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JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

HÖSTENS MUSIKAL I MALMÖ

”GREASE IS THE WORD”

NÖJESTEATERN, MALMÖ
BILJETTER: WWW.JULIUSBILJETTSERVICE.SE, 0775-700 400

WWW.GREASETHEMUSICAL.SE

WOODSTOCK
50 ÅR

EN SVENSK HYLLNINGSKONSERT TILL VÄRLDENS FÖRSTA STORA ROCKFESTIVAL

JIMI HENDRIX • BLOOD, SWEAT           AND TEARS • JOAN BAEZ
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL • THE BAND • JANIS JOPLIN 

JEFFERSON AIRPLANE • S         LY AND THE FAMILY STONE
CANNED HEAT • THE WHO • RICHIE HAVENS • ARLO GUTHRIE

CROSBY, STILLS, NASH AND Y                   UNG • RAVI SHANKAR 
JOHNNY WINTER •                                  TEN YEARS AFTER 

COUNTRY JOE AND THE            FISH • GRATEFUL DEAD

SVERIGETURNÉ 4 OKT-24 NOV

Biljetter och mer information: www.woodstock50.se

Helsingborg - Halmstad - Göteborg - Växjö - Västerås - Uppsala
Kalmar - Jönköping - Stockholm - Norrköping - Linköping - Umeå

Sundsvall - Skövde - Gävle - Malmö - Karlskrona - Örebro - Karlstad

Julius Production & Malmö Arena i samarbete med CSB, Flying Music och Adrian Grant presenterar

WEST END
SMASH HIT!

www.thrillerlive.com www.juliusab.se

FEATURING THE SONGS OF

MICHAEL
AND THE

JACKSON 5

MALMÖ ARENA – FREDAG 6 NOV KL 19.30
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se   ticnet.se. Personlig service 0775 700 400,  0775 78 00 00

Thriller_2015-A3.indd   1 2015-02-16   14:15

MALMÖ ARENA  
Lördag 10 feb kl 19.30

Biljetter  
www.ticketmaster.se, 0775 780 000  

www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400 

FROM THE UNITED STATES OF AMERICA

THE MUSICAL 

  THE MAN     THE MUSIC   THE LEGEND

JULIUS PRODUCTION & MALMÖ ARENA PRESENTERAR

MALMÖ ARENA 

Fredag 15 mars kl 19.30
Biljetter: juliusbiljettservice.se, 0775 700 400  

ticketmaster.se, 0775 780 000

Malmö Arena | Fre 31 jan kl 19.30
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400
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KÅSERI

Ingen Mello för mig
Just nu befinner sig Sverige i en Mellobubbla. 
Ja, det kanske är lite att ta i men så här års ska 
det gallras ut vem som skall representera lan-
det i Eurovision Song Contest i Tel Aviv sena-
re i år. I ett utvalt antal städer avgörs vem som 
anses vara bäst på att sjunga och dansa. En 
riktig långkörare och för de som inte riktigt 
når upp till tv-publikens gunst första gång-
en så finns det Andra chansen där man återi-
gen kan framföra sitt alster och hoppas på det 
bästa.

Vi som växte upp på 1960-70-80-talen är 
detta något främmande. Då fick man en chans 
och var man inte tillräckligt bra så fick man 
dra sig tillbaka och slicka såren till nästa år. 
På det viset avgjordes det vem som skulle få 
äran och vem som skulle få turnera i folkpar-
kerna under sommaren. Nu har det blivit nå-
got urvattnat och långdraget där skivbolagen 
verkar bestämma vem som skall sjunga och 
vad de skall sjunga. Även om SVT vägrar att 
erkänna att Mello har blivit en marknadsfö-
ringsplattform för skivbolagens artister så är 
det nog så det är ändå. Mellogeneralen Christer  
Björkman styr och ställer mycket efter eget 
gottfinnande och med lite hjälp av marknads-
krafterna. Nu skall man ge Björkman en eloge 
för att ha utvecklat Mello till vad det är idag 
men det är lite för uppenbart att man ser Mello  
som en marknadsföring av nya artister som 
skivbolagen vill tjäna pengar på. Det tycker 
jag är synd.

