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KÅSERI

Håll ut! 
Februari månad är lång och mörk. Befolkad 
av människor som nyser och hostar. Ögonen 
svider och näsan rinner. Med andra ord;  
februari kan man gott hoppa över som en rik-
tig skitmånad, tycker många.

Jag sällar mig inte oreserverat till denna ska-
ra snörvlande pessimister utan försöker istäl-
let se februari som en månad med möjlighe-
ter och uppladdning för resten av året. Livet är 
för kort för att vara pessimist, eller hur.

Det internationella läget är ju inte heller så 
mycket att yvas över. En trumpen super- 
kapitalist sitter i Vita Huset och styr och  
ställer via Twitter. En kortvuxen man med 
pottfrissa sitter i andra änden och har fingret 
på atombombsknappen. Europa går åt ett mer  
nationalistiskt och segregerat håll där vissa 
människor tycks vara bättre än andra, hur 
man nu kan skilja folk åt så enkelt. Britterna 
vill ömsom lämna EU så fort som möjligt  
eller dra ut på det i fem år eller så. Tyskland 
får inte ihop någon regering, Spanien kämpar 
för att hålla ihop landet nu när katalanerna 
vill ha självständighet, i Afrika pågår inbör-
deskrig och svältkatastrofer. Finns det över 
huvud taget något att glädjas över? Ja, säger 
jag, det kunde ha varit så mycket värre.

Jag tror att det finns en vilja att enas och se 
framtiden an med tillförsikt. För vad är det 
egentligen alla vill vid dagens slut? Jo, fram-
gång och lycka, hälsa och välbefinnande, fred 
och frihet. Sammantaget kan man sluta sig  
till att inget av detta uppnås genom att kriga  
eller bära sig illa åt. Oavsett hur stor knappen 

är som eventuellt kan utlösa ett kärnvapen-
krig mellan Washington och Pyongyang så 
ligger lösningen inte i vem som trycker först 
eller mest. Dock vill de få oss att tro det och 
leva i skräck och rädsla för deras eventuella 
tilltag och då har de nått sina mål. Att vi skall 
gå runt och vara rädda.

Så håll ut, låt oss klara av februari; snart är 
ändå våren här med sol och värme, rinnande 
näsor, kliande ögon. Sedan blir det sommar 
med arktiska temperaturer i juni. Men det 
finns alltid glädjeämnen, även om man måste 
leta lite.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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4. Uno Svenningsson på turné
Artisten och låtskrivaren Uno Svenningsson fick sitt sologenombrott på 90-talet med låten ”Under 
ytan”. Sedan dess har han släppt sju album och medverkat i Melodifestivalen två gånger. Under hösten 
2017 har han varit en av deltagarna i ”Så mycket bättre” och våren 2018 åker Uno Svenningsson ut på 
en omfattande konserthusturné med premiär på Slagthuset i Malmö. Under tidigt 80-tal inledde Uno 
Svenningsson musikkarriären som sångare i bandet Freda’, med kända låtar som ”Vindarna” och ”Det 
som gör mig lycklig”. De höll ihop fram till 1993, då sångaren valde att satsa på sin solokarriär.n

Uno Svenningsson, 8 februari Slagthuset Malmö, www.slagthus.se och 9 februari Helsingborgs konserthus, 
www.helsingborgskonserthus.se

5. Hyllning till Anita Ekberg  
Följ med Anita Ekberg genom livet, från stjärnglans till ensamhet. 
Hör historierna om Fröken Sverige-segern i Malmö som tog hen-
ne till Hollywood och berättelsen om första besöket i Fontana 
di Trevi.

”Jag är Anita Ekberg” är en föreställning med dragshow-
duon Henrik Johansson och Rickard Karlsson. Föreställ-
ningen föddes ur Henriks fascination för den burdusa och 
storslagna divan Anita Ekberg. Om någon verkligen levde 
upp till alla förväntningar på hur en diva ska vara,  
så var det hon. Föreställningen ger inte bara en inblick i  
hennes liv utan också hur hon var som kvinna. Fast  
frågan är om man blir så mycket klokare hur man än  
studerar Anita, hon levde helt efter sin egen känsla.n

Jag är Anita Ekberg, 9 februari, www.victoria.se

4

2
1. Superhjälten Söderberg
Hans superkraft är sång, och hans hemliga vapen snällhet. Med en kombination av svärta och glimt i 
ögat kommer operasångaren Rickard Söderberg att lotsa publiken genom en scenshow med allt från 
opera och musikal till pop och schlager. Han förknippas idag i hög grad med sitt brinnande sam-
hällsengagemang, hör honom berätta personligt om bakgrunden till några av sina mest omtalade 
debattinlägg.n

Rickard Söderberg är Gaytenor, 11februari Ängelholm, 13 februari Lund, 14 februrai Kristianstad,  www.riksteatern.se

2. Smärtsamt vackert
Svenska Loney Dear återvänder till Malmö med sitt sjunde album i bagaget. I Loney Dears musik ryms 
de skandinaviskt mörka vintrarna och ljusa sommarnätterna. Fokuserat, storartat och smärtsamt vack-
ert, lekfullt svingande mellan ett brett spann av hårfina detaljer och stora gester. Loney Dear är något 
utöver det vanliga och det kan inte bli annat än magi på scenen.n 

Loney Dear, 9 februari, Palladium, www.palladium.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

RICKARD SÖDERBERG Foto: Rick-y
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Malmö Stadsteater spelar tre väldigt olika pjäser under februari. 
Sammantaget ger det en bra bild av samhällsutvecklingen men var 

det verkligen bättre förr. Fröken Julie kanske har svaret....

