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Ett skolpaket gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Det finns hinder på vägen, som brist 
på läromedel och att många flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läromaterial och extra resurser gör 
verkligen skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. Hon kan nu gå 
klart skolan.

IM kämpar för en rättvis och medmänsklig värld. Hjälp oss att göra 
det möjligt. Ge bort ett skolpaket eller något av våra andra gåvobevis. 

manniskohjalp.se/gavoshop
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KÅSERI

Från gult till guld
–Hur länge har du varit i tidningsbranschen? 
frågade grönsakshandlaren mig härom dagen.
–Det vet jag inte, blev svaret.

Dock fick det mig att tänka till och börja 
räkna. Perspektivet svindlar. När jag tog de 
första stegen innanför Sydsvenska Dagbladets 
dörrar fanns inte mobiltelefoner, internet och 
knappt datorer. Att få kontakt med någon på 
andra sidan Öresund var ett helt företag för 
att inte nämna hur utomordentligt svårt det 
var att kommunicera med någon korrespon-
dent eller fotograf i Polen, USA eller Asien. 
Idag slänger vi iväg e-post, SMS och Whats-
App bara sådär på en höft och vips kommer 
det ett svar. Olof Palme hade precis förlorat 
valet och Thorbjörn Fälldin var statsminister 
med Gösta Bohman som budgetminister. Det 
politiska etablissemanget var i gungning efter 
valförlusten och kärnkraften och u-båtar från 
främmande makt gav koalitionsregeringen 
mer än lovligt mycket huvudbry.

1993 gick så startskottet på vad som idag är 
Det Händer. På den tiden tillverkades tidning-
en på en kopiator på Ystad kommuns kansli 
och den fyrsidiga A5an trycktes ut på gult ko-
pieringspapper, givetvis i svart/vitt. Jag tror 
att pappersvalet nog föll sig så eftersom det 
var billigare än vanligt vitt kopieringspapper. 
Billigt skulle det vara. Snabbt myntades ut-
trycket ”Det senapsgula föreningsbladet” till 
redaktörens förtvivlan och till allmän munt-
ration. Sedan levde denna publikation under 
24 år och blev bättre med tiden. Redaktörer 
kom och gick, nya ägare tog över och konkur-
renter kom och gick. Själv lämnade jag redak-
törsstolen 2001 och startade Det Händer. Idag 
dryga 15 år senare står Det Händer ensam 

kvar på den skånska marknaden. Det har varit 
ett kämpande men vi lyckades.

Idag finns Det Händer-konceptet inte bara 
i Skåne/Köpenhamn utan även i Dubai och 
Singapore och nyligen fick vi mottaga ett 
mycket fint pris för det bästa magasinet i Sing-
apore. I samma tävling ingick Vouge, Rol-
ling Stone, Tatler, Cosmopolitan m fl. Och här 
kommer vi, från Skåne och visar att vi kan, 
vill och törs. Givetvis är vi fantastisk glada att 
äntligen kunna lägga det gamla epitetet bak-
om oss och vistas i magasinsvärldens finrum 
även om jag framhärdar i att senap gör sig 
bäst på LunnaMelle.n

Ola Sjösten
chefredaktör

Malmö live 
Sön 3 feb kl 18.00 

Bilj: 
www.juliusbiljettservice.se 

0775-700 400

 Julius Production presenterar  

MALMÖ LIVE | Sön 17 mars kl 18.00 
Bilj: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

 Julius Production AB presenterar 

VÄRLDENS MEST OMTYCKTA FAMILJEMUSIKAL! 

NANNE GRÖNVALL   THOMAS JÄRVHEDEN   ANNA SAHLENE   

KALLE RYDBERG  NINA PRESSING  FREDRIK DOLK SAMT STOR ENSEMBLE OCH ORKESTER 

PREMIÄR 30 NOVEMBER  NÖJESTEATERN, MALMÖ 

Boka vår teatermeny samtidigt som dina biljetter!  

Biljetter www.anniethemusical.se

REGI: EVA RYDBERG  KOREOGRAFI: SIÂN PLAYSTED

”Balett på allra högsta nivå ...
En perfekt och gripande föreställning!”

(Frankfurter Allgemeine)

”Charmig! Med skönhet! Elegans!  
Gripande för unga och vuxna  
– med ett ord: förtrollande.”

(Neue Zürcher Zeitung)

HigHligHt ConCerts & Julius ProduCtion Presenterar

Alla tiders populäraste balettklassiker

Den Ryska Nationalbaletten från 
Moskva 

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

vansjön

Biljetter: www.juliusbiljettser vice.se,  0775-700 400

MALMÖ LIVE 
Lör 12 januari kl 19.30

SCHÖNBRUNNS SLOTTSFILHARMONIKER FRÅN WIEN  
Dirigent Mika Eichenholz | Sopran Jenifer Lary | Bariton Michael Havlicek

sedan

1785

TR
AD

IT

ION FRÅN W
IEN

MALMÖ LIVE   
Söndag 6 januari kl 18.00 

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400. www.nyarskonserten.se 
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1. Kul på Magasinet
Trelleborgs Museum har öppnat Kulturmagasinets ovanvåning för visning. Se många spän-
nande föremål och hör historien bakom. Skiraste glas från Trelleborgs glasbruk och robust 
brukskeramik tillverkad av Söderslätts fina lera. Spännande föremål från Colombia, spinn-
rockar och skäkteträn, mödosamt tillverkade av kärlekskranka fästmän. Roliga leksaker, 
bastanta kistor, finurliga grammofoner, utsökta musikinstrument och smäckra korgar. Plus 
en skolsal där det gäller att hålla sig i skinnet och en handelsbod där det vattnas i munnen.n 

Visning av Kulturmagasinet, 6 november och 4 december, Trelleborgs museum, www.trelleborg.se

2. Sven-Bertil sjunger Taube
Efter publiksuccén på Dramaten, med ett tiotal slutsålda konserter, åker Sven-Bertil Taube 
och Peter Nordahl på en landsomfattande turné.

När Sven-Bertil Taube hösten 2017 utkom med albumet ”Så länge skutan kan gå” i samar-
bete med arrangören och producenten Peter Nordahl, var det många, inklusive dem själva 
som trodde att sviten med en trilogi nu fullföljts. Efter succén fick de sådan 
mersmak att duon i höst åker ut på turné. Med sig har de inte bara re-
pertoaren från vinterns föreställning, utan de kommer även att bju-
da på nya sånger hämtade från det kommande albumet med fler 
Taube-tolkningar. Sven-Bertil utlovar även, minst en, av honom 
aldrig tidigare insjungen visa.n

Sven-Bertil Taube: Så länge skutan kan gå, 18 november, Malmö Live,  
www.malmolive.se

Foto: Antoine GirardHANDELSBODEN FRÅN SKATEHOLM  
Foto: Peter Ross-Lindholm, © Trelleborgs museum

Foto: Sören V
ilks

3. Inget fejk, bara verklighet
Vad sägs om makalösa filmer om människans utforskande av naturen och dess kanske mest ogästvän-
liga platser? Här utlovas inga stunttrick, inga datoranimationer, ingen iscensättning eller skådespela-
re. Bara naturen och människan i spännande och utfordrande möten i kyla och hetta, på djupet och på 
bergets topp. När European Outdoor Film Tour kommer till Malmö gäller det att hålla i sig för inget 
kan förbereda dig på de hisnande äventyr som publiken får uppleva.n

