÄNT ÅRTAL. ©Kulturen, Lund

ANNA RIWKIN. SJÄLVPORTRÄTT SOM NEFERTITI, CA1930. ©Moderna museet 
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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

Foto: Åsa Maria Bengtsson

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.  

GÅNGBRO  
med skor

Tio nya artister är nu klara för minnemärket Way To Go och kommer att få 
sina skor gestaltade i brons på Davidshallsbron i Malmö.

– Alla de här artisterna har fyllt Malmös kultur- 
och nöjesliv med sitt konstnärskap. Det minsta vi 
kan göra nu är att ge deras kulturgärning ett evigt 
liv i form av ett par skor på Davidshallsbron, sä-
ger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör Malmö 
Stad.

Konstnären Åsa Maria Bengtsson har precis 
som tidigare uppdragits att formge bronsskorna. 
Ett arbete som beräknas ta cirka ett år innan de 
nya skorna är på plats på Davidshallsbron. Redan 

idag finns ett antal skor att beskåda som t ex  
Harry Arnold, Hector El Neco, Sixten Ehrling, 
Göran frau Hyllie, Olga Hellquist, Julian  
Kindahl, Carl Gustaf Kruuse, Edvard Persson, 
Nils Poppe, Trolle Rhodin, Leif Uvemark, Östen 
Warnerbring, Bo Widerberg, Oscar Winge,  
Naima Wifstrand, Eva Remaeus, Gudrun Brost, 
Git Gay och Maj Lindström.n

Way To Go, Davidhallsbron Malmö, malmo.se/waytogo

ÅSA MARIA BENGTSSON Foto Tho
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TITANICFÖREMÅL  
FRÅN DJUPET 

Äntligen kan du se den stora och omfat-
tande utställningen om Titanic i 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 Nordatlanten och sände 1.495 människor 
mot en säker död i det iskalla vattnet. Endast 712  
personer överlevde och det är deras berättelser samt 
dykningar och vetenskapliga undersökningar som  
ligger till grund för den magnifika utställningen i höst 
på Malmö Mässan.

Titanic The Exhibition, är mycket mer än bara en  
utställning. Det är en fantastisk upplevelse som tar  
publiken 107 år tillbaka i tiden. Utställningen berättar, 
genom en individuell audioguide, oräkneliga historier 
om öden och hjältedåd ombord. Utställningen består 
av ca 200 originalföremål och flertalet återskapade  
interiörer i naturlig storlek.n

Titanic, t o m 14 januari 2018, Malmömässan,  
www.titanicmalmo.se
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SPELMAN PÅ TAKET Foto: Malin Arnesson
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MAGI &  
PALJETTER 

Som sig bör fylls Malmö Opera av magiska föreställningar under våra  
mörkaste månader. Fantasin sprakar på scenen i en fröjd för ögat, som godis 
för örat och en glädje i juletid.

T O M 31 JANUARI 
SPELMAN PÅ TAKET
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 kärlek. 
Tevje menar att utan traditioner skulle de vara 
lika osäkra som en ”spelman på taket”. Denna  
familjekonflikt kantas också av förföljelsen av  
judar och politiska motsättningar i Ryssland före 
revolutionen. 

”Spelman på taket” höll länge rekordet som den 
mest spelade musikalen på Broadway. Det är inte 
så konstigt med tanke på den medryckande 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 huvud-
rollen tillsammans med Katarina Ewerlöf och 
Malmöoperans återkommande 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 musikaliskt  
ansvarig, dirigerar.

27 JANUARI–21 APRIL 
PIPPIN
I operans kostymateljé ligger över tusen meter 
paljettyg och väntar på att förvandlas till fantasi-
fulla scenkostymer. För när historien om  
prins Pippin rullas ut blir det både färgstarkt, 
sprakande och ganska galet. På scenen står  
publikfavoriter som Oscar Pierrou Lindén, Lindy 
Larsson och Åsa Fång.