”Ikväll är fröken Julie galen igen, komplett  
galen!”

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  
Julie vill skåla och dricka. De pratar och skojar 
men stämningen är på helspänn. Kokerskan  

Kristin, som är förlovad med Jean, betraktar dem 
på avstånd. Hon tycker inte det är passande att 
fröken Julie och Jean sitter och dricker tillsam-
mans, de borde inte umgås med varandra över-
huvudtaget. Både Julie och Jean lockas av att bry-
ta mot den allmänt rådande normen och mora-
len, där hon hierarkiskt står över honom eftersom 
hon är överklass. Hela deras relation osar av van-
ära och skandal. Finns det något sätt för dem att 
mötas?n2 FEBRUARI–7 APRIL

FLY ME TO THE MOON
Två kvinnor redo för en ny 8-timmars arbets-
dag. En 84-årig man som inte kommer att 
kunna hämta sin pension. En livsfarlig idé.

Frida och Ljiljana är två medelålders kvinnor  
som jobbar i hemtjänsten. De tar hand om 
en 84-årig man som älskar Frank Sinatra och 
spelar på hästar. En dag blir han oväntat kvar 
på toaletten och det kommer att dröja innan 
han får användning för sina pensionspengar. 
Frida och Ljiljana ser en chans de har svårt att 
motstå och snart eskalerar det hela i en karu-
sell av risker och brinnande drömmar. ”Fly 
me to the moon” är en hisnande svart komedi 
av prisbelönta dramatikern Marie Jones, en 
rolig, varm och vass Malmösaga om drömmen 
om ett bättre liv.

28 FEBRUARI –14 APRIL
CRINGE MARMELAD
”Cringe är en känsla man får i kroppen att nå-
got är så pinsamt att man inte vet var man ska 
ta vägen”

TV-profilen Amelie Nörgaard och komikern 
Anna Granath skapar en kabaretföreställning 
på Unga Teatern som innehåller så mycket 
pinsamheter att man vill gå av på mitten och 
kasta sig ut genom fönstret. En pinsam, rolig, 
personlig, vågad och alltige-
nom gränsöverskridande 
festlig kabaret om att 
vara tweenie. En  
humorföreställning 
som är så ”cringe” att 
du knappt klarar av 
att ta in den.

DRÖMMAR OM 
MÅNEN

T O M 3 APRIL
FRÖKEN JULIE

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se
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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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David Batra är tillbaka med ”Elefanten 
i rummet”. Showen är nu omgjord med 
tanke på att han inte längre behöver 
hämta frun från SÄPO om kvällarna.

Föreställningen är en renodlad 
stand-up show som lyfter fram det  
absurda i det nya och udda vardagsliv 
som David ställdes inför. 

– Fröet till den här föreställningen 
såddes några veckor efter förra riks-
dagsvalet. Jag skulle precis kliva upp 
på Lunds stadsteater och uppträda 
med Robin Paulsson. Regeringskrisen 
var ämnet för dagen och min fru syn-
tes på TV varje kväll. Jag hade alltid 
undvikit att skämta om familjen men 
Robin sa åt mig att nu var jag faktiskt 
tvungen att nämna "elefanten i rum-
met" Jag tog mod till mig och pratade  
om hur praktiskt det är att komma 
hem och hämta dottern hos barnvak-
ten och frun hos livvakten. Berättel-
sen funkade och embryot till en ny 
föreställning var fött, berättar David 
Batra.n

David Batra – Elefanten i rummet, 4/2,  
15–16/2 Lund, www.davidbatra.se
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I föreställningen ”Mormor jag vet att du är i himlen, 
men har du tid en timme?” får publiken följa med 
William Spetz under hans sista kväll med sin mor-
mor Ulla. För henne berättar han om en uppväxt 
med pushiga gympalärare och kroppskomplex. 
Man möter den prestationssjuka Lisa som måste 
ha betyget A i allt för att kunna sova om nätterna 
och framför allt lär man känna Williams älskade 
mormor. 

–Jag ser så mycket fram emot att få dela fler 
kvällar med mormor och publiken. Jag kände  
mig inte klar med föreställningen efter den första  

turnén, då det bara blev roligare att spela, så när 
producenten Jonas frågade om jag ville åka en 
sväng till så sa jag ja innan han hann avsluta  
meningen. Nu återstår det bara att se om folk 
fortfarande vill komma och ta del av berättelsen. 
Jag hoppas det, hälsar William.