European Outdoor Film Tour, 24 november, Malmö, www.eoft.eu

4. Magiska män
Sverige har producerat några av världens bästa magiker. Joe Labero, Carlo Tornedo, Charlie Caper, 
Johnny Lonn och John Houdi bara för att nämna några. De senaste stjärnskotten på magihimlen är ra-
darparet Jonas Ljung och Peter Brynolf. ”Cirkeln” är en helt ny föreställning som åker på turné runt om 
i Sverige. Under tre säsonger av det populära programmet ”Brynolf & Ljung – Street Magic” på TV4, 
har Peter och Jonas lurat svenska kändisar. I föreställningen får publiken möjlighet att uppleva street 
magic, live från scen. Den röda tråden i ”Cirkeln” är osannolika sammanträffanden.n

Brynolf & Ljung, 9 december, Malmö Live, www.malmolive.se

5. Komisk regndans
Vem minns inte Gene Kelly i hans kanske mest legendariska dansnummer där han sjunger och dan-
sar i ösregn. Eller Debbie Reynolds härliga roll som den skönsjungande Kathy Selden och Donald 
O´Connors magiska dockdans. Allt sammanstrålar i denna härligt romantiska komedi.n 

Singin´in the Rain, t o m 18 november, Kristianstad Teater. www.underhallningspatrullen.se
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Föreställningen var helt utsåld när den spelades sist, och hyllades både av publik 
och press. Hur kan vi fira en jul i överflöd när människor omkring oss varken har 
mat eller bostad? Med underfundig humor väcker Karl-Bertil Jonsson sympati 
och diskussion över generationsgränserna. Karl-Bertil Jonsson är 14 år och jobbar 
extra på postens paketavdelning innan jul. Han planerar att göra precis som sin 
idol Robin Hood – ta från de rika och ge till dom fattiga.n

Karl-Bertil Jonssons julafton, 17 november–5 januari 2019, Malmö Stadsteater,  
www.malmostadsteater.se

Familjeföreställningen lockar varje år besökare i nästan alla 
åldrar och är för många en årlig tradition. I år får publiken 
åter möta hjälten Karl-Bertil Jonsson i Tage Danielssons älska-
de klassiska julsaga som nu sätts upp igen på Hipp. 

BARMNÄRD 
 KOMMUNIST

Foto: Toni C
uenca, A

nnie Spratt / U
nsplashJulkul på marknad

Ända fram till jul är det julmarknadstid i vårt avlånga land. Stämningsful-
la 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 jul-
marknader för skilda smaker hos liten som stor.

Örenäs slotts Julmarknad  
17–18/11, www.orenasslott.com

Julmarknad Bosjökloster  
30/11–2/12, www.bosjokloster.se

Skillinge julmarknad  
2/12, www.skillingeteater.se

Lions julmarknad i Höllviken 
2/12, www.handelsplatshollviken.se

Julmarknad i Tykarpsgrottan  
6–9/12, www.tykarpsgrottan.net

Julmarknad på Falsterbo  
Strandbad  
2/12, www.falsterbostrandbad.se

Julmarknad i Skåne Tranås  
9/12, www.skanetranas.com

Julmarknad i Onslunda  
9/12, www.onslundaif.se

Julmarknad på Marsvinsholm  
1–2/12, www.visitystadosterlen.se

Julmarknad på Wideröra  
1–2/12, www.widerora.se

Jul på Malmöhus slott  
2/12, www.malmo.se/evenemang

Jul på Fredriksdal  
7–9/12, www.fredriksdal.se

Julmarknad i Jakriborg  
15–16, 22–23/12, www.jakriborg.se

Jul på Övedskloster  
14–16/12, www.ovedskloster.com

Julmarknad på Borgeby Slott  
1–2 /12, www.borgebyslottab.se

Julmarknad i Löberöds slottskyrka 
8–9/12,  
www.facebook.com/brukskonstloberod/

Julmarknad Björnstorps slott 8–9/12,  
www.facebook.com/bjornstorpsjulmarknad

Julmarknad på Sankt Gertrud  
8–9/12, www.facebook.com/ 
JulmarknadIKvarteretSanktGertrud/

FÖRESTÄLLNINGSBILD FRÅN TIDIGARE UPPSÄTTNING Foto: Emmalisa Pauly
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Där andra ser julen som en kärleksfull högtid som firas i familjens 
famn tänker Ebenezer Scrooge bara på att tjäna pengar. Scrooge  
gnuggar sina händer medan han föraktfullt fnyser åt glöggmys och 
barnens glädjestrålande förväntan. Ännu känner han inte livets för-
gänglighet fladdra i ögonvrån.

Men natten mot julafton förändras allt. Scrooge vaknar med ett ryck 
av att en vålnad uppenbarar sig vid sängkanten. Det är hans döde  
affärskompanjon Jacob Marley. Han har fjättrats vid tunga kedjor för 
att han under sin livstid utnyttjat andra för egen vinnings skull och 
Scrooge riskerar att gå ett mycket värre öde till mötes.

Så börjar författaren Charles Dickens mest älskade klassiker som 
satts upp på teaterscenen massor av gånger. Denna uppdaterade ver-
sion har gått för fulla hus i London de senaste åren. I ”En julsaga” ser 
den pengahungrige men också ensamme Ebenezer Scrooge sanning-
en i vitögat efter mötet med tre julspöken. Det är en magisk berättelse 
om gemenskap och kärlek och om hur livets orättvisor kan forma en 
människa.n

En julsaga, 1 december – 26 januari 2019, Helsingborgs Stadsteater,  
www.helsingborgsstadsteater.se

CHRISTMAS NIGHT 
En av vinterns mest stämningsfulla julkonsert är tillbaka, mer väl-
komnande och bättre än någonsin. I årets uppställning medverkar 
återigen Magnus Carlsson, den här gången i sällskap med Elisa Lind-
ström, Tommy Nilsson och Sofia Källgren. Räkna med både finstäm-
da julklassiker, allt paketerat i en lyxig atmosfär och med en stor en-
semble. Det bjuds på vackra toner, tindrande stjärnor och skratt. 

24/11 Helsingborg, 19/12, Malmö, www.christmasnight.se

I årets stora familjeföreställning på  
Helsingborgs Stadsteater möter publiken  
Maria Kulle i rollen som Ebenezer Scrooge, 
en riktigt girig, bitter och elak typ. 

Visst finns det stämning i all musik och i synnerhet 
de stora helgernas musik. Vilken stämning vi var och 
en än söker så kan vi säkert hitta den i de många 
konserter som erbjuds till advent, jul, nyår och tret-
tondagen. 

Foto: Sofie Håkansson

KULLE GÖR  
SCROOGE

KOM I  
julstämning 

››

CHRISTMAS NIGHT Foto: Anna-Lena Ahlström
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WELCOME TO  
CHRISTMAS ISLAND 
Jill Johnsons storbandsplatta 
”Christmas Island” var ett ef-
terlängtat samarbete med vän-
nen Anders Berglund som gjor-
de fantastiska arrangemang. Nu 
tar duon med sig denna un-
derbara julmusik på turné till-
sammans med  Sandviken Big 
Band. Det blir storbandsgung 
så det svänger bland julgrans-
kulorna.