Många unga artister dras med i Mellobubb-
lan där man stryker dem medhårs och pum-
par upp deras artistegon bara för att sedan, 
ifall de inte gick vidare i tävlingen, bara släppa 
dem som en het potatis. Man passar på att dra 
in gamla artister också bara för att det är bra 

för publiciteten runt arrangemanget. All heder 
åt Jan Malmsjö och Ann-Louise Hansson, de 
vet nog vad de ger sig in i, men de purunga ar-
tisterna får snabbt möta den hårda och kalla 
verkligheten ifall de inte levererar. De är för-
brukade innan de ens påbörjat sin artistkar-
riär, liksom.

Det skall bli spännande att se vem som tar 
över efter Christer Björkman och hur Mello 
kommer att utvecklas. Nu är jag inte föresprå-
kare för att man skall tillbaka till det gamla 
konceptet där alla låtar framfördes av en och 
samma artist men så som man håller på nu är 
inte speciellt spännande. Stora, dyra TV-pro-
duktioner med programledare som gör allt för 
att verka coola och ”hänga med kidsen”. De 
blir lite tragikomiskt, på något sätt. 

Mello har många likheter med Idol, faktiskt. 
De som inte lyckas blidka domarna eller TV-
publiken förvisas till historieböckernas glöm-
ska och ett otal försök att återuppliva en ar-
tistkarriär som dog på de blanka golven.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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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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1. Söderberg som Herodes igen
Succén från våren 2018 är tillbaka. Gör som drygt 2000 andra redan gjort och ta del av mu-
siken från en av världens populäraste musikaler. Ett episkt verk av Andrew Lloyd Webber 
om Jesus sista dagar berättat genom rockmusik, eller en rockopera som den beskrivs ibland. 
Succén från Sankt Johannes kyrka är tillbaka och ger publiken som missade eller vill se den 
igen en ny chans. Och med Rickard Söderberg som Kung Herodes kan det bara bli succé.n 

Jesus Christ Superstar - In Concert, 23 mars och 28 april, Malmö Live, www.malmolive.se

2. Med känsla för grönt
I utställningen är det konsten som får berätta om arbetet på Fredriksdal museer och trädgår-
dar, med fokus på det ekologiska samspelet där växter och djur såväl som människor, spelar 
en viktig roll. Fredriksdal museer och trädgårdar är en plats mitt i staden där du kan umgås 
och upptäcka naturen.n 

Med känsla för grönt, tom 1 september, Helsingborg, www.dunkerskulturhus.se

3. På och av scen
Årligen hålls ett evenemang för att hylla teaterkonsten och dess 
både kända och okända hjältar. Så om man vill komma riktigt 
nära teatervärldens kärna är det dags att lösa en heldagsbiljett 
och följa med för ett möte med en värld inte många känner till 
eller har mött. Teaterns Dag är en heldagsupplevelse som man 
aldrig glömmer.n

Teaterns Dag, 16 mars, Malmö, www.teaternsdag.se

Foto: Pixel

RICKARD SÖDERBERG 
 Foto: Erik Lundback

Foto: Fatih K
ılıç/U

nsplash

4. PIXEL i Ystad
PIXEL – Skånes Filmfestival är tillbaka i Ystad och samarbetar i år med Ystad 
Studios Visitor Centre. Ett perfekt tillfälle att besöka det skånska filmnavet.

Hela den stora byggnaden på gamla regementsområdet kommer att vara öppen. 
Det blir visningsrum uppbyggda i filmstudiorna och aktiviteter för stora och små. 
I den permanenta utställningen visas rekvisita från filmproduktioner.

Till PIXEL skickas hundratals filmer in. Från barns första animationer till mer 
erfarna filmares senaste kortfilmer. Vinnarna utses av professionella jurygrup-
per och fina priser delas ut. Pixel är även den regionala uttagningsfestivalen till 
Novemberfestivalen i Trollhättan. Pixel har kommit att bli en härlig årlig till-
ställning och mötesplats för filmskapare från alla led och representanter från 
filmbranschen.n

PIXEL – Skånes Filmfestival, 27 april, Ystad, www.filmiskane.se/pixel/

5. Dan och Raj tillbaka på KB
För första gången på 34 år ställde sig originaluppsättningen av Dan Hylander & 
Raj Montana Band på en scen framför ett utsålt KB i Malmö hösten 2017. Upple-
velsen och mötet med publiken gav bandet ny energi och man bestämde sig om-
gående för att återförenas och spela in en ny platta. Nu i vår åker bandet på turné 
och med i sig i bagaget har de det efterlängtade nya albumet ”Indigo”.n

 Dan Hylander & Raj Montana Band, 26 april Malmö Live, www.unitedstage.se

Foto: United Stage
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EROTISKT FALSKSPEL
Falskspel, njutning och spänning i den franska 
societeten. Vad är på låtsas och vad är på riktigt? 
Vad är ett förtroende och vad är ett hugg i ryg-
gen? Föreställningen ”Farliga förbindelser” är en 
unik teatral lek på hög nivå. 