William Spetz blev känd genom sina träffande 
sketcher på Youtube och han har även varit pro-
gramledare för Melodifestivalens finalshow, till-
sammans med Gina Dirawi.n 

Mormor jag vet att du..., 28 februari och 2 mars, 
Lund, www.blixten.se

Med Martin Stenmarcks föreställning  
”Syskonkärlek – räkna med bråk” väntar en 
galen, rolig och fartfylld berättelse om hans 
uppväxt i en ovanligt stor familj. 

Artisten Martin Stenmarck har fått frågor 
om sin stora familj under hela sin karriär och 
har alltid ansträngt sig för att hitta på roliga  
svar på hur de är att leva med elva syskon. 
Med en mamma som var en riktig hjältinna 
men också slav under sina impulser berättar 
Martin öppenhjärtigt om hur det är att växa 
upp som ”Familjen Annorlunda” med ständigt 
nya adresser, ständigt nya pappor och ständigt 
nya små barn. Funderingar varvat med mycket 
härlig musik och hits sammanvävt i en under-
bar föreställning.n

Syskonkärlek – räkna med bråk, 23/2 Lund,  
www.lifeline.se

Efter att ha spelats totalt 43 gånger för fler än 23.000 personer är ”Mormor 
jag vet att du är i himlen, men har du tid en timme?” tillbaka i vår igen.

SAMTAL PÅ  
DISTANS
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De allra vackraste bilderna av extrema livsmiljöer; öar, öknar, djungel samt till 
och med i städer, visas ur brittiska BBC:s nya succéserie ”Planet Earth II”. 
Efter den enorma framgången i Sverige  
med ”Planet Earth – Live in Concert”, 
kommer nu fortsättningen med ”Planet 
Earth II”. 

2006 revolutionerade BBC-dokumen-
tären Planet Earth naturfilmandet  
och ändrade vår syn på den värld vi  
lever i. Tio år senare följs den upp av 
Planet Earth II, den efterlängtade fort-
sättningen på det spektakulära por-
trättet av vår planet. 

Det tog tre år att filma Planet Earth 
II. De filmade under totalt 2089 dagar 
under 117 resor till 40 olika länder och 
spelade, med hjälp av drönare, kamera-
fällor, teleobjektiv, lågljus- och höghas-
tighetskameror, in unikt bildmaterial. 

Tack vare den avancerade tekniken 
gjorde de det möjligt att få uppleva  
naturen från en helt ny vinkel; närmare, 
mer uppslukande och mer överraskande 
än någonsin tidigare.

Under konsertversionen kommer 
nykomponerat filmmaterial, som har 
satts samman av BBC enbart för live-
föreställningen, att visa fascinerande 
scener från serien i 4K-Ultra-HD på en 
gigantisk skärm, ackompanjerad av  
en 80 personer stor symfoniorkester. 
Värd för föreställningen är TV-person-
ligheten Martin Emtenäs.n

Malmö Live levererar Irlands historia i en fantastisk 
dansföreställning, musikaläventyr à la Bernstein och 
innovativ pop under februari månad. 
2 FEBRUARI
RHYTHM OF THE DANCE
De senaste åren har den fantastiska irländska fö-
reställningen ”Rhythm of the Dance” turnerat fli-
tigt, turnéer som överallt blivit slutsålda. Nu får 
publiken i Malmö åter chansen att uppleva Na-
tional Dance Company of Ireland. Showen är en 
underbar blandning av fabulös dans kombinerad 
med traditionell irländsk musik, framförd med 
traditionella irländska instrument. Hela produk-
tionen har genomgått en helt otrolig utveckling 
på senare tid. Fantastiska kläder, vacker sceno-
grafi och en imponerande ljuskavalkad komplet-
terar skickligt dansarnas prestationer. Publiken 
tas genom föreställningen på en resa genom Ir-
lands historia, från forntiden till den stora svält-
katastrofen 1847 som gjorde att åtta miljoner ir-
ländare utvandrade till USA, och fram till dagens 
Irland där ett stolt folk återskapat den irländska 
andan.

10 FEBRUARI
KULTURSKOLAN  
TOLKAR BERNSTEIN
Malmö Kulturskolas elever har samlat höjdpunk-
terna ur musikalen ”West Side Story” och tar dig 
med på ett musikaläventyr med teater, dans, sång, 
musik och bild. Ett samarbete mellan olika konst-
former på kulturskolan har blivit till en föreställ-

ning som hyl-
lar 100-års-
jubilaren Leo-
nard Bernstein. 
Bernstein har 
skrivit musiken till 
”West Side  
Story” och i föreställ-
ningen framförs höjdpunkter 
ur musikalen.

24 FEBRUARI
AVSLUT MED LINNROS
Oskar Linnros nya album betitlat ”Väntar på en 
ängel” följer upp årets tidigare släpp ”Väntar” och 
”Väntar på en”. Turnén går till några av landets 
finaste konserthus, och finalen blir 24 februari på  
Malmö Live.