16/11 Malmö, 24/11 Helsingborg, 
www.livenation.se 

SARAH DAWN FINER – 
WINTER CITY TOUR 
Musikalstjärnan extravaganza 
Sarah Dawn Finer ställer sig på 
scenen på Malmö Arena för att 
gjuta julefrid över sin publik. 
Det blir stämningsfullt och 
medryckande på det sättet som 
bara Sarah kan åstadkomma 
med sin unika publikkontakt. 

21/12 Malmö, www.malmolive.se

SISSELS JUL 
Norska skönsjungande Sissel 
Kyrkjebö är på turné med sin 
julkonsert. Det blir gammalt 
och nytt och en helt ny pro-
grampunkt där en lokal sång-
förmåga skall få sjunga duett 
med Sissel på scen.

7/12, Malmö, www. malmolive.se

STRÖMSTEDT – ETT 
LJUS I MÖRKRET 
Det är ingen hejd på Niklas 
Strömstedt när det gäller att 
döpa och beskriva sina kon-
serter och shower. För några 
år sedan var det showen “Stor-
hetsvansinne” som var på tape-
ten. Nu är det julkonsertdags 
för Nicke. “Ett ljus i mörkret” 
beskriver han själv som “Den 
enda julkonsert du behöver”. 
Kanske är det så.

8/12 Ystad, www.krall.se

CELTIC CHRISTMAS
En publikfavorit som bara blir 
bättre och bättre med åren. Den 
klassiska, svenska julmusiken 

får se sig besegrad av West of 
Edens populära julkonsert på 
temat keltisk musik. Njut av jul-
firande med irländsk och eng-
elsk folkmusik i centrum. En 
julkonsert med allt från medel-
tida hymner till moderna klas-
siker.

 2/12 Helsingborg, 9/12 Malmö, 
www.westofeden.com

THE REFRESHMENTS  
MED NISSE HELLBERG 
För sextonde året bjuder The 
Refreshments på landets rock-
igaste julkonsert och i år har 
de dessutom med sig Wilmer-
X aktuella Nisse Hellberg som 
gäst. Tillsammans bjuder de på 
en afton helt utan ”stilla nätter” 
i rock’n’rollens tecken. 

29/11 Malmö,  
www.slagthusetmmx.se

ÄNGLALJUS 
Vad blir det om man tussar 
ihop Py Bäckman, John Kluge  
och Sonja Aldén tillsammans 
med Carina E Nilsson. Jo, en 

julkonsert kallad “Änglaljus”. 
Py, John och Sonja står för 
sången och Carina sitter vid 
pianot för att ta sig an en lång 
rad av de bästa julsångerna som 
man inte kan leva utan.

28/11 Kristianstad, 18/12 Malmö, 
www.facebook.com/Julkonser-
tenAnglaljus2018/

VINTERGALAN 
Traditionen med julfirande i 
Malmö Arena fortsätter och 
man ser fram emot att igen få 
sprida julstämning till alla sina 
gäster. En helkväll med mat, 
musik och underhållning av 
några av Sveriges bästa artis-
ter som Lena Philipsson, Uno 
Svenningsson, Måns Zelmerlöw, 
Ebbot, Anders Glenmark och 
Molly Hammar allt under Mark 
Levengoods överinseende.

30/11–1/12 www.malmoarena.com

”STJÄRNENÄTTER – 
SÅNGER OM JULEN”  
Sofia Karlsson är ett bekant 
namn på den svenska och ja-
panska musikhimlen. Tillsam-
mans med gitarristen Martin 
Hederos gästar hon ett antal 
teatrar och kyrkor för att spri-
da lite julstämning. Det blir lite 
nytt och lite gammalt, precis så 
som det skall vara.

17/12 Sankt Johanneskyrkan Malmö, 
www.sofiakarlsson.com

MERRY CHRISTMAS 
MED VIKTORIA TOCCA
Laila Adèle och Viktoria Tocca, 
de två kvinnliga originalsolis-
terna från succéföreställningen 
“Från Broadway till Duvemå-
la” har en fantastisk  julkonsert 
ihop. De blandar traditionell 
svensk julmusik med ameri-
kansk och bjuder på det uni-
ka sound som uppstår när två 

av Sveriges bästa röster strålar 
samman. 

14/12 Kristianstad,  
www.musikisyd.se 

I JULETID
Christer Sjögren behöver kan-
ske inte någon närmare presen-
tation och i år firar han 50 år 
som artist. Med sin sammets-
lena stämma får han “White 
Christmas” att låta bättre än 
originalet. Tillsammans med 
trumpetaren Magnus Johansson  
och kapellmästare Marcos Ubeda  
blir det en härlig stund i julvi-
sornas sällskap.n

15 tillfällen, www.billyheil.se/i-jule-
tid/turneplan/
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Verdis “La Traviata” tillhör milstolparna inom operarepertoaren. Musiken 
är fullspäckad med fantastiska melodier i ett mästerligt musikdramatiskt 
verk. En opera om kärlek och svek, fördomar och tolerans. 

Jets 
VS 

SHARKS

De rivaliserande gängen Jets och Sharks slåss om 
makten på gatorna. Tony och Maria förälskar sig 
i varandra men Tony tillhör Jets, Maria är syster 
till ledaren för Sharks. Parets kamp för att få äls-
ka varandra trots en värld full av fördomar, hat 
och våld är lika hjärtslitande som aktuell. Det blir 
en fartfylld uppsättning med dans, parkour och 
hisnande stunts. 

Till Malmö Operas uppsättning har scenograf 

Steffen Aarfing skapat en fantasifull stadsmiljö 
som fyller upp hela den stora vridscenen. Musika-
len var den första som framhävde dansen som be-
rättande element, bland annat med koreografera-
de slagsmålsscener. Malmö Opera har lagt mycket 
krut på att hitta riktigt bra dansare, varav några 
också bemästrar parkour.

West Side Story, t o m 16 december

Violetta Valéry är prostituerad med rika män som kunder. Men 
kan fester med alkohol och sex hålla tomheten borta? När Alfre-
do Germont kommer in i Violettas liv blir han svaret på hennes 
drömmar om kärlek och respekt. Men Violetta lider av en svår 
sjukdom som gör henne allt svagare. Dessutom hinner det förflut-
na ikapp henne och hon tvingas offra sin kärlek för att rädda fa-
miljen Germonts rykte.n

La Traviata, 17 november–10 februari 2019

Sagooperan framförs under ledning av norska 
dirigenten Cathrine Winnes, till vardags konst-
närlig ledare och chefdirigent för Blåsarsymfoni-
kerna. Vid uruppförandet 2016 blev det en ome-
delbar succé. 

I grunden ligger den store danske sagoberätta-
ren H C Andersens klassiska saga om barndoms-
vännerna som konfronteras med sin uppväxt i en 
berättelse om vänskapens seger över ondskan och 
om Gerda måste rädda sin vän Kaj som kidnap-
pats av den vackra men iskalla Snödrottningen. 
Den handlingskraftiga hjältinnan beger sig ut på 
en resa fylld av äventyr med vilda djur, rövare och 
en hjälpande kråka.