Markisinnan de Merteuil fördriver sin tid med 
romanser och sociala spel av olika slag, ett nöje 
som hon delar med sin före detta älskare, Greve 
Valmont. Han är i sin tur en riktig bad boy och 
konspirerar med Markisinnan att han ska förföra 
den unga Cecile, som en hämnd mot Ceciles bli-
vande make, som just gjort slut med Markisin-
nan. Detta blir en enkel utmaning för en så skick-
lig förförare som Valmont. Han slår vad med 
Markisinnan att han också ska förföra den mest 
hedervärda kvinnan i deras bekantskapskrets, 
Madame de Trouvel, som är vän med Ceciles mor. 
Markisinnan och Valmont är båda falskspelare 
och de använder andra människor för att förhöja 

sin egen njutning och spänning. Men när går de-
ras maktspel för långt och de blir riktigt farliga?

Farliga förbindelser, t o m 18 april, HIPP

NYSKRIVEN RYSARE
Efter succéer med Cirkeln-böckerna, poddserien 
”De dödas röster” och romanen ”Norra Latin” 
skriver författaren Sara Bergmark Elfgren en helt 
ny pjäs för Malmö Stadsteater. Hennes författar-
skap pendlar mellan myt, magi, och vardagsrea-
lism. ”Oscars Liljas försvinnande” är en omtolk-
ning av den skräckromantiska vampyrberättelsen 
med rötter i klassiker som ”Dracula” och ”Car-
milla”.

Hösten 1994. Fyra unga människor med konst-
närsdrömmar dras in i kretsen kring den gåtfulle 
och geniförklarade poeten Oscar Lilja. Men pri-
set för att vara Oscars lärljunge är högt, livsfarligt 
högt. Vänskap och kärlek sätts på prov, gränsen 

TVÅSAMHETENS  
UTMANINGAR, RYSARE 
OCH FALSKSPEL

FARLIGA FÖRBINDELSER Foto: Emmalisa Pauly

mellan vansinne och verklighet suddas ut. Många 
år senare försöker de fyra förstå vad som egentli-
gen hände dem. 

”Oscar Liljas försvinnande” är en föreställning 
för både unga och vuxna där avancerad teknik, 
musik och projektioner skapar en suggestiv och 
skrämmande upplevelse. En berättelse om dröm-
mar, mardrömmar, konst och besatthet. 

Oscar Liljas försvinnande, 9 mars–25 april, HIPP

HJÄLPER EN KANINER
Hur kan man bevara gnistan i ett förhållande? 
Det sägs att sex och död är oskiljaktigt koppla-
de till varandra. Detta tar huvudpersonen Frank 
fasta på i denna galna nyskrivna brittiska kome-
di av Joe Hampson. Susan har gett sin man Frank 
en kanin, i syfte att väcka kärleken i deras tris-
ta förhållande till liv. Kaninen biter Frank i be-

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se

nen och han hatar den, så han tar med den till 
halvkriminelle Kevin för att få hjälp att slå ihjäl 
den. Så plingar Susan på dörren och en rad osan-
nolika händelser tar sin början. ”Kaniner” är 
en nyskriven svart brittisk komedi om tvåsam-
hetens utmaningar och att bevara gnistan i ett 
parförhållande.n

Kaniner, 22 mars–11 maj, Intiman

FARLIGA FÖRBINDELSER Foto: Emmalisa Pauly
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Under våren 2019 åker Magnus Carlsson tillsammans med en dans- 
ensemble ut på stor Sverigeturné med föreställningen ”Från Barbados 
till Gamla Stan”. I denna färgsprakande show bjuds publiken på en hit-
kavalkad utan dess like, med låtar från såväl Barbados som Alcazar och 
självklart även nyare hits från hans gedigna solokarriär.