Oskar Linnros är en av Sveriges mest innovativa 
popartister, något han har bevisat flera gånger om 
med årets tre släpp och sin omskrivna sommar-
turné. Där har både fans och kritiker kunnat be-
vittna och konstatera det nu helt självklara faktu-
met: Oskar Linnros är inte tillbaka, han har all-
tid varit här. På en tron av driven orkestral pop, 
mångbottnade texter och stilrena melodier har 
Oskar gett Popsverige en helt ny nerv, både inspe-
lat och på scen.n

Planet Earth II  
– live in concert 
28 februari, Malmö Arena, 
malmoarena.com

DANS, MUSIKAL  
OCH LINNROS

DJUR, NATUR 
& MUSIK

OSKAR LINNROS  Foto: Noah Agemo

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

RHYTHM OF THE DANCE
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Foto: Åsa Maria Bengtsson

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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”Sound of Music” har fått förlängd speltid, så än finns chansen att se en av 
världens mest älskade och spelade musikaler. 
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

Sound of music
t o m 25 februari
Nöjesteatern i Malmö  
www.juliusbiljettservice.se

VON TRAPP TAR TON

Läs vår  
recension  
på hemsidan
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Dansföreställningen ”it is like a large animal deep in sleep”  
ställer stora frågor om demokrati. Den prisbelönta spanska 

koreografen Marina Mascarell låter sex dansare utforska frihet, 
individualism och politiskt ansvar i teorin och praktiken.

Är du fri? Vårt samhälle utgår mer och mer från individens rätt och 
fria vilja. Det är avgörande hur vi själva använder vår möjlighet att  
förändra. Vad är demokrati? Följer vi reglerna för att de är relevanta? 
Eller för att de finns?

Marina Mascarells dansverk är poetiska och politiska, hon arbetar 
ofta med frågeställningar som berör hur vi lever våra liv. 2014 kore-
ograferade hon ”The Sway of Her Hips” på Skånes Dansteater. Marina 
har även skapat verk åt bland andra GöteborgsOperans Danskompani 
och Korzo Theater i Haag. Innan föreställningen är det en 30 minuters 
introduktion av verket.n

BERÖRANDE &  
AKTUELL DANS

”it is like a large animal 
deep in sleep”
17 februari–3 mars,  
Skånes Dansteater, 
www.skanesdansteater.se

Foto: Malin Arnesson
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KÄRLEKEN  
& LYCKAN 

Var finns kärleken och var finns lyckan? Den bästa berättelsen är den som 
känns igen och kryddas den också med sång och musik blir det en upplevelse 
för både tanke och sinne. 

KÄRLEKSBUDSKAP I TIDEN
Det är en tidlös berättelse om vänskap, lojalitet 
och kärlek, med några av Sveriges bästa unga  
artister.

Handlingen är baserad på en rad liknelser ur 
framför allt Matteusevangeliet. En  grupp unga 
människor hjälper Jesus att berätta kända bibliska 
historier genom att lekfullt blanda olika upptåg, 
berättarsätt och en stor dos komik.Man befinner 
sig i en hotellkällare där det sjuder av liv. En stä-
dare hämtar handdukar, en piccolo tar på sig ar-
betskläder, säkerhetschefen pausar med en kopp 
kaffe, någon övar på en gitarr. Plötsligt går en 
propp och det blir kolmörkt.

Därefter blir inget sig likt. Guds röst talar ur 
mörkret, Jesus släntrar in som en hotellgäst,  
Johannes Döparen döper alla i ett gammalt bad-
kar. Bibelcitat blandas med nutida referenser  
till dagens idoler, TV och Instagram. Det är en  
färgsprakande show med allti från vaudeville till  
rock n’ roll, pop, soul och gospel.

Några av Sveriges bästa unga popröster levere-
rar ”Godspells” filosofi: Att vi i vårt framgångs- 
och pengafixerade samhälle behöver en pånytt-
födelse av budskapet om vänlighet, tolerans och 
kärlek.

Den prisbelönte koreografen och regissören  
Roine Söderlundh tar sig an denna musikal och 
lovar att iscensättningen blir en fröjd för både öra 
och öga. På Malmö Opera har Roine tidigare  
koreograferat både ”Billy Elliot” och ”Top Hat”. 

”Godspell” är en musikal i samma anda som 
”Hair” och ”Jesus Christ Superstar”, med musik 
av den mångfaldigt Grammy- och Oscarsvinnande 
Stephen Schwartz känd för bland annat musika-
lerna ”Wicked” och ”Pippin”.n

Godspell, premiär i Osby 10 februari, 17 februari Ystad, 
20–25 februari Malmö, 28 februari Landskrona, 7 mars 
Lund, 14 mars Kristianstad

GLITTER OCH GALENSKAP
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, men ångrar sig genast och ber spelledaren 
återuppväcka honom. 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 spelleda-
ren in, besatt som han är av att ge sin publik en 
storslagen show. 

Det blir både färgstarkt och ganska galet. Prins 
Pippin spelas av Oscar Pierrou Lindén som gjorde 
stor succé som Lola i ”Kinky Boots”. Han får säll-
skap av publikfavoriter som Lindy Larsson, Åsa 
Fång och Nina Pressing. 