Snödrottningen, 15 december–19 januari 2019

Malmö Opera

www.malmoopera.se

I december återkommer Benjamin 
Staerns hyllade familjeopera  
“Snödrottningen” i regi av Elisabeth 
Linton, chefsregissör och dramaturg 
på Malmö Opera. 

ISIG OPERA MED 
VARMT SLUT

Det klassiska Shakespeares dramat ”Romeo och Julia” utspelar sig i en gäng-
miljö på New Yorks västsida i slutet av 1950-talet i de klassiska musikalen 
West Side Story. 

FINFIN ENSEMBLE FÖR “LA TRAVIATA”

Läs vår  
recension  
på hemsidan
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Illustration: Lars KrantzIllustration: Lars Krantz
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CARMEN

“Carmen” är världens mest spelade opera och en av de allra 
mest älskade. Musiken är känd långt utanför operakretsar.  
Även den som aldrig satt sin fot i ett operahus kan vissla  
Toreadorarian och känner till den passionerade och frihetsäls-
kande Carmen. 
Carmen är orädd, förförisk och passionerad, den an-
nars så samvetsgranne José faller pladask. För hen-
nes skull sviker han plikten, glömmer sin fästmö och 
blir kriminell. Men Carmen är inte beredd att kom-
promissa med sin frihet, när hon börjar intressera sig 
för boxaren Escamillo blir José galen av svartsjuka. 
Så galen att han hellre tar livet av henne än ser henne 
tillsammans med en annan man.

Bizets “Carmen” var en av de första realistiska ope-
rorna som skildrar vanliga människor. En skandal 
till en början, men “Carmen” med sina starka melo-
dier och passionerade handling tog snart publiken 
med storm. Idag är den världens mest spelade opera 
och en av de allra mest älskade.

I danska regissören Anne Barslevs poetiska turné-
version tolkas Carmen av den prisade mezzosopra-
nen Emma Sventelius, född och uppvuxen i Lund. 
Benjamin de Murashkin har gjort den musikaliska 
bearbetningen och kapellmästare är ackordeonisten 
Ida Løvli Hidle.n

Carmen

2/11 Örkelljunga
4/11 Tomelilla
9/11 Simrishamn
11/11 Bromölla
14/11 Åstorp
16/11 Ystad 
18/11 Hässleholm
20/11 Sjöbo
23/11 Staffanstorp
27/11 Lund
29/11 Lund
2/12 Höganäs

www.malmoopera.se

MALMÖ OPERA PÅ TURNÉ MED

ALEXANDER GROVE SOM DON JOSÉ  OCH  
EMMA SVENTELIUS SOM CARMEN. Foto: Malin Arnesson
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En droppe midnatt
9/11 Lund,  
11/11 Helsingborg, 
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 be-
rättelse 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.n

 Efter succé på Rondo i Göteborg hösten 
2017 och på Cirkus i Stockholm under vå-
ren 2018 beger sig nu Bo Kaspers Orkester 
ut på en stor arenaturné med ”Allt ljus på 
oss” och besöker Skåne i december. Fö-
reställningen ger publiken det bästa Bo 
Kaspers Orkesters 25-åriga karriär har 
att erbjuda i en storslagen och förstärkt 
inramning.n

Bo Kaspers Orkester, 14/12 Helsingborg,  
15/12 Malmö, www.bokaspersorkestershow.se

LJUS PÅ  
BO KASPERS

Marit Bergman har slagit sina påsar ihop med Jan Lundgren 
Trio, hon gör ett av sina sällsynta framträdanden i en tolkning 
av Jacques Werups sånger. Den tredelade konserten inleds med 
en hyllning till svenske jazzvirtuosen Jan Johansson, som alltför 
ung omkom i en bilolycka för 50 år sedan. Saxofonisten Jukka  
Perko, basisten Dan Berglund och slagverkaren Morten Lund 
ansluter därefter för att spela musik från förra årets kritikerro-
sade album ”Potzdamer Platz”.

— Det är en konsert med bred palett, publiken får verkligen se 
många sidor av Jan Lundgren, utvecklar Lundgren.n 

Meeting of minds, 24 november, Malmö Live, www.malmolive.se

När Moto Boy firar 10 år som artist passar 
han på att fira det en min-konsertturné. I 
november åker han ut med ”A Decade” där 
han bjuder på exklusiva jubileumskonser-
ter som blir bättre, längre och lyxigare än 
någonsin tidigare. Kanske en och annan 
överraskning finns med.n

Moto Boy, 16 november, Malmö, www.blixten.se

MOTO 
BOY

MEETING OF MINDS  
– JAN LUNDGREN & MARIT BERGMAN

FYLLER JÄMNT
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Svansjön är en av de populäraste baletterna och 
tillhör den internationella standardrepertoaren 
av klassisk balett. Baletten är ett lysande verk av 
en lysande kompositör, Tchaikovsky,  och har se-
dan århundraden varit en publikmagnet. En ma-
gisk kombination av Tchaikovskys musik och en 
fängslande historia om tragisk romantik där kor-
eografi tillåter de bästa dansarna att visa hur im-
ponerande balett kan vara. Marius Petipa och Lev 
Ivanó s koreografi ger såväl solister som hela dan-
sensemblen plats att glänsa.  Med scenen upplyst 
av månsken, laddade solon för Prince och Odet-
te och hennes alter ego Odile, samt intriger från 
Rothbart. Detta i kombination med fantastisk 
musik gör att kvällen blir full av inspiration och 
romantik. En balettfest med magi, drama och tra-
gedi, som avslutas med kärlekstriumf.n

Svansjön, 2 december, Malmö Live, www.malmolive.se

Två koreografer skapar, i varsin världspremiär, 
dans av allas vår längtan efter att få höra till. I 
brittiska koreografen Ben Wrights nya ”To find 
a way with one another” möter publiken irrande 
individer, minglande i mängder i en kulissartad 
verklighet. I en slags spegling av verkligheten ut-
anför scenen förenas professionella och icke-pro-
fessionella dansare på Malmö Operas scen. Till 
Maurice Ravels valser drivs dansarna att lager ef-
ter lager syna sina olikheter. Amerikanske kore-

ografen David Hernandez skapar till ”Belonging” 
sitt första verk för Skånes Dansteater och bjuder 
på en suggestiv skapelse. I dansverket ”Lonely 
Hunter” virvlar, gungar, svingar sig femton fan-
tastiska dansare in i och ut ur det gemensamma 
till nykomponerad musik av unga hyllade kompo-
sitören Szymon Brzóska.n

Belonging, 13/10–11/11, Skånes Dansteater,  
www.skanesdansteater.se

RYSKA SVANAR PÅ LIVE

NYDANS
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”Belonging” är ett vibrerande vitt-
nesmål om vad det innebär att vara 
en medmänniska. Det är en myll-
rande dansföreställning om möjlig-
heterna och omöjligheterna med 
att vi lever här tillsammans. Vi som 
skyddar och värmer, misstror och 
tvingar ut. 