En trupp artister, ledd av en karismatisk spel-
ledare, anländer för att berätta historien om den 
unge prins Pippin. Pippin är förvirrad över till-
varon. Han försöker finna meningen med livet på 
alla möjliga sätt; i strider på slagfältet, politiskt 
spel, högre maktpositioner och köttets lustar, men 
ingenting gör honom riktigt lycklig.

I desperation mördar han sin far kung Karl den 
store. När olyckan är som störst kommer änkan 
Katarina och hennes lille son in i hans liv. I det 
enkla, alldagliga livet hittar Pippin till slut  
kärlek och lycka. Men då griper spelledaren in, 
besatt som han är av att ge sin publik en storsla-
gen show.

Och storslagen show blir det sannerligen när  
regissör Ronny Danielsson sätter tänderna i den 
här Broadwaymusikalen från det glada 70-talet, 
med dans, akrobatik, galna upptåg och scenkos-
tymer tagna som ur en drömvärld. Modeskaparen 
Camilla Thulin tar oss till en värld av skyhöga  
frisyrer, paljetter, glitter, ränder och prickar.n

9 DECEMBER–21 JANUARI
HANS OCH GRETA 
Runt jul- och nyårstid förvandlas stora scenen till 
en magisk plats. Publiken får stifta bekantskap 
med kvastar som får liv och dansar, ett hus helt 
gjort av choklad och en häxa. 

Syskonen Hans och Greta har stökat till det 
där hemma och blir utslängda. De går vilse, till-
bringar natten utomhus och kommer så små-
ningom till ett märkligt hus. Där bor en ganska 

otäck häxa som har en hel massa kylskåp att för-
vara barn i – barn som hon tänker äta upp. Men 
barnen är inte så lättlurade som häxan tror. Den 
smarta Greta kommer på ett sätt att överlista hen-
ne.

I den här uppsättningen av ”Hans och Greta” 
invaderas lekplatsen av magiska varelser och det 
blir både läskigt, galet, spännande och magiskt. 

Läs vår  
recension  
på hemsidan

Malmö Opera
www.malmoopera.se

 PIPPIN Foto: Lotta Heinegård/Charlo
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På marknadsområdet återfinns delikatesser från såväl lokala leverantö-
rer som färsk fisk från Bohuslän. Man kan till och med finna godbitar 
som norrländskt renkött eller Kostas egenrökta isterband.

Det lokala hantverket har fått ett stort fokus i år och man har arbe-
tat hårt för att få in en bra blandning av produkter. Det återfinns glas-
stjärnor och julgranskulor tillverkade i Kostas glashytta men även klas-
siskt julhantverk som textilier, träslöjd, smide och handstöpta ljus. 

Nytt för i år är marknadens egna showgrupp. Varje dag uppträder de 
som jättelika älvor, tomtar, clowner eller jonglerar med facklor och el-
dar med ett riktigt vinterlandskap i bakgrunden.

– Vi tror att vår artistgrupp kommer ge ett stort mervärde hos besö-
karen, att man känner att man varit med om något riktigt häftigt vid 
dagens slut. Säger Emil Andersson projektansvarig för Kosta  
Julmarknad.

Redan till förra årets julmarknad satsade man i Kosta på en vit jul.  
I år utlånas det ännu flera granar, ännu mer snö och ännu fler glim-
mande lampor.n

KOSTA  
Fram till den 31 december kan ni möta julen på riktigt i Kosta och på  
Kosta Julmarknad – en julmarknad full med läckerheter, delikatesser,  
julglädje mängder av snö och mycket mer.

Fakta om Jul i Kosta

4 miljoner lampor
2000 julgranar
9 ton snö

ÖPPETTIDER:  
12/11–23/12
tor–lör 12.00 – 20.00
sön 11.00 – 18.00

25–31/12
mån–sön 11.00 – 18.00

ENTRÉ:  
vuxna 60 kr, barn 40 kr 

För mer info www.kosta.se

I samarbete med 
KOSTA

en jul på riktigt

Resperiod: 21 dec – 8 apr 2018

Ta snabbaste vägen  
till Åre och Mora i vinter!
Visste du att BRA flyger direkt från Stockholm, 

Göteborg och Malmö till Östersund/Åre i vinter? 