En storslagen show blir det sannerligen när  
regissör Ronny Danielsson sätter tänderna i den  
här Broadwaymusikalen från 1970-talet, med 
dans, akrobatik, galna upptåg och scenkostymer  
tagna som ur en drömvärld. Modeskaparen  
Camilla Thulin tar publiken till en värld av sky-
höga frisyrer, paljetter, glitter, ränder och prickar.

Pippin, t o m 21 april 

Malmö Opera
www.malmoopera.se
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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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MED RÖTTER SOM 
FÖRGRENAR SIG 

En droppe midnatt
15 februari–11 mars, 
Slagthuset Malmö,  
www.endroppemidnatt.se

Artisten Jason ”Timbuktu” Diakités hyllade bok ”En droppe midnatt” har  
fått en dramatiserad version. Tillsammans med femmannabandet Damn!  
och sångerskan Beldina ramar Jason in bokens budskap i en spännande och 
visuellt nyskapande scenprestation.

”Jag är svart, fast färgen på min hud är brun. Jag 
har ett komplext kärlsystem av rötter som för-
grenar sig över kontinenter, etniciteter, klasser, 
färgskalor och epoker. Jag är en korsning av  
Slovakien, Tyskland, Frankrike, Afrika, South 
Carolina. Av vit, svart, cherokee. Jag är Jason, son 
till den svarte Madubuko Diakité och den vita 
Elaine Bosak. Jag är alla de länder mina förfäder 
kom ifrån och skeppades från i kedjor. Jag är alla 
de färger och nyanser deras hud hade. Jag är de-
ras vrede och längtan, deras framgångar och de-
ras drömmar.”

Föreställningen ”En droppe midnatt” tar av-
stamp i pojken Jasons liv i ett 80-talets Lund 

präglat av rasism och mobbing. Vi får sedermera 
följa Jason in i vuxenlivet där hans jakt på identi-
tet, tillhörighet och sammanhang resulterar i en 
omskakande resa till förfädernas South Carolina 
och Harlem. Jasons personliga sökande efter sina 
rötter mynnar ut i en kollektiv och pulserande 
berättelse om den afroamerikanska historien.

I den firade regissören Farnaz Arbabis händer 
kommer berättelsen till liv på scen i en färgspra-
kande hybrid av monologer, dialoger, musik med 
djupa rötter inom jazztradition, hiphop och soul 
blandat med nyskrivna låtar och tidigare ospelat 
material.
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Att få uppleva hela Mellos färgsprakande  
glädje och värme är en mycket speciell upplevelse. 
De olika föreställningarna under helgen är en  
fantastisk fest för hela familjen.

I Malmö tävlar DJ Mendez, Kalle Moraeus & 
Orsa spelmän, Jessica Andersson, Martin  
Almgren, Dotter, Moncho och Barbi Escobar.n

Melodifestivalen – deltävling 3, 17 februari,  
Malmö Arena, www.livenation.se

Foto: Mattias Edwall

I 20 år har den pris-
belönta nycirkus-
gruppen Cirkus  
Cirkör utforskat 
gränser och gräns-
överskridanden i sina före-
ställningar, tillsammans med 
samhälle, publik och deltagare. 
I februari gästar Cirkus Cirkör Helsingborgs 
stadsteater med den kritikerhyllade föreställ-
ningen ”Limits”. En filosofisk, vacker, poetisk 
och i högsta grad samhällsaktuell föreställning 
full med cirkusmagi. För idé och regi står Tilde 
Björfors, grundare och konstnärlig ledare  
för Cirkus Cirkör liksom regissören bakom 
de flesta av Cirkus Cirkörs stora succéer som 
”Borders”, ”Knitting Peace”, ”Wear it like a 
crown” och ”Inside out”.n

Limits, 14–18 februari, Helsingborgs Stadsteater, 
www.helsingborgsstadsteater.se

CIRKÖR PÅ  
GRÄNSEN

NYGAMLA 
STJÄRNOR 
TILL MELLO 
I MALMÖ
Mello drar igång igen och även i år 
står Malmö som en av städerna som 
välkomnar detta musikäventyr. 

Musik av ANDREW LLOYD WEBBER.
Sångtexter CHARLES HART. 

Ytterligare sångtexter RICHARD STILGOE. 
Manus RICHARD STILGOE och

ANDREW LLOYD WEBBER. 

SPELAS T O M 20 MAJ 2018. 
Köp biljetter och boka bord i GöteborgsOperans  

Restaurang 031-13 13 00. www.opera.se

KALLE MORAEUS
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Jill Johnson är en sångerska med oerhört bred musikalisk bakgrund 
som utforskat allt från pop och rock till country genom åren. Nu väljer 
hon att visa upp ytterligare en sida av sig själv ackompanjerad av stor-
band, stråkar, dansare och vokalister. En sprakande showupplevelse 
som går från finstämt och intimt till fullt blås med storslagna crescen-
don. Här tolkar hon sina favoriter ur den traditionella och moderna 
amerikanska låtskatten – i en mycket oväntad skrud.n

Detta är den ultimata konserthyllningen till the King of Pop – 
Michael Jackson och the Jackson 5. Showen är nästan som att 
uppleva självaste Michael Jackson livs levande på scen. Den har 
redan setts av över fyra miljoner människor i över 30 länder och 
fortsätter att vara moonwalken runt om i världen. Den tar dig 
på en visuell, ljud och elektrifierande resa genom magin i  
Michaels Jacksons 45-åriga musikhistoria.