Pernilla Wahlgren är en av Sveriges mest kända underhållare med en imponeran-
de bredd. Hon har deltagit i Mello ett antal gånger, men också stått på scen i en lång 
rad musikaler och shower. Just nu är hon kanske mest känd från sin egen realityserie 
”Wahlgrens värld” där hon ses tillsammans med dottern Bianca och resten av Wahl-
gren-klanen. Nu summerar Pernilla Wahlgren 40 år på scen och 50 år på jorden i en 
storslagen humorföreställning som är på turné.

Tillsammans med regissören Rikard Bergqvist och en drömensemble bestående av 
Kim Sulocki, Ola Forssmed, Hanna Hedlund & Måns Nathanaelson gör Pernilla före-
ställningen ”Kort, glad och tacksam”. Det kommer att bli en humorföreställning fylld 
av musik, sketcher och parodier i ett underhållande tempo.n

Kort, glad och tacksam, 1 december Malmö, 2 december Helsingborg, 8 december Lund,  
www.kortgladochtacksam.se

Pernilla Wahlgren summerar sina 40 år på scenen och 50 år på  
jorden i den turnerande föreställningen ”Kort, glad och tacksam”. 

men gottT

O
K

R

Läs vår  
recension  
på hemsidan



 www.dethander.com – DET HÄNDER 23DET HÄNDER – SKÅNE 22

BÖN TILL PIERROT 
Olycka, sorg och död – och förhoppningen om 
det eviga kretsloppet med återfödelse och evigt 
liv. Välkomna till en känslofylld konsertkväll 
med Helsingborgs Symfoniorkester, Helsingborgs 
Konserthuskör, Stefan Solyom, dirigent och  
solister. 

8/11 Helsingborg, www.helsingborgskonserthus.se

SYMPHONIC KLEZMER – DAVID  
ORLOWSKY TRIO OCH MUSICA  
VITAE
Dessa snabbfotade musiker från Berlin möter 
Musica Vitaes stråkar i den fascinerande musik-
stilen klezmer som kännetecknas av ett stort och 
känslosamt register; lågmält lyrisk och längtans-
fullt vemodig och sorgsen till lekfull, vild, galen 
och uppsluppen.

10/11 Kristianstad, www.musikisyd.se

CONCERTO COPENHAGEN
Köpenhamn lockade under 1600-talet till sig  
Europas främsta sångare och musiker. Väl tilltagna  
löner från hovet i kombination med krig och oro-
ligheter i Tyskland gjorde staden attraktiv att be-

söka för kompositörer. Lyssna till den här perio-
dens idérika och fantasifulla musik. 

13/11 Lund, 18/11 Helsingborg, www.musikisyd.se

AFTER WORK
Konserter med kända verk under ca en timme.  
Ett tillfälle att njuta av gripande, speciell och 
odödlig musik. 

14/11 Johannes Brahms Symfoni nr 4, 12/12 Igor Stravin-
skijs Eldfågeln, www.helsingborgskonserthus.se

DET MEST GRIPANDE JAG HAR HÖRT 
Kom riktigt nära Malmö SymfoniOrkesters musi-
ker i intima kammarkonserter med cafésittning.

13/11 med violin, viola, cello och kontrabas, 4/12 med 
flöjt, oboe, klarinett, fagott och horn. www.malmolive.se

WINTERREISE
Barytonsångaren Peter Mattei, en världsstjärna 
på operahimlen, sjunger en av musikhistoriens 
mest berömda och krävande sångcykel, tillsam-
mans med pianisten Lars David Nilsson.n

21/11 Helsingborg, www.helsingborgskonserthus.se

Foto: Freeim
ages

BERÖMD  
GOSPEL  
FRÅN SOWETO

KLASSISKT KLASSISKT

En av Sydafrikas mest hyllade 
körer kommer till Malmö i  
november. Det blir en färg-
sprakande fest med musik och 
dans som livar upp hösttrötta 
själar. 

Världsmusik från Sydafrika. Gospel när den är som bäst. En musikupplevelse 
fylld med sprakande färger, afrikanska rytmer och en innerlighet som inte 
lämnar någon oberörd. 

Det flerfaldigt Grammybelönade Soweto  
Gospel Choir kommer till Sverige igen i höst.  
De har samarbetat, spelat in och uppträtt till-
sammans med artister som Bono, U2, Stevie 
Wonder, Celine Dion för att bara nämna några. 
De har även uppträtt för president Bill Clinton, 
Oprah Winfrey och självklart för deras andliga 
ledare Nelson Mandela och Desmond Tutu. Soweto  
Gospel Choir har gjort en fantastisk resa från  

gatorna i Soweto, Sydafrika via Frankston, Aus-
tralien och ut i den vida världen. De har gått från 
att vara helt okända till att bli utnämnda till en 
av världens bästa körer. Under denna resa har de 
vunnit två Grammys och blivit nominerade till 
både en Emmy och en Oscar.n

Soweto Gospel Choir, 7 november, Malmö Live,  
www.malmolive.se

M A N U S  &  R E G I :  R O B E R T  D R Ö S E  ·  M U S I K :  M A R T I N  L A N D H  &  P E T E R  N Y G R E N

drosenorberg.se /djungelboken

M a l M ö  a r e n a  l ö r  9  M a r s  1 3 . 0 0
H e l s i n g b o r g  a r e n a  l ö r  2 6  j a n  1 4 . 0 0
k r i s t i a n s t a d  a r e n a  l ö r  2  M a r s  1 3 . 0 0
b i l j e t t e r :  t i c k e t M a s t e r . s e   0 7 7 - 1 7 0  7 0  7 0



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

En riktigt gott-och-blandat-påse med underhållning 
och äventyr för stora och små erbjuds under  
november och december. Nyskriven opera, Bamse, 
Mora Träsk, Dinosaurier och mycket mer. 
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TEATER I PIJAS VÄRLD
I höst kommer ett helt nyskri-
vet verk för barn av en av vår 
tids största barnboksförfattare, 
Pija Lindebaum, som har ska-
pat magiska världar för barn 
och deras vuxna med odödliga 
gestalter som Gittan, Lill-Zla-
tan och prins Benny. NÄR DÅ 
DÅ förenar hennes underfun-
diga texter med kompositören 
Niklas Brommares nyskrivna 
musik i en fantasifull opera för 
barn. 

NÄR DÅ DÅ bygger på den 
klassiska berättelsen Mäster 
Skräddare. Varje lördag packar 
Bobo väskan och åker med sina 
gosedjur Apan och Kaninen till 

pappa. Pappa, Papsen, har lovat 
att de ska åka till månen. Men 
det bidde inte så. Sedan lovar 
pappa att de ska åka till Bollnäs, 
till farmor. Men det bidde inte 
så heller. Efter att pappa lovat 
och lovat sätter Bobo ned foten.

När då då, 17/11–8/12,  
Helsingborgs stadsteater,  
www.helsingborgsstadsteater.se

HEY MACARENA,  
FARMOR!
Bamse och hans vänner är på 
turné med en ny bubblande 
barnföreställning. Tillsammans 
med häxans dotter Lova, Bamse 
och hans vänner blir det dans 

och sång till kända barnsång-
er. Föreställningen passar liten 
som stor med sing-a-long-sin-
net redo. Det kommer bli omöj-
ligt att sitta still när Lille Skutt 
gör vågen och Farmor sjunger 
sin favoritsång Macarena.