GAMLA &  
NYA HITS  
med Magnus

Magnus Carlsson har tidigare bland annat tävlat  
i Melodifestivalen hela åtta gånger, både som 
sångare i Barbados, Alcazar och som soloar-
tist. Med närmare 40 guld- och platinaskivor, tre 
Grammisar och en mängd andra utmärkelser, 

programledarjobb och musikalroller har han nått  
ett erkännande som en av Sveriges mest folkkära  
artister. Magnus har turnerat över hela världen 
under sina 25 år som artist, och har en låtskatt 
likt få andra i branschen.n 

Från Barbados  
till Gamla Stan
21/3 Ystad,  
21/4 Helsingborg,  
22/4 Malmö,  
www.krall.se

Jill i  
MINDRE FORMAT

”My Remedy”, det är namnet på både Jill Johnsons kommande turné och 
platta. I mars släpper Jill ny musik och den 8 mars har hon turnépremiär på 
KB tillsammans med sitt band. 

Sångerskan Rebecka Törnqvist tillsammans  
med musikerna Johan Lindström, Konrad Agnas,  
Margareta Bengtson och Per Texas Johansson  
är fem musiker som under de senaste åren, 
både på skiva och konsert, finslipat sitt samar-
bete till musik med stor tydlighet och frihet. 

Foto:R
ickard L Eriksson

Sist Jill Johnson var på turné med eget material 
var hösten 2017 då hon spelade för utsålda hus i 
hela landet, då var det på konserthus men med 
”My Remedy Tour” åker hon för första gången 
som etablerad artist ut på klubbar och mindre, 
mer intima scener.

–Efter stora scener och shower, längtar jag oer-
hört mycket efter intimitet och levande impro-
visation med endast musiken och musikerna i 
fokus. Det var på klubbscenerna jag började en 
gång i tiden, och det ska bli så kul att få knyta an 
till den spelglädje jag minns från de scenerna!” 
säger Jill.n

Rebecka Törnqvist slog igenom i början av 1990-talet med hits 
som ”Good Thing” och har också varit en del av gruppen Gloria. 
Ända sedan debuten 1993 har Rebecka lagt enorm vikt på att 
hitta det unika uttrycket. Hon är en enastående låtskrivarbegåv-
ning som rört sig ifrån debutalbumets jazz till senare alstrens 
lågmält avskalade och säregna pop. Rebecka Törnqvists senaste 
skiva ”Home Secretary” blev hyllad i pressen och bland annat 
omskriven som hennes bästa hittills.n

Rebecka Törnqvist, 26/4, Helsingborg, 29–30/4 Malmö,  
www.headstomp.com

Jill Johnson,  
My Remedy 
8/3 Malmö,  
19/4 Helsingborg
www.livenation.se

STARK  
COMEBACK  
MED REBECKA
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Men inte då. Plötsligt blir det ännu mer att göra. Familjemedlemmar ska skjutsas hit och dit, 
olika tekniska problem ska lösas, svärsöner och svärdöttrar har tagit över all kontroll och ens 
röst har tappat sin pondus. Frugan ska resa kors och tvärs mellan alla världsdelar och lära sig 
nitton språk. Varannan vän tuppar av och telefonterrorister från Fonus ringer dagligen. Hur 
ska man kunna hitta sitt Zen i denna röran?

Föreställningen ”Mr Morfar” är baserat på den internationella succéföreställningen The 
Grandad som har spelats i många länder världen över och till och med blivit långfilm.  
Folkkäre Allan Svensson är en av landets mest aktade skådespelare. Bl a som den julälskande  
brevbäraren Gustav i ”Svensson, Svensson” nådde han in i alla svenskars hjärtan och har 
gjort massvis av roller i såväl filmer, tv och på landets största scener. Gå och se ”Mr Morfar” 
och känn igen dig. Eller din man. Eller din pappa. Eller din bror. Eller din mamma.n

Mr Morfar, turné, 30–31 mars Malmö, www.mrmorfar.se

Hur är är det att vara morfar idag? Du är i din bästa ålder, har ett bra 
jobb och är klar med uppfostran av barnen. Så nu äntligen kan du 
börja leva livet. Njuta av livets så kallade ”efterrätt”. Hitta punkten. 
Lugnet. Meningen.