Under föreställningen kommer publiken garanterat att sjunga 
med i de stora hitsen som; I Want You Back, Í ll BeThere, Show 
You The Way To Go, Can You Feel It, Rock With You, Shé s Out 
Of My Life, Beat It, Billie Jean, Earth Song och självklart Thril-
ler samt många, många fler.n Foto: Maddoc Photography

Jills nya
SHOW 

Jills nya show är en sprakande succé som nu erbjuds 
många fler under vårens turné. Från stillsamt till fullt 
ös; en upplevelse med överraskningar. 

Direkt från Londons West End där den nu är i 
sitt rekordbrytande nionde år, kommer showen  
”Thriller Live”. En spektakulär konsert skapad 
för att fira karriären till en av världens största 
underhållare. 

Jill Johnson  
– That’s Life
2/2 Helsingborg Arena 
2/3 Malmö Arena  

www.jill.se

Thriller Live 
10 februari, Malmö Arena,  
www.juliusbiljettservice.se

11/2 Det Kgl. Teater,  
Köpenhamn, www.csb-island.dk

Även i 
Danmark
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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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Den svenska parfymindustrin tog sin början omkring 1850 och miniut-
ställningen visar smakprov på sällsynta svenska flaskor från bland annat 
Zadigs i Malmö, Pauli, Barnängen, Hylin och Gahns. Det är en nostalgisk 
tripp från 1700-talet fram till idag.n

I miniutställningen ”Design för doft - flaskor för flytande 
flärd” delar konsthistorikern Christina Lindvall-Nordin 
med sig av sin unika samling av vackra parfymflaskor.

Design för doft  
– flaskor för 
flytande flärd
t o m 25 juni,  
Malmöhus slott, 
malmo.se

GOD DOFT  
I SNYGG  
FÖRPACKNING

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

Spelas fram till 24 februari på Möllan, 
Göteborgsvägen 19

Biljetter: 
Möllans reception Mån-fre 10–16, Ericsons Foto,  
Kungsbacka Turistbyrå 0300-83 45 95
Du kan också köpa biljetter direkt på www.molndalsrevyn.se
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Flera generationer har vuxit upp med Per Åhlins verk och hans filmer 
har blivit en del av Sveriges kulturarv. Två av de mest kända figurerna  
är Dunderklumpen, som gav oss en magisk midsommarnatt full av 
äventyr, och Karl-Bertil Jonsson, som i 40 år spridit julglädje omkring 
sig. Men Åhlins skapelser finns i många fler skepnader, inte minst i 
samarbeten med Hasse Alfredson och Tage Danielsson, och genom de 
stora produktionerna som blåste liv i Gunilla Bergströms Alfons Åberg 
och Lennart Hellsings ABC. T o m februari vigs delar av Rum för serier  
och biograf Panora åt en stor utställning med material från hela Per 
Åhlins skapandeprocess. Här visas skisser, manus, storyboards, anima-
tionsceller, modeller från filmerna och även foton från arbetet bakom 
kulisserna. Under perioden visas också färgstarka filmer, för såväl barn 
som vuxna, och samtal.n

Per Åhlin är en av Sveriges mest framstående och älskade filmskapare och 
animatörer. I vinter presenterar Seriefrämjandet och Folkets Bio Malmö en 
gemensam hyllning till hans fantastiska konstnärskap inom filmens värld. 

Per Åhlin – ett  
animerat konstnärsskap
t o m 25 februari, Panora, 
panora.se

ÄLSKADE FIGURER

Nu släpper Clas Yngström tillsammans med de gamla rävarna i 
Södertäljegruppen Big Tex Three albumet Mr Bob’s Blue Devils 
med tolv bluesiga spår, alla signerade Bob Dylan.

YNGSTRÖM + 
DYLAN = SANT!

2012 släppte Clas Yngström, tillsammans med de gamla rävarna i  
Södertäljegruppen Big Tex Three, albumet Mr Bob’s Blue Devils med tolv bluesiga 

spår, alla signerade 2016 års Nobelpristagare i litteratur – Bob Dylan.
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Rullstolsbasket, teater, lekutställning eller cirkus på is 
– februari bjuder på många olika roliga evenemang. 
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TRASSEL OCH PANNKAKA!
Föreställningen ”Pannkakstårtan” berättar om 
när katten Findus fyller år, vilket han ju gör tre 
gånger om året! Som alltid när Findus fyller år 
ska det bakas pannkakstårta.
Snart upptäcks att mjölet har tagit slut och Pett-
son bestämmer sig för att cykla till affären för att 
införskaffa det nödvändiga. Men – då visar det sig 
att det är punktering på cykeldäcket, och det är 
då komplikationerna stöter till. Allt löser sig till 
slut, och t o m grannen Gustafsson blir inbjuden 
på pannkakstårtkalaset.