Bamse Live, 10/11, Helsingborgs 
Konserthus, www.bamselive.se

SKRÄMMANDE  
SPÖKVANDRINGAR 
Följ med på en tur genom Glim-
mingehus där det berättas om 
och träffas på spöken ur bor-
gens 500-åriga historia. Efteråt 
ges möjlighet att träffa spökena 
och bearbeta upplevelsen… för 

BLANDAT GOTT
för  små & stora

även om det är ett barntillåtet 
evenemang (åldersgränsen 7 år) 
kan det upplevas som skräm-
mande, något att tänka på även 
för den allra modigaste. 

Barntillåtna spökvandringar, 17/11, 
Glimmingehus, www.raa.se

LA BALLE ROUGE 
 – DEN RÖDA BOLLEN 
Den prisbelönta dockteatern 
från Frankrike landar på Palla-
dium. Här berättas, med något 
så simpelt som figurer i skum-
gummi, om livets stora och 
små mirakel, allt ackompanje-
rat med dragspelsmusikens hela 
känsloregister.

LA BALLE ROUGE – DEN  
RÖDA BOLLEN, 18/11, Palladium,  
www.palladium.nu

LITE SOCKER, LITE 
SALT, LITE MJÖL
De tre syskonen på Sveriges 
knasigaste bageri är tillbaka i ti-
dernas kladdigaste föreställning  
”Tårtan”, av Carl Johan De 
Geer & Håkan Alexandersson, i 
regi av Per Törnqvist.

Det är Sveriges mest spelglada 
ensemble. En sjuttiotalsklassi-
ker med mjöl, deg och småkryp, 
skratt och överraskningar. Och 
en förrymd apa som heter Saba.

Tårtan, t o m 25 november, 
Moomsteatern,  
www.moomsteatern.com

WALKING WITH  
DINOSAURS
Dinosaurier är på väg till Sve-
rige. Hösten 2018 kommer den 
spektakulära och helt unika 
scenföreställningen ”Walking 
with Dinosaurs – The Arena 
Spectacular” till Malmö Arena. 

Showen är späckad med såväl 
historisk kunskap som rafflande 
spänning och har belönats med 
en mängd priser världen över. 

Walking with dinosaurs, 2–4/11, 
Malmö Arena, www.malmoarena.
com

GALET, SVETTIGT  
OCH ROLIGT
Kom och sjung och lek med 
Mora Träsk till klassiker som 
Tigerjakten, Fader Abraham 
och Klappa händerna. Galen, 
svettig och rolig underhållning 
utlovas.
Mora Träsk består av Leif Wal-
ter, sång & lekledare, samt gi-
tarristerna Felix André och 
Ingemar André som turas om 
att kompa Leif under turnéerna. 

Mora Träsk, 3/11 Trelleborg och 
Malmö, 4/11 Lund och Hässleholm,  
www.moratrask.se

KROPPEN SOM  
REDSKAP
Nu är det dags för The Air 
Wipp Challenge att inta Hel-
singborg Arena för fjärde året i 
rad. Världseliten inom sporten 
tävlar mot varandra och till-
sammans spränger de gränser 
inför en stenhård jury.

På en minut ska de snabbt och 
smidigt ta sig genom den upp-
byggda banan på sitt unika vis 
för att ta titeln som världsmäs-
tare. Det är när dessa atleter ut-
manar varandra som ”The Air 
Wipp Challenge” blir en oför-
glömlig upplevelse.

Air Wipp Challenge 9–10/11  
Helsingborg Arena, www.awc.nu

BARNLÖRDAG  
PÅ MALMÖ LIVE
Nu gör Barnlördag comeback 
på Malmö Live! Under hösten 
blir det intressanta och roliga 
aktiviteter för barn upp till 7 år. 

I november bjuds det på 
oändliga möjligheter med sång 
i loop med sångaren och multi-
instrumentalisten Dan Svens-
son. 

Därefter framför Emma 
Nordenstam sina låtar, lika 
svängiga, vackra, sorgliga, ro-
liga och spännande som livet 
självt. Tillsammans med bar-
nen och den lilla astronauten 
Michael reder Emma ut eller 
grubblar vidare runt viktiga 
frågor; Hur känns det att sit-
ta helt ensam i mörkret som en 
astronaut? Att vara en farlig tjej 
och jaga fåglar på ett torg? Får 
man kasta korv på sin pappa?.

Barnlördag, 10/11 (Allt i loopar 
med Dan Svensson), 8/12 (Emma 
Nordenstams bästa barnlåtar),  
www.malmolive.se

TUFF TUFF I JULETID
Gör en historisk resa med ett 
äkta ångtåg. Här återskapas en 
tidsperiod då man reste på trä-
bänkar, stinsen var kung i sam-
hället och lokföraren alla barns 
idol.n

Ångtågsturer Ängelholm-Malmö  
t/r och rundturer Ängelholm- 
Åstorp, 1–2/12 jarnvagsmuseum.
engelholm.se 
 
Jultåg (Brösarp–S:t Olof), 2 och 
9/12, www.skanskajarnvagar.se
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För tretton år sedan spelade Eva Rydberg Miss Hannigan i den klassiska musi-
kalen ”Annie” på Nöjesteatern. När nu musikalen går upp igen svarar Eva för 
regin med den äran. 
Denna gången är det Nanne Grönvall som spelar 
Miss Hannigan och Thomas Järvheden spelar Mr 
Warbucks tillsammans med en stor ensemble och 
inte minst ett glatt gäng barnhemsbarn och hun-
den Sandy. Denna klassiska musikal underhåller 
publik i alla åldrar med vacker musik, färgspra-
kande dansscener och en gripande historia.

I 1930-talets New York träffar publiken föräld-
ralösa Annie som sorgset undrar var hennes för-
äldrar är och om morgondagen blir en bättre dag. 
Den lätt alkoholiserade Miss Hannigan, som inte 

är särskilt förtjust i barn, styr barnhemmet med 
järnhand och Annie tar varje tillfälle att rymma. 
En dag får Annie följa med hem till miljardären 
Mr Warbucks. Tillsammans upplever de glädje 
och Mr Warbucks vill adoptera henne, men An-
nie har inte gett upp hoppet om att en dag åter-
förenas med sina föräldrar.n

Premiär 30 november, Nöjesteatern, Malmö,  
www.nojesteatern.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.

Håll kärleken vid liv i sommar.
Ett bra sätt att hålla kontakt med dina nära och kära:  
res till dem snabbt och enkelt med oss via Bromma 
Stockholm flygplats. Ännu bättre: res någonstans ihop. 
Välj mellan 13 destinationer i Sverige. 

Boka på flygbra.se eller hos din resebyrå.

Gäller medföljande barn upp till 12 år, 9 juli–12 augusti.

Barnr
abatt



 www.dethander.com – DET HÄNDER 29DET HÄNDER – SKÅNE 28

WORKSHOP:  
JULDEKORATIONER 
Skapa traditionsenligt pynt på 
gammalt sätt. Frossa i silver, 
guld och vackra bokmärken. 
Gör dekorativa stjärnor, äng-
lar och girlanger. På Falsterbo 
Strandbad anordnas workshop 
för vuxna och ungdomar från 
14 år i julpynt.  