Och från Ängelholm till Mora/Sälen, från 548:- 

enkel resa. Snabbt och smidigt till snön,  

helt enkelt. 

Boka via din resebyrå  
eller på flygbra.se

Flyg från Bromma fr.

inkl.skatter och avgifter

Flyg från Malmö
 eller Göteborg fr.

inkl.skatter och avgifter
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En kvick genomgång av det allra senaste inom allt 
från dinosaurier och rymden till idioti och glu-
tenallergi, sånt som Jesper tycker är intressant, 
men som aldrig kommer med i de vanliga nyhe-
terna. Och som alltid med ett riktigt högt skratt-
per-minut-faktor.

Sveriges roligaste infotainer bjuder på en visuell, 
tempofylld och härligt nördig show för alla som 
någonsin känt ett intresse för nånting:
– Sen vi lade ner Institutet har jag gått och nästan 
kokat över med skämt om sånt som folk i allmän-
het inte orkar ta reda på, men som är hur roligt 
som helst. Och det kommer ju nya nyheter hela 
tiden, så jag kommer behöva uppdatera showen 
fortlöpande. Jag ser så himla mycket fram emot 
att åka ut och skoja igen, säger Jesper.n

Jesper Rönndahl, 19–20 januari, Malmö Live,  
www.malmolive.se

Foto: Martin Kjellberg 

Det finns nog ingen i Sverige, ung som 
gammal, som inte känner till Babsan, det 
rosa yrvädret. En glittrig, glad och galen 
multitalang som kan titulera sig allt ifrån 
tävlingsdansare, kostymdesigner, ope-
rettstjärna, musikalskådis och kolumnist. 
Babsan har underhållit i decennier med tv-program, 
showat i ”After Dark” tillsammans med Christer  
Lindarw och nu senast turnerat landet runt med 
dansshowen ”En dans på rosor”. Nu ställer sig  
Babsan på scenen för första gången i sin egna stora 
show: Babsan show – Ett liv i rosa! 

Det blir precis som det låter – show, glitter, gala och 
skratt. Publiken kommer att bjudas på stora show-
nummer med dansare, roliga sketcher samt mono-
loger där vi på ett humoristiskt sätt får följa resan 
genom Babsans liv. Uppväxten i Skutskär, de första 
stapplande stegen på Folkparksscenerna via militär-
tjänsten, vidare mot storstaden med allt vad det inne-
bar, stripshower, dragshower, operetter, musikaler, 
melodi-festivaler och mer därtill. Ett underbart, glitt-
rande, skrattande och svängigt liv i rosa.n

Babsan show – Ett liv i rosa! 15 December, Palladium  
Malmö, www.ettlivirosa.se

BUS MED 
BABSAN

PÅ LYSET? 
Flerfaldigt prisbelönta Jesper  
Rönndahl är tillbaka på Malmö Live 
med en stand up-show om sånt du 
mycket väl kan ha missat på sistone.

OPERA AV BELLINI

EN HÄRSKARINNA LIKA KÄRV 
OCH SKÖN SOM MÅNEN

Den mäktiga prästinnan Norma har ett förbjudet 
förhållande med romaren Pollione. De har fått 
två barn. Norma slits mellan kärlek och skam, 

mellan plikt och passion. När Pollione visar 
sig vara den svekfullaste av män blir Norma så 
ursinnig att hon förklarar krig och förstörelse 

mot Rom. Långsamt drivs hon mot vansinne och 
skammens yttersta gräns.

På italienska heter ”vacker sång” bel canto, ett 
begrepp som har gett namn åt en hel operastil. 

Kronan bland bel canto-operorna är Norma – 
ett tragiskt triangeldrama vävt av sensuell och 

underskön musik, som arian Casta diva.