55 minuter underhållning med såväl musik och 
dans, ett besök i brunnen, påhälsning av både 
granne och förrymd tjur och en verkligt ofrivillig 
sittning i en hel korg med ägg. ”Pannkakstårtan” 
är den allra första boken om gubben och katten. 

Pettson & Findus– Pannkakstårtan, 10/2,  
Kulturkvarteret, Kristianstad, www.musikisyd.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 häxan Östan. Men för 
att komma hem måste hon få hjälp av den mäkti-
ga 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, 10/2, Ystad teater,  
www.ystad.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 meningsbyggnader! Man kan 
läsklättra i diktstegar. Här finns Blandpe-
lare 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, t o m 1/5, Region- 
museet Kristianstad, www.regionmuseet.se

DOCKORNA INTAR TEATERN
På en liten teater repeterar en liten orkes-
ter ett stort stycke musik. Musikerna har 
alla olika förutsättningar och olika instru-
ment, men de har också något gemensamt 
– att framföra Maurice Ravels klassiska 
stycke Bolero.

Men hur skall det gå för den lilla sträv-
samma orkestern när alla har olika åsik-
ter och det blir problem? Kan violinisterna 
lära sig stycket, och varför kommer trom-
bonisten alltid sent till repetitionerna? 
Hittar flöjtisten sin klaff, och stråkarna, 
kommer de att göra som dirigenten säger?

Teater Sesams ”Vägen till Bolero” har 
spelat på flertalet internationella festivaler. 
Musiken som figurerna i föreställningen 
gestaltar spelas av musiker som sitter med 
på scenen.

Vägen till Bolero, 17/2, Palladium, Malmö,  
www.palladium.se

SPORTGLÄDJE I MALMÖ OPEN 
Redan 1977 startades det som skulle bli ett 
av världens största evenemang för paras-
port. Fyra eldsjälar drog igång och första 
året var det bara bordtennis på program-
met. Allt sedan dess har Malmö Open 
vuxit både med antal deltagare och grenar 
och 2016 var ett rekordår med över 2.500 
deltagare i 18 olika evenemang. Bland de 
olika sporterna som utövas under Malmö 
Open kan nämnas friidrott, boccia, bow-
ling, elektrisk hockey, innebandy, rull-
stolsbasket, innebandy, skytte, simning, 
bordtennis m fl.n

Malmö open, 9–11/2, www.malmo-open.com

En solig sommardag sitter Alice med sin syster i 
trädgården och läser en bok, men hon blir trött av 
hettan och slumrar till. Plötslig märker hon en vit 
kanin med ett fickur i tassen som skyndar förbi och 
försvinner ner i ett hål. Instinktivt följer Alice efter 
den vita kaninen och hamnar på ett märkligt ställe, 
ett underland, där inget hänger ihop. Så börjar detta 
galna äventyr.

I underlandet, fullt av faror och överraskningar, 
träffar Alice en uppsjö av ovanliga varelser. Hon får 
vara på en förvirrad tebjudning med den galne hatt-
makaren och påskharen, konverserar med den brett 
leende cheshirekatten och upplever många fantas-
tiska äventyr.  

Följ efter Alice ner genom kaninhålet och upplev 
de otroliga händelserna i underlandet tillsammans 
med henne. Var det verkligen bara en dröm?

Föreställningen framförs av Rysk cirkus på is, 
vars specialitet är att blanda olika konstnärliga gen-
rer på ett experimentellt och gränsöverskridande 
sätt.  Alla medverkande är förstklassiga proffs som 
har börjat sin karriär inom idrott, teater eller cirkus. 
Dessa unga, talangfulla och professionella artister 
bevarar och för vidare det bästa från traditionerna 
som sedan decennier byggts upp inom rysk cirkus-
konst, konståkning och isdans.n

Alice i Underlandet, 17/2, Helsingborgs konserthus,  
www.helsingborgskonserthus.se

En isshow som baseras på Lewis Carrols  
klassiker. Spännande scenografi, förtrol-
lande ljud- och ljuseffekter samt avan-
cerad videoteknik i kombination med 
3D-projektioner skapar en oförglömlig 
och fascinerande show på is.

Underlandet på is
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Elvis möter Jazz  
po Skånska, 14/2 & 16/2 

En blandning av Elvis mest välkända 
låtar plus en rejäl dos av det som 
kallas Jazzstandards. Allt paketerat 
med kluriga och underfundiga skån-
ska texter. 

www.musikisyd.se

Sabina Ddumba  
16/2 & 2/3

På bara några år har Sabina  
Ddumba säkrat sin plats som en  
av Sveriges klarast lysande musika-
liska stjärnor. 

www.malmolive.se 
www.helsingborgskonserthus.se

The Dublin Legends 
5–6/2 

Victoriateatern gästas av en legen-
darisk grupp inom den irländska 
folkmusiken som under namnet  
The Dublin Legends för vidare arvet 
efter The Dubliners.

www.victoria.se

Tamer Hosny –  
The Legend 9/2

Tillsammans med Sherine Abdel-
Wahab, en talangfull egyptisk sång-
erska. Upplev två av arabvärldens 
bästa och mest kända artister på 
Malmö Arena. 

www.malmoarena.com

Februari bjuder på musik med välkända och  
mindre kända artister, tips och trix för hemma- 
fixare, tänkvärt om det vardagliga och djupare  
insikter i vad ”flykting” betyder.