Workshop: Juldekorationer från en 
svunnen tid, 21–22 november,  
Falserbo Strandbad, www.vellinge.
se/sv/falsterbo-strandbad

JUL FÖR ALLA SINNEN
Historiskt klädda guider berät-
tar om julen förr i Prästgården, 
Blekingegården, Bosmålatorpet, 
Thomanderska och Arbetarbo-
staden. I marknadsstånden säljs 
ost, korv, sill och annan julmat. 
Här hittas även unika julklap-
par, som till exempel smycken, 

stickat, konst och keramik. Det 
finns många olika julaktiviteter 
att delta i, som att stöpa ljus, gör 
marsipanfigurer, dekorera pep-
parkakor men också själv skapa 
julpyssel, lyssna på jazz, dricka 
glögg, se luciatåg eller besöka 
tomten.

Julstök, 1–2 december, Kulturen 
Lund, www.kulturen.com

FILM MED JULTEMA
I väntan på jul visas barn- och 
familjefilm på Filmmuseet. Följ 
med när Mamma Mu och Krå-
kan firar jul eller se ”Familjen 
Jul i Tomteland”, ”Polarexpres-
sen” eller ”Barbie – En perfekt 
jul”. Det är gratis, och oerhört 
populärt. 

Filmvisning, 25 november samt  
2, 9, 16 december, Regionmuseet 
Kristianstad, www.regionmuseet.se

VASS JULKONSERT
I en lekfull julkonsert för hela 
familjen sätter Musica Vitae 
och julvärden Olle Steimer fart 
på julfirandet.

Tillsammans med sångelever 
från Malmö Kulturskola ut-
lovas sånger om Lucia, tomte-
nissar, julklappsrim och glada 
upptåg. Det blir också allsång, 
så se till att vara väl uppsjung-
en.

Musica Vitae är Musik i Syds 
egen stråkorkester från Växjö 

och de kallas ibland, inte utan 
anledning, för Sveriges vassas-
te stråkar. Tillsammans med 
Olle har de genom åren gjort ett 
stort antal uppskattade familje-
konserter som trollbundit både 
den allra yngsta men även den 
lite äldre publiken. Konserten 
är från 4 år och det är även pys-
sel och fika i foajén en timme 
innan. 

Jul med Olle och Musica Vitae,  
1 december, Palladium Malmö, 
www.palladium.nu

JUL PÅ SLOTTET
Det vankas jul på slottet. Här 
finns hantverk och försäljning 
som bygger på gamla och nya 
traditioner. Malmöhusgardet 
ger en stämningsfull inramning 
till marknaden, julmaten och 
korvgrillningen. Barnen kan 
hälsa på tomtefar, lyssna på sa-
gor och julpyssla. Julgranen står 
pyntad i riddarsalen, där det 
bjuds till dans. Lyssna till kör-
sång eller ta en åktur med häst 
och vagn. 

Jul på Slottet, 2 december,  
www.malmo.se/malmomuseer

SNÖGUBBARNAS & 
SNÖGUMMORNAS FEST 
På Helsingborgs konserthus 
kan du komma i julstämning 
och uppleva filmen ”The Snow-

man” till levande musik. Fil-
men är en animerad berättelsen 
om en pojke och hans snögub-
be som en natt vaknar till liv. 
Äventyret tar oss med till snö-
gubbarnas och snögummornas 
årliga fest. Under filmen fram-
förs filmmusiken, som är skri-
ven av Howard Blake, av Hel-
singborgs Symfoniorkester. I 
konserten medverkar även en 
barnkör från Kulturskolan med 
julsånger. Det blir ett annorlun-
da, magnifikt och storslaget sätt 
att uppleva film på.

Julkonsert The Snowman,  
8 december,  
Helsingborgs konserthus,  
www.helsingborgskonserthus.se

KLASSISK  
JULSTÄMNING
Ta en paus från julstöket och gå 
på en förtrollande konsert där 
Malmö SymfoniOrkester med 
gäster skapar verklig julstäm-
ning.

Njut av älskade klassiker och 
musik för alla åldrar, och räk-
na med gåshud när hundratals 
sångare i ett skimrande luciatåg 
fyller konsertsalen med sång 
från alla hörn. Lördagens kon-
serter samt söndagens matiné-
föreställningar är anpassade för 
de lite mindre barnen i åldrarna 
4–7 år. Välkommen att njuta av 
riktig julstämning i en konsert 
för hela familjen. 

Medverkar gör förutom Mal-
mö Symfonikorkester även di-
rigenten Alexander Hansson, 
en kör från Lars-Erik Larsson-
gymnasiet och solisten Laine 
Quist.  Komikern Anders Jo-
hansson håller i taktpinnen 
som konferencier.n

Julstämning för de mindre,  
15–16 december, Malmö Live,  
www.malmolive.se

Jul för HELA familjen
Tiden fram till jul är fylld med förväntningar. Det är också tiden då man um-
gås och ägnar sig åt nya och gamla traditioner. Det finns många aktiviteter att 
välja bland som skapar julstämning. Här har vi samlat några av dessa för stora 
som små. 

Foto: Joanna Kosinska/Unsplash

Foto: M
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MALMÖ LIVE KONSERTHUS   
Foto: Christiaan Dirksen

O
LLE ST

EIM
ER

 
Foto: Eva Sjögren 

MUSICA VITAE Foto: Olle Steimer
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SMART SATIR 
MED SAUK

Äntligen är Stefan Sauk och hans tiofaldiga enmansensemble av mångfacette-
rade karaktärer tillbaka på scenen i nyskrivna föreställningen ”Tillfälligt  
Utbrott”.

Al Pitchers hyllade standup-show 
”Sverige Syndrome” har varit en  
publikframgång och under hösten 
2018 ges en chans att se de sista  
föreställningarna.

Multiestradören Claes Malmberg är 
ute på turné igen med en helt nyskri-
ven enmansföreställning. Se den, en 
skrattfest utlovas.

Foto: Robert Eldrim

LISA MISKOVSKY Foto:  Elisabeth Wallin OhlssonMIRIAM AÏDA

Föreställningen tar avstamp i ”Tillfälligt Avbrott” 
som var ett omåttligt populärt och samhällskri-
tiskt inslag i humor- och satirprogrammet Lor-
ry i början av 1990-talet. ”Det är mycket nu...” 
och ”Jag är skeptisk” blev bevingade uttryck som 
gjorde Sauk älskad av hela svenska folket. Pro-
grammet var en spegel mot samtiden som på ett 
humoristiskt och nyskapande sätt påvisade då-
tidens orättvisor och politiska snedvindar. Nå-
got som är lika nödvändigt och aktuellt idag som 

då. Föreställningen tar vid där den förra slutade 
och lägger in en högre växel. Vi får stifta bekant-
skap med såväl välkända karaktärer som helt nya. 
Sauk gör satir på ett unikt sätt som kommer att 
få makthavare att skälva och locka publiken till 
skratt som eventuellt fastnar i halsen. Missa inte 
en av vår tids största skådespelarvirtuoser i den-
na satirbomb till föreställning. Inga billiga poäng 
utan smarta och tillspetsade insikter i ett välför-
rättat utbrott.n