PREMIÄR 2 DECEMBER 2017
Spelas t o m 4 febrauri 2018

www.opera.se
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STJÄRNKLART Foto: Morgan Norman

››

MATKULTUR    &  

Julfirandet har kommit igång. En härlig julstämning infinner sig i sällskap med  
någon av Sveriges bästa sångare och musiker som just nu är ute och sprider jul-
glädje. Nedan visar vi några axplock som dyker upp i julstressen. 
STJÄRNKLART 
Carola, Loreen, Måns Zelmerlöw, Ace Wilder  
och Petra Marklund medverkar och David  
Hellenius övertar taktpinnen från grundaren  
Anders Berglund, efter 30 år. 

Det blir en afton fullspäckad med glitter och 
glamour, hits och humor, magisk stämning och 
lyxig atmosfär - helt enkelt underhållning av hög-
sta kvalité. Allt levererat av Sveriges artistelit.

1 december Helsingborgs Arena, 5–6 december  
Malmö Live, www.stjarnklart.se

VINTERKONSERT  
PÅ HOVDALA SLOTT 
Det är ingen vanlig julkonsert. Den ger en hel-
hetsupplevelse med musik av god kvalitet, stäm-
ningsfulla omgivningar och en varm känsla som 
lever kvar när man lämnar konserten. Logen på 
Hovdala slott håller samma temperatur innanför 
väggarna som utanför. Ta med mössa, vantar,  
extra sockor i era varma skor och filtar att värma 
er med. Solister är Hanna La Fleur & Anders  
Andersson och Elena Persson med band.

9–10 december, www.hovdala.se 

glamour
BLAND      STJÄRNOR
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

14-2463-MSD_Amelia_Helsida_225x287.indd   3 2014-03-31   15:22
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BRANDKÅRENS JULGALA  
MED TOMMY NILSSON
Malmö Brandkårs Orkester slår in julen på  
Malmö Arena tillsammans med Tommy  
Nilsson, Nils Olsson och Ulrika Skoglund.  
Marianne Mörck är kvällens programvärd  
tillsammans med 40-mannabandet som är en av 
landets främsta underhållningsorkestrar. Arenan 
är ombyggd till en intim konsertsal för maximal 
julstämning.

16 december Malmö Arena, www.malmoarena.com

JULEN MED FRANSKA TRION 
I skenet av julgransljus spelar Franska Trion dels 
låtar från sin kommande platta som släpps under 
hösten men naturligtvis också några sånger från  
sin klassiska julskiva ”Våra mest älskade julsånger”.  
Som om inte detta vore nog kommer tomten på 
besök och delar ut klappar och en och annan 
överraskning lär äga rum. Så med andra ord – 
boka in julafton redan den 6 och 7 december och 
fira jul med Franska Trion.

6–7 december Victoriateatern Malmö,  
www.kulturbolaget.se

ALLA KAN ÄTA  
”SKÅNSKT” JULBORD
Äntligen kommer ”Alla kan äta julbord” till  
Malmö, och under hela kvällen är Marit  
Bergman artist. Julbordet anpassas och blir en 
skånsk variant. I showen sammanfattar  
Lotta Lundgren och Erik Haag ”de senaste  
tusen åren av julbordsarkeologi” i en kombina-
tion av guidad julbordsvisning, gruppterapi, före-
läsning och underhållning.  Det blir en resa fylld 
av historia och måltidskultur. ”Alla kan äta jul-
bord” är en julföreställning – en intensivkurs i 
julbordsätandets sköna konst som sätter samman 
maten på tallriken med insikter om vad ett jul-
bord är, hur det ska ätas och varför det har en så 
central plats i vår matkultur och våra liv.  Givetvis 
står Skåne i historiskt fokus på olika sätt.