The Hep Stars 50+  
28/2 

Sveriges mest framgångsrika  
60-tals band firade 50 år 2014.  
På mångas begäran återuppstår  
showen våren 2018, med samma 
glöd och känsla som då.

www.ystad.se/teatern

Landscapes of I  
20–21/2 & 23/2

Vad händer –är vardagliga rörel-
ser ställs i ett nytt ljus? När fiktiva 
världar målas upp och förmågan att 
uppfatta befinner sig i konstant för-
ändring?

www.riksteatern.se

I telefonen finns hela  
människan, 20/1–17/3 

Tusentals människor med olika  
erfarenheter och begåvningar har 
sökt asyl här hos oss. Vad vet vi om 
dem? ”Flykting” är bara en liten del 
av identiteten.

www.malmo.se/museer

Bomässan i Helsingborg  
9–11/2 

Oavsett om du vill renovera om  
eller bygga nytt är du välkommen 
till årets Bomässa. Här finns inspira-
tion och support för de flesta projekt 
i hemmen.

www.bomassa.se

Tomas Andersson Wij  
28/2 

Ytterligare en musikant som gjort 
sig känd för den större publiken  
genom Så Mycket Bättre, efter över 
20 år i branchen. Nu är han på en 
rikstäckande turné.

www.helsingborgskonserthus.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



Det Händer ges ut av Det Händer Magazines AB  ANSVARIG UTGIVARE: Ola Sjösten, chefredaktör REDAKTION:  
Det Händer Magazines, Enegatan 3, 234 37 Lomma, redaktionen@dethander.com ANNONSBOKNING: Annika Sjösten, 
Tfn 0736–31 35 21, annika@dethander.com ANNONSMATERIAL: annika@dethander.com ART DIRECTOR/ GRAFISK 
FORMGIVNING/WEBB: Camilla Wilhelmsson
Magasinet distribueras till 450 platser som utvalda turistbyråer, flygplatser, broförbindelser, hotell, shoppincenter, färjelägen, 
restauranger, teatrar, biljett-kontor, affärer och turistmål i hela Skåne samt Köpenhamn/Helsingör.
Innehållet är skyddat av upphovsrättslagen och får ej användas i någon form utan redaktionens skriftliga tillstånd. Eventuell  
vinstskatt i tidningens tävlingar betalas av vinnarna. Tidningen påtar sig inget ansvar för obeställt inskickat material.

SKÅNE & KÖPENHAMN • GÖTEBORG & VÄSTSVERIGE •  STOCKHOLM & MÄLARDALEN

DET HÄNDER MAGAZINES

Mars är bara en månad bort och inför nästa nummer passar vi på att tipsa 
om kommande evenemang.
YEEEEH CADILLAC
Kända artister från Sveriges 
populäraste popband under 
60-talet spelar de gamla hit-
låtarna från deras mest akti-
va tid. Svenne Hedlund, Claes 
”Clabbe” af Geijerstam,  
Lennart Grahn och Janne  
Önnerud bjuder på hits som 
”Cadillac”, ”Vem får följa dig 
hem?”, ”Häng Med På Party” 
och många fler. 

Hits of the 60’S, 2 mars, Palladium, 
www.musikisyd.se

VÅR TRÄDGÅRD
På Malmömässan i Hyllie går 
mässan Vår Trädgård av sta-
peln som ett startskott på vå-
ren. Inspirationsytor och miljö-
er byggs upp för att ge idéer in-
för säsongen. Ett av de populä-
ra inslagen är Köksträdgårdens 
scen där både kunskap och tips 
& trix förmedlas av kända pro-
filer och kunniga experter.

Vår Trädgård, 1–4 mars,  
 www.vartradgard.com

MALMÖ SERIEFEST
Malmö Seriefest är en serie-
mässa med fokus på självpu-
blicerade serier i fansin eller 
bokform. Skaparna är själva på 
plats och säljer sina serier och 
deltar på scen. Såväl serier som 
scenarrangemang kommer att 
finnas för både stora och små.

3–4 mars, Ljusets kalender,  
Malmö stadsbibliotek,  
www.seriefest.blogspot.se

VAD BJUDER MARS PÅ?
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På Experimentarium 
får du röra vid allt och 
experimentera precis 
hur galet du vill.
Åk med Scandlines från  
Helsingborg eller Öresundsbron  
från Malmö och spara 20% på  
entrébiljetten till Experimenta- 
rium. Särskilda villkor gäller. 
Läs mer på experimentarium.dk