I föreställningen “Sverige Syndrome” vänder Al 
på perspektivet och publiken får lära känna sin 
nye landsman och ta del av hans resa. Från föd-
seln i England till barndomsåren i Nya Zeeland 
för att sedan landa här, med en svensk fru och två 
barn.n

Sverige Syndrom, 14/11 Malmö, 14/12 Helsingborg, 
15/12 Lund, www.alpitcher.com

Han intog Sverige med storm med sin karaktär 
Ronny Jönsson på tidigt 1980-tal och delade pu-
bliken i två läger. Antingen älskade man denna 
urgöteborgares vilda framfart som åsiktsmaskin 
och upptåg eller så förstod man inte vad som hän-
de utan rynkade lite förnumstligt på näsan. Men 
Claes visade att den som tog sig tid och engagera-
des sig i hans Ronny snart skulle förstå att något 
nytt var på gång. Sedan dess har han fortsatt att 
underhålla i TV, film och på scen i allt från lek-
program till TV-paneler och farser och lustspel. 
Efter sina tidigare jättesuccéer med ”Live”-före-
ställningarna kommer nu Claes i en helt nyskri-
ven föreställning som tar med oss på en sanslös 
resa bland galaxer och atomer. Från uppväxten på 
Kosmosgatan till livet efter döden. Om vetenskap 
och tro, kvantfysik och multiversum. En skratt-
fest från Big Bang till Domedagen.n

Mr Universum, 22 /11 Lund, 23 /11, Hässleholm,  
28 /11 Kristianstad, www.ticketmaster.se

Tillfälligt utbrott
1/12 Lund, 14 /12 Malmö, 
15 /12 Ystad
www.lifeline.se

LANDET SOM 
SYNDROM

Foto: Robert Eldrim

MASTER-
CLAES

17-18 & 24-25/11 kl. 10-16
Fredag 23/11 kl. 13-16 har  

rörelsehindrade med ledsagare fri entré.
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Fri parkering. Entré 60 kronor. Barn, fri entré. 
Ystads Allehandas Lustkort ger dig 10:- i rabatt på inträdet!

J 
ulen på Högestad bjuder på en spännande 

mångfald av hantverksprodukter som 
halm  slöjd, keramik, tavlor, sniderier, ljus, ost & 
korv, tomtar och mycket annat i julens tecken. 

 HÖGESTAD

Julen på
Upplev

BILJETTER: www.ystadsteater.se
Ystads turistbyrå 0411- 57 76 81
Obs. max 2 biljetter/Lustkort

20% RABATT MED LUSTKORTET

Nöjet är på din sida
Fler erbjudanden på lustkortet.se

              H UVU D S PO N S O R 
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Dandyn 
29/11

Thomas Di Leva har, liksom förebil-
den David Bowie, alltid burit på ett 
stort mått av dandyism. Med honom 
kommer publiken att få uppleva nå-
got nytt och annorlunda. 

www.helsingborgskonserthus.se

Leif 
14/11

Berättelsen om Leif Andrée. Med 
sikte mot de orättvisor han fått ut-
stå som barn tas vi med på en resa 
genom hämnd och försoning. Lunds 
Stadsteater.

www.riksteatern.se

Några av oss 
21/11

Petr Ginz är 14 år när han anländer 
till koncentrationslägret Theresien-
stadt. Han och några andra pojkar 
utropar en egen republik och ger ut 
en tidning. 

www.ystad.se

Adolphson & Falk 
2/12 

I år fyller duon 50 år. Ett halvt år-
hundrade har de spelat tillsam-
mans, nu firar de med turné och 
släpper albumet ”50”. Jubileumstur-
nén kommer till Palladium i Malmö.

www.kulturbolaget.se

Denna period innehåller mycket julstress. Varför 
inte koppla av med lite svängande julmusik eller 
hederlig kult. Julklappstips i form av skivor eller att 
roa sig tillsammans med familjen. För den modige 
kan ett besök på Slagthuset inspirera till alternativ 
julmat.

Disgusting Food Museum 
tom 27/1 2019 

Vågar du lukta på världens mest 
stinkande ost och smaka godis med 
rengöringsmedel för metall i? Besök 
Disgusting Food Museum i Malmö.

www.slagthusetmmx.se

Skivmässa 
10/11 

Älskar du musik och skivor, skall du 
besöka Malmös internationella skiv-
mässa med mer eller mindre alla 
musikstilar på både vinyl och cd.

www.moriskapaviljongen.se

Jul med soul 
2/12

”What Christmas means to me” är 
årets svängiga julkonsert med soul- 
och poppärlor. På scen Bohuslän 
Big Band, Samuel Ljungblahd och 
Kristin Amparo. 

www.hassleholmkulturhus.se

På jakt efter tomten 
1/12 & 8/12

En gemensam tur in i den kalla bor-
gen för att leta spår efter julens oli-
ka väsen; t ex tomten och julbock-
en. Vilka var de? Jakten avslutas 
med något värmande och gott.

www.raa.se/glimmingehus

A Swingin’ Christmas 
13–14/12

Smoke Rings Sisters & The Dixie 
Dan Band bjuder oss på älskade 
julklassiker med en twist – musika-
lisk, lekfull julstämning när den är 
som allra bäst. Malmö.

www.victoria.se
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Ett skolpaket gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Det finns hinder på vägen, som brist 
på läromedel och att många flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läromaterial och extra resurser gör 
verkligen skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. Hon kan nu gå 
klart skolan.

IM kämpar för en rättvis och medmänsklig värld. Hjälp oss att göra 
det möjligt. Ge bort ett skolpaket eller något av våra andra gåvobevis. 

manniskohjalp.se/gavoshop
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Nyåret bjuder som alltid på många olika revyer, det är bara att välja och 
vraka. Fantastiska sagoväsen susar fram på isen i klassikern Disney on Ice. 
De som bara vill ta det lugnt och längta till sommaren kan promenera i 
Tropikariets sköna regnskogar.

DISNEY ON ICE
Följ med till en gnistrande 
värld där äventyr väntar i The 
Wonderful World of Disney On 
Ice. Häng med Musse, Mimmi, 
Kalle och Långben på en min-
nesparad med ett färgglatt fi-
rande tillsammans med hela 
familjen. 

Disney on ice, 17–20/1,  
www.malmoarena.com

YSTADREVYN 2019
2019 gör Ystadrevyn sin sjätte 
säsong, gänget kommer att vara 
laddade till tusen och lovar att 
bjuda på mängder av skratt och 
leenden. Detta görs med glim-
ten i ögat och hälsar därför 
gamla som nya revybesökare 
välkomna till ”Tänt va ré här!”

12/1-3/2, www.ystadrevyn.se

TROPIKARIET
För de som vill hitta på något 
varmt under jullovet rekom-
menderas Tropikariet i Hel-
singborg. Hit kan ni komma 
om ni vill promenera på den 
Afrikanska savannen eller smy-
ga i en regnskog. Avsluta dagen 
på caféet med surikater spejan-
de över er när ni äter.

Se hemsida för öppettider,  
www.tropikariet.com

GOTT NYTT ÅR!

Foto: D
iseney on Ice, Pixabay
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