13–15 december, Malmö Live, www.malmolive.se

FRANSKA TRION  Foto: Magnus Bergström

CHRISTER SJÖ

GREN

TO

MMY NILSSON

I JULETID
Närheten till publiken och julglädjen är central 
när Christer Sjögren, Magnus Johansson och 
Marcos Ubeda återigen ger sig ut på den över  
60 konserter långa julturnén från Trelleborg i 
söder till Örnsköldsvik i norr. Magnus trumpet, 
Marcos arrangemang och Christer som kommer 
framföra en rad av sina personliga jul-favoriter, 
garanterar att lyssnarnas hjärtan värms av jul-
nostalgi.

18 december Landskrona, 9 januari Reslöv,  
10 januari Degeberga, www.juliusbiljettservice.se

HESSLEKÖRENS JULKONSERT 
Traditionell julkonsert med julens låtar- från pop 
till klassiskt. Medverkar gör Jessica ”Jessie”  
Johansson och Sofia S Albihn på sång, Anna 

Wanselius på tvärflöjt, Jonas Rydström på trum-
pet, Fredrik Persson på bas, Jörgen Grahn på 
trummor och Hesslekören under ledning av Ing-
var Albihn.

16–17 december, Hässleholm, www.nortic.se

CHRISTMAS NIGHT
Upplev vinternattens klarast lysande stjärnor  
i en nytappning av supersuccén Christmas  
Night. Den här gången är det Peter Jöback, Sofia 
Källgren, Thomas Di Leva och David Lindgren 
som bjuder in dig till årets julföreställning och 
till en kväll du sent kommer glömma!n

19 december Malmö Live, www.christmasnight.se

ERIK HAAG OCH LOTTA LUNDGREN Foto: Morgan Norman
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H UVU D S PO N S O R
EVENEMANG

Y S T A D

PREMIÄR 6 JANUARI 19.30 
Biljettbokning startar 16 okt. på www.ystadsteater.se  

eller direkt via Ystads turistbyrå på 0411-577681. 
All övrig information på www.ystadrevyn.se 

2018

Design: Toni Cederholm  Foto: Peter Eskilsson

12 januari - 10 februari

Spelperiod

Tor 14.00 - 17.30
Lör 10.00 - 13.00

Eslövsrevyns Biljettshop
Stora torg 17 (Winbergs resebyrå)

Tel: 0413 - 162 10
www.eslovsrevyn.se

Biljetter

Ända fram till jul är det julmarknadstid i vårt avlånga land. Stämningsfulla  
miljöer som torg, slott och gårdar lever upp med gladlynta besökare som 
strosar fritt bland julgranar, marknadsstånd, julgodis, glögg, tomtar, julpynt  
och diverse hantverk. Besök en traditionsrik eller en annorlunda julmarknad 
och låt julstämningen infinna sig. Här ger vi tips om olika julmarknader för  
skilda smaker hos liten som stor.

Julkul på marknad

Julmarknad Bosjökloster 1–3/12 www.bosjokloster.se
Julmarknad på Marsvinsholm 2–3/12 www.visitystadosterlen.se
Julmarknad på Wideröra 2–3/12 www.widerora.se
Julmarknad på Borgeby Slott 2–3/12 www.borgebyslottab.se
Jul på Malmöhus slott  3/12 www.malmo.se/evenemang
Jul på Fredriksdal  8–10/12 www.fredriksdal.se
Jul på Katrinetorp  8–10/12 www.malmo.se/evenemang
Julmarknad i Löberöds slottskyrka  9–10/12  www.facebook.com/brukskonstloberod/
Julmarknad i Jakriborg  9–17/12 (lö & sö)  www.jakri.se/evenemang.php
Julmarknad Björnstorps slott  9–10/12 www.facebook.com/ 
  bjornstorpsjulmarknad
Julmarknad på Sankt Gertrud  9–10/12 www.facebook.com/Julmarknad- 
  IKvarteretSanktGertrud/
Jul på Övedskloster  15–17/12 www.ovedskloster.com
Örtoftabygdens julmarknad  16/12 www.facebook.com/ 
  ortoftabygdensjulmarknad/

JULMARKNAD I GROTTAN
I pelarsalarna 12 meter under jord finns utställare med godsaker,  
julklappar och värmande glögg. Tomten väntar på önskelistor i Tomte-
gången. Ovan jord finns hantverk, matvaror, matvagnar, tivoli, ponny-
ridning och trollet Tufsa som styr och ställer i gruvan. 