MORFARSFÄLLAN

”Barnbarn är som  
hyrbilar. Man hämtar 

upp dem, rena och fina. 
Med full tank. Och sen 

lämnar man in dem  
efter några dagar,  

lortiga och tomma.” 

Mr. Morfar

ALLAN SVENSSON Foto: Axel Öberg

SNURRIGT 
VÄRRE
Det gäller att hänga på Nöjestea-
terns lås om man vill ha biljetter 
till en härlig komedi som bjuder på 
mycket skratt, nostalgi och komiskt 
kaos med Thomas Petersson och 
Birgitta Rydberg m fl. 

Tre clowner tar sig an ett teaterspel 
av CO Evers om genier och  
kärleksrelationer. Med tidigare  
hyllade produktioner som ”Raskens”, 
”Rid i natt” och Romeo & Julia” blir 
det ett unikt tillfälle för teaterkonst.

Efter sommarens stora succé i Kalmar och gäst-
spel under hösten på Lisebergsteatern i Göteborg 
åker nu skrattsuccén ”DubbelTrubbel” ut på tur-
né i vår. I övriga roller ser vi farsfavoriter som Pär 
Nymark, Anna-Karin Palmgren, Martin Rydell 
och Anna Rydell. Föreställningen utspelar sig på 
1970-talet och kryllar förstås av invecklade rela-

tioner och missförstånd. När man inte tror att det 
kan bli värre så blir det faktiskt det ändå. Farsen 
spelar bara i drygt en vecka så passa på att köpa 
biljetter.n

DubbelTrubbel, 8-16 mars, Malmö,  
www.nojesteatern.se

Teatergruppen 123 Schtunk består av Josefine 
Andersson, Lasse Beischer och Dick Karlsson, 
samtliga med ett långt och gediget förflutet inom 
teatervärlden. 123 Schtunks föreställningar var-
var traditionell teaterkonst med clowneri på ett 
spännande och intressant sätt. Med produktioner 
som ” Rid i natt”, ”Romeo & Julia” och ”Raskens” 
ställs invanda förväntningar på huvudet och får 
nytt liv, något som verkligen uppskattats av  
publik och teaterkritiker.

Den nya föreställningen ”Ett urtaget hjärta” 
är ett teaterspel i två akter om genier och rela-

tioner, författat av dramatikern CO Evers. Här 
ställs frågor som; Får det plats fler genier än ett i 
en kärleksrelation? Eller måste något av dem stiga 
åt sidan? Allt förstås kryddat med 123 Schtunks 
nyskrivna musik. Följ med på en sprakande, ge-
nialisk och äktenskaplig resa tillsammans med 
Siri von Essen, Frida Uhl, Harriet Bosse, August 
Strindberg och hunden Mutte.n

Ett urtaget hjärta, 17 mars Förslöv, 29 mars  
Helsingborg, 30 mars Lund, 14 april Kristianstad,  
26 april Landskrona, www.riksteatern.se

NYTT TEATERSPEL MED 
123 SCHTUNK
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En holländsk sjökapten har förbannat Gud under en storm. Som straff får han 
segla sitt skepp i evig tid. Hans enda räddning är att hitta en kvinna som är 
honom trogen in i döden. Vart sjunde år får han gå iland för att söka henne. 
Richard Wagners opera bjuder på stormiga känslor och oemotståndligt gri-
pande musik och spelas nu på Malmö Opera.

Händel var en av de tonsättare som undvek förbu-
det genom att skriva opera skickligt förklädd till 
oratorium. ”Il trionfo del tempo e del disinganno” 
från 1707 har inget religiöst innehåll utan hand-
lar om hur fyra allegoriska väsen tävlar med var-
andra: Tiden (Tempo) och Insikten (Disinganno) 
försöker övertyga Skönheten (Bellezza) att över-
ge Njutningen (Piacere) för mindre flyktiga till-

fredsställelser. I korthet: glöm köttet och omfam-
na själen, Det var trots allt en kardinal, Benedetto 
Pamphili, som skrev libretton.n

Il trionfo del tempo e del 
disinganno, 18–20/4

Skeppardottern Senta har växt upp i ett traditio-
nellt hem där männen seglar på havet och kvin-
norna sitter vid spinnrocken. Som ung kvinna 
längtar hon bort från tryggheten till något annat. 
När den mystiske sjökaptenen Holländaren dyker 
upp rämnar Carl Larsson-idyllen. Senta dras till 
hans svärta, till hans värld som är så annorlunda 
än hennes, till ett liv där inte allt är förutbestämt.