7–10/12 www.tykarpsgrottan.net
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SUNE

MUMIN

Julen är här och när det är kallt ute kan det vara 
skönt att mysa inne med underhållning av olika 
slag. Det finns mycket att välja bland!

JULTIDER
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HYLLAD JULKALENDER  
BLIR TEATER
I ”Sunes Jul” bjuds åskådarna på en underhållan-
de familjeteater där Sune och hans smått tokiga 
familj intar scenen med buller och bång. Familjen 
Andersson bestämmer sig för att fira en harmo-
nisk och stillsam jul med få julklappar och intimt 
familjemys. Det går dock inte riktigt som familjen 
planerat. Kanske, men bara kanske, får de ock-
så oväntat besök av en viss person med stort vitt 
skägg och röda kläder som undrar om det finns 
några snälla barn. 

Det är den prisade julkalendern ”Sunes Jul” 
från 1991 som nu blir familjeteater. Den stjärn-
späckade ensemblen består av både stora och  
små stjärnor såsom Morgan Alling (pappa  
Rudolf), Pernilla Wahlgren (mamma Karin), 
Adam Gutniak (Sune) och många fler. 

Sunes Jul, 6/1 Kristianstad Arena,  
www.kristianstadarena.se

OVAN 
REGNBÅGEN
Dorothy vaknar upp 
efter en häftig tyfon som 
fört henne ända till landet Oz. Där hamnar 
hon mitt bland Lilleputtarna och den goda häx-
an Östan. Men för att komma hem måste hon få 
hjälp av den mäktiga trollkarlen i Oz.

På sin vandring till Trollkarlen träffar hon Plåt-
mannen, Fågelskrämman och Lejonet och till-
sammans råkar de ut för flera upplevelser. Den 
onda häxan Västan vill nämligen komma åt de 
magiska röda skorna som Dorothy har på sig.

Kultkompaniet från Borås visar en av de klas-
siska musikalerna och det blir massor av sång, en 
hel del spänning och ett härligt äventyr. Natur-
ligtvis med klassikern ”Ovan regnbågen”.

Trollkarlen från OZ, 26/12–7/1, Palladium Malmö,  
www.palladium.nu

SNÖGUBBARNAS &  
SNÖGUMMORNAS FEST 
På Helsingborgs konserthus kan du komma i jul-
stämning och uppleva filmen ”The Snowman” till 
levande musik.

Filmen är en animerad berättelsen om en poj-
ke och hans snögubbe som en natt vaknar till liv. 
Äventyret tar oss med till snögubbarnas och snö-
gummornas årliga fest. Under filmen framförs 
filmmusiken, som är skriven av Howard Blake, av 
Helsingborgs Symfoniorkester. I konserten med-
verkar även en barnkör från Slottshöjdens skola 
med julsånger. Det blir ett annorlunda, magnifikt 
och storslaget sätt att uppleva film på. 

Julkonsert The Snowman, 9–10/12 Helsingborgs  
konserthus, www.helsingborgskonserthus.se

HELLRE SKALLIG ÄN MALLIG
En musikföreställning om att våga vara sig själv. 
Bilder från bilderboken ”Hellre skallig än mallig” 
projiceras på  filmduk medan Mamma Måd på 
rim berättar och sjunger om det hårresande även-
tyret.

Mamma Måd Duo består av sångerskan och låt-
skrivaren Maud ”Mamma Måd” Cederlöw och 
musikern Björn Claeson.