Sentas trolovade Erik är chockad och kan inte 
alls förstå varför hon vill ge upp sitt trygga liv 
med honom. Men Sentas far har inget emot gifta 
bort sin dotter med den mystiske främlingen, han 
ser mest till Holländarens rikedomar.

”Den flygande Holländaren” bjuder på stormi-
ga känslor och oemotståndligt gripande musik. 
Operan är ett av Richard Wagners tidigare mäs-
terverk. Delar av musiken har en mer traditio-
nell operastil än den man vanligtvis förknippar 
med Wagner, men här finns även hans typiska 
återkommande musikaliska teman eller ledmotiv 
som symboliserar de olika rollerna, två musiksti-
lar som i Malmö Operas uppsättning får symboli-
sera Sentas trygga värld och Holländarens mörka, 
stormiga tillvaro.

Den flygande Holländaren, t o m 31/3

Matilda är en exceptionellt intelligent flicka som 
älskar böcker. Hennes föräldrar, som bara tittar 
på TV, tycker att hon är konstig. Matilda läser allt 
hon kommer över och får en vän i bibliotekarien 
mrs Phelps. När Matilda börjar skolan får hon 
en snäll fröken, miss Honey, som förstår Matil-
das unika begåvning. På skolan finns också den 
skrämmande rektorn miss Trunchbull, tidigare 
olympisk mästare i släggkastning.

Böckernas värld hjälper Matilda till en början, 
men när hon blir konfronterad med orättvisor 
både hemma och i skolan bestämmer hon sig för 
att inte finna sig i det. I samma veva inser Matilda 

att hon har övernaturliga krafter och att hennes 
fantasier får fäste i verkligheten.

”Matilda the Musical” är baserad på en barn-
bok av den berömda författaren Roald Dahl, ska-
paren av nutida sagor där barnen tar makten över 
sina liv. Tonsättaren och komikern Tim Minchin 
har skrivit den medryckande musiken och de 
klipska sångtexterna. Malmö Operas chefregis-
sör och dramaturg Elisabeth Linton regisserar en 
stor barnensemble som får göra revolution mot de 
vuxna artisternas rollgestalter.

Matilda the Musical 15/3–2/6

Malmö Opera

www.malmoopera.se

West-End-succén ”Matilda the  
Musical” är baserad på en berömd 
barnbok av Roald Dahl, författaren 
som också skrev ”Kalle och choklad-
fabriken”. Musikalen fick inte mindre 
än sju Olivier Awards 2012 vilket då 
var världsrekord. I Malmö Operas 
version medverkar en mängd barn 
som just nu utbildas i sång, dans och 

skådespeleri på deras Matildaskola, som arrangeras i samarbete med Malmö 
kulturskola. Bokslukaren Matildas vän, den snälla bibliotekarien Mrs Phelps, 
spelas av underbara Marianne Mörck.

Händel älskade opera. I sin tidiga ungdom befann han sig i Italien där barock-
musiken stod på topp. Att påven i början av 1700-talet förbjudit framföran-
den av operor i Rom ledde till uppkomsten av det italienska oratoriet; verk 
med religiöst tema ämnade att framföras i en kyrka, och utan scenerier och 
kostymer.

HOLLÄNDARE  
PÅ JAKT

FÖRKLÄDD OPERA AV HÄNDEL

SUCCÉMUSIKAL 
med Matilda

Foto: Jonas Persson
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ALLA DUGER 
SOM DE ÄR

Mia Skäringer är en av Sveriges mes älskade skådespelerskor, författare och ko-
miker sedan länge. Hennes scenshower har också rönt stor uppskattning med sitt 
budskap om bli respekterad som man är och inte låta omvärldens tyckande och 
tänkande påverka i olika riktningar. Man duger som man är, helt enkelt.  
Mia beskriver föreställningen ”Avig Maria” som; ”En hyllning till kvinnan – den 
feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag. Frigörelse. Berät-
telsen om mig”. På scenen får Mia dessutom sällskap av ett sexmannaband under 
ledning av Stefan Sporsén, fem dansare samt multitalangen Hampus Nessvold.n

Avig Maria – No more fucks to give, 8/3 och 7/11, Malmö Arena, www.malmoarena.com

Till mångas stora glädje kommer Mia Skäringer tillbaka till  
Malmö Arena både i vår och i höst när den utsålda turnén 
”Avig Maria – No more fucks to give” fortsätter.  

Foto: Annika Berglund och 
Emma Svensson

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
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Utställningen sammanför konstverk av två må-
lare som har berättelsen i fokus. I utställningen 
finns ett gemensamt verk, ”Sagan”, skapat för 
utställningen i Kristianstad.

”Sagan” handlar om hunden Hasse, med  
illustrationer av Eva Kerek och text av Lukas 
Göthman. I utställningen kommer Evas origi-
nalakvareller att ställas ut. Utöver det blir det 
konst från de båda konstnärerna. Besökarna till 
utställningen kommer att få med sig ”Sagan” 
hem, i form av en serietidning.n

Sagan, t o m 31 mars, www.regionmuseet.se

EN SAGA, TVÅ  
KONSTNÄRER

Antikmässan i Brösarp har blivit knutpunkten 
för alla som är intresserade av genuina antikvite-
ter av hög kvalitet.

I mässans fokus står antikviteter i originalskick 
och kulturhistoriskt intressanta föremål. Folk-
konst och föremål från det gamla bondesam-
hället varvas med konst och högreståndsmöbler 
samt nutida design. I år kommer Antikrundans 
silver och smyckesexpert Jan Ribbhagen att vär-
dera publikens medhavda föremål. Missa inte 
detta tillfälle att upptäcka att ni har en ”Riktig 
Ryyysare”! Från Antikrundan deltar även Claes 
Moser, konstexpert, som utställare och värderare 
på mässan.n

Antikmässan i Brösarp, 29–31 mars,  
www.bosarpsmassan.se

Den 13 april slår vi traditionsenligt upp 
grindarna till den vårvackra slottspar-
ken. När våren börjar spira i alla delar av 
parken öppnar man upp slottet och in-
viger årets första utställningar. Slottsca-
féet Glasverandan, Slottsbutiken, Sofiero 
Slottsrestaurang och Sofiero blomster hål-
ler öppet och bjuder in till fika, umgänge 
och vackra vårinköp. I slottet blir det pre-
miär för Konst på Kryss. Upplev konst-
närliga uttryck från båda sidor av Öresund 
när konstnärer från vardera land ställer ut 
sina verk. Det vackra Orangeriet välkom-
nar våren med utställningen ”Tankar på 
penséer” av Gunnar Kaj.n

Säsongsöppning på Sofiero, 13 april,  
www.sofiero.se 

SOFIERO  
ÖPPNAR FÖR 
SÄSONGEN

ANTIKMÄSSAN  
I BRÖSARP
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Den folkkäre dirigenten Anders Berglund är 
konstnärligt ansvarig för konserten med Malmö 
SymfoniOrkester och några av landets mest lysan-
de stjärnor på jazzhimlen; Sharon Dyall, Rigmor 
Gustafsson, och Ellen Andersson. Konserten kret-
sar kring Ella Fitzgeralds tolkningar av George 
och Ira Gershwins stora musikskatt. MSO är för 
kvällen förstärkt med både saxsektion och komp-
grupp för att skapa ett extra svängigt storbands-
sound. Under 2018 framfördes ”Ella Fitzgerald & 
The Gershwin Songbook” med stor framgång av 
Radiosymfonikerna i Berwaldhallen i Stockholm 
och den rosades av både publik och press. 

– Det är tre fantastiska sångerskor som alla är 
jazzbaserade, men på olika sätt: Rigmor Gustafsson 
som är en av Sveriges bästa jazzsångerskor,  
Sharon Dyall som även har gjort många musika-

ler samt Ellen Andersson, jazzsångerska på väg 
upp, vinnare av Jazzkatten 2017. Hon har anam-
mat lite av Ellas stil när det gäller scatsong, vilket 
inte så många behärskar i Sverige, säger Anders 
Berglund.