Hellre skallig än mallig, 9/12, Lund Stadsbiblioteket, 
www.musikisyd.se

LEKSTÄVER OCH ORDDJUR
Utställningen ”Lekstäver och orddjur” byggleker 
med ord och bokstäver. Tänk att bokstavligen få 
bygga en en hel stad med ordgator och menings-
byggnader! Man kan läsklättra i diktstegar! Här 
finns Blandpelare där du kan uppfinna helt nya 
ord som du aldrig tidigare skådat. Vem är inte ett 
orddjur som vill vandra och stava sig fram bland 
byggstäver?

Utställningen befinner sig i gränslandet mellan 
lekplats och utställning.

Lekstäver och orddjur, 28/1–1/5 Regionmuseet  
Kristianstad, www.regionmuseet.se

KLIV IN I MUMINS VÄRLD
I ”Mumin – en lekutställning” får besökaren stiga 
in i Tove Janssons fascinerande muminvärld.  
Kulturens fjärde interaktiva utställning base-
rad på barnböcker har den här gången fokuserat 
på Muminböckernas utomhusmiljöer. Här finns 
berg, vattenfall, en sjö och en skog. Barnen kan 
klättra, åka rutschkana och fiska. Dessutom kan 

de klä ut sig och uppträda på en scen. Den som 
söker lugn och ro kan sitta och läsa i en ham-
mock, medan den som söker spänning kan sätta 
sina kompisar i fängelse.

Mumin – en lekutställning, t o m 14/1 2018,  
Kulturen Lund, www.kulturen.com

FÖRTROLLANDE VÄRLDAR
Följ med till Disneys underbara sagovärld och 
upplev dina Disneyfavoriter live på den glittran-
de isen.

Disney On Ice presenterar en ny spännande is-
show med fyra fartfyllda äventyr för hela famil-
jen. 

Först ut är Blixten McQueen, Bärgarn och 
gänget från Disney©Pixar’s Bilar. Spänningen sti-
ger direkt när de möts i ett race på is som aldrig 
setts förr.

I nästa äventyr dyks det ner i en magisk under-
vattensvärld tillsammans med Ariel, den lilla sjö-
jungfrun. Därefter är gänget från Toy Story till-
baka på isen i ett av sina mest dramatiska äventyr. 
Det blir action på hög nivå när Buzz Lightyear, 
Woody, Jessie och de andra leksakerna flyr från 
de stökiga barnen på Sunnyside Daycare.

Ett magiskt äventyr väntar i Arendals vackra 
vinterlandskap med systrarna Anna och Elsa och 
deras vänner Olof och Kristoffer från Disney’s 
FROST. Ett äventyr som visar att äkta kärlek 
kommer inifrån.

Disney on Ice, 18–21/1 Malmö Arena,  
www.ticketmaster.se

BYGG OCH PROGRAMMERA  
LEGO-ROBOTAR
Varje söndag kan barn och ungdomar i alla  
åldrar kostnadsfritt prova på att bygga och  
programmera LEGO-robotar tillsammans med  
Malmö Uppfinnarförening. Det är drop-in  
mellan kl 13–16,  kom när det passar, stanna en 
stund eller hela tiden.n

Bygg och programmera LEGO-robotar,  
3, 10, 17/12, Teknikens och sjöfartens hus Malmö,  
www.malmouppfinnare.se
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Allt du måste veta om pop 
30/1

Vad säger popmusiken om vårt 
samhälle? I den underhållande  
föreställningen får du veta hur den 
svenska popmusiken speglar sam-
tidshistorien. Hässleholm.n

www.hassleholm.riksteatern.se

A Tribute To Led Zeppelin 
26/12 

Sveriges tveklöst bästa hyllnings-
band återkommer till Kulturbolaget. 
En upplevelse som är så nära origi-
nalet man kan komma. Var du där 
sist, kom igen.n

www.kulturbolaget.se

Akvariet 
6–30/12 

Välkommen till det nya och dubbelt 
så stora Akvariet. Möt fiskar, repti-
ler, spindlar och andra kallblodiga 
djur öga mot öga.n

www.malmo.se/museer

Mathias Landæus Trio 
5–7/12 turné

Med omisskännlig klurighet och 
kompromisslöst sväng tar trion sig 
an några av de kända svenska jul- 
låtarna på sitt eget vis i Ystad, 
Landskrona, Kristianstad.n

www.musikisyd.se

Julen står för dörren och det är mycket att stå i  
för att hinna med allt. Men det skadar inte att  
ta en paus i stressen för att hämta andan. Nedan  
bjuder vi på några tips att förgylla juletiden med, 
samt några att hämta kraft ifrån i januari.

Siluetter 
December 

Titta upp mot slottets fönster och 
följ siluetterna som rör sig i Kungs-
våningen kl 17- midnatt. De spelar 
upp verkliga händelser från 1500- 
och 1600-talen.n 

www.malmo.se/museer

Mattias Backström  
 t o m 21/1 

Fotografier från Los Angeles, New 
York och europeiska städer por-
trätterar byggnadsverk så betrak-
taren kan se på sin omgivning med 
nya ögon.n

www.tomelilla.se

Tosca  
27/1

Operasupé i Svalöv med Lars  
Walldov, föredrag om verkets till-
komst och historia på världens 
scener och supé. Livesändning av 
Tosca på 12 orter i Skåne.n 

www.kulturhusetsvalov.se

Den förunderliga natten 
2, 16, 17/12

Följ med fyra musiker och sångare 
in i herdarnas värld och en  
förunderlig natt för länge, länge  
sedan, långt, långt borta. Malmö, 
Kristianstad, Arlöv.n

www.musikisyd.se

Den Wittenbergska  
näktergalen, 10/12 

Ensemble Mare Balticums upp-
märksammar med ”Den Witten-
bergska näktergalen” att det är 500 
år sedan Martin Luther spikade upp 
De 95 Teserna. Sölvesborg.n

www.musikisyd.se
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Besök Experimentarium med hela familjen och låt 
hjärncellerna komma på träningsläger

 
17 utställningar. 3 våningar

Skoj, lek och lärande

www.experimentarium.dk
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Februari känns nästan alltid som den längsta och mörkaste månaden 
på vintern. Men lyckligtvis bjuder våra skånska scener på allehanda 
sevärdheter innan våren kommer.
RHYTHM  
OF THE DANCE
Den irländska succé- 
föreställningen är tillbaka 
och gästar Malmö Live. 
Showen är en underbar 
blandning av fabulös dans 
kombinerad med traditionell 
irländsk musik, framfört 
med traditionella irländska 
instrument. Hela produktionen 
har genomgått en helt otrolig 
utveckling. Fantastiska kläder, 
vacker scenografi, och en 
imponerande ljuskavalkad 
kompletterar.

Malmö Live 2 februari,  
www.malmolive.se

HÄXOR  
– NÄR DREVET GÅR
Häxor - när drevet går 
handlar om de svenska 
trolldomsprocesserna, om 
jakten på syndabockar och vårt 
behov att passa in i flocken. 
Var de galna på 1600-talet och 
trodde att det fanns kvinnor 
som åkte på en ko till Blåkulla 
för att bedriva otukt med 
satan, äta små barn och skapa 
svält och missväxt? En rappt 
berättad föreställning som med 
utgångspunkt i de fasansfulla 
häxbålen drar paralleller till 
hur det ser ut idag.

Stehag 1 februari, Bromölla  
2 februari, www.riksteatern.se 

KEN RING – EN 
MUSIKALISK RESA
En musikalisk upplevelse med 
Ken Ring. Kärlek, respekt 
och en stund att få rannsaka 
sig själv. Musik och text som 
äntligen spelar någon roll. Han 
har nu bestämt sig för att själv 
arrangera den största turnén 
i sitt liv. Att sätta ihop en 
uppsättning som ger utrymme 
att verkligen tömma sig och ge 
publiken exakt det som behövs 
just nu.

Ystad Teater 2 februari,  
www.teatern.ystad.se

VAD BJUDER FEBRUARI PÅ?

HÄXOR – NÄR DREVET GÅR Foto:Lia Jacobi
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