Anders Berglund har för konserten fått låna ori-
ginalarrangemangen till några av låtarna från det 
universitet i Arizona som förvaltar Nelson Riddles  
stora musikskatt. I Malmö är det kanske första 
gången man får höra originalversionerna live i 
Sverige.n

En hyllning till Ella Fitzgerald feat. Malmö  
SymfoniOrkester 1/3 www.malmolive.se

Musikälskare i allmänhet och jazzfantaster i synnerhet kan se fram emot en 
storslagen och glädjefylld hyllning till Ella Fitzgerald – The First Lady of Jazz. 
Ella Fitzgerald gästade själv Malmö vid flera tillfällen, bl a en magisk konsert 
på Malmö Stadsteater i början av 1980-talet.
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I centrum står hemmafrun Antonietta (Anki Albertsson) som utåt sett 
lever det perfekta livet med man och många barn mitt i Rom. Året är 
1938 och nationalismen präglar allt större delar av Europa.

När Adolf Hitler besöker Benito Mussolini i det fascistiska Italien en 
dag i maj samlas folket på Roms gator för att fira. Det är en historiskt 
viktig händelse som alla vill uppleva på plats. Men Antonietta, som  
älskar Mussolini, kan inte vara med. Det kan inte heller hennes granne 
Gabriele (Stefan Clarin), tidigare firad radiojournalist som nu bann-
lysts eftersom han misstänks vara antifascist.

Av en slump träffas de båda och i humanisten Gabrieles närhet blir 
Antonietta smärtsamt medveten om sin ensamma och kärlekslösa var-
dag. Trots att de är varandras motsatser öppnar deras möte en helt ny 
värld.

Den nyskrivna musikalen ”En alldeles särskild dag” är baserad på  
Ettore Scolas hyllade genombrottsfilm från 1977 med Sophia Loren och 
Marcello Mastroianni i huvudrollerna. Den är skapad i samarbete med 
Malmö Opera.n

En tankeväckande och rörande föreställning skapar 
en vacker och omtumlande berättelse om ett  
oväntat och innerligt möte mellan två människor.  

En alldeles särskild dag, 
2 mars–18 maj,  
www.helsingborgsstadsteater.se

ETT  
 

MÖTE

Foto: Anders Ebefeldt/Studio-e
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Foto: Freeim
ages

Sex år efter succéshowen ”Det här var ju tråkigt” 
gav sig David ut på turné igen. Föreställningen 
är en renodlad standup-show som lyfter fram det 
absurda i ett för David Batra nytt och udda var-
dagsliv. För hur pusslar man egentligen med  
dagishämtningen samtidigt som det är regerings-
kris? Hur går sommarsemestern till när SÄPO är 

med? Nu är han tillbaka med en ny soloshow för 
första gången på sex år – ”Elefanten i rummet – 
han som är gift med henne”. Idén föddes i den  
politiska turbulensen hösten 2014.n

Elefanten i rummet–Finalen, 17 maj, Sparbanken Skåne 
Arena, Lund, www.davidbatra.se 
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ROCKA LOSS 
TILL ELVIS
Det räcker med att säga The King! De flesta vet direkt vem som avses. Elvis 
Aaron Presley, född i Tupelo 1935, kom att bli rockmusikens kanske inte  
förste, men störste artist. När han steg in på Memphis Recording Service 
1953 för att spela in en singel till sin mamma förändrades musikvärlden för 
alltid. Även om han till en början inte imponerade på skivbolagsfolket, kom 
hans fortsatta karriär bli helt enastående och skapade en helt ny musikgenre, 
rock ń roll.

Vad framför allt de vita medelklassungdomarna behövde var sitt eget ut-
trycksmedel. Man lyssnade i smyg på de svarta radiostationerna som spelade 
blues men i segregationens USA på 1950-talet sågs det inte med blida ögon. 
In kommer då Elvis Presley och tar upp gitarren och snyggar till gamla 
bluesklassiker och gör dem lite mer rumsrena och nu kan alla uppskatta det 
svarta musikarvet i vit kostym. Ett exempel på en av Elvis storsäljare är låten 
”One night with you is what Í m now praying for” som egentligen är en Smi-
ley Lewis-låt med en helt annan titel och innebörd.

Nu kommer en Elvis-musikal i världsklass där alla hans hits spelas.  
Passa på att rocka loss till ”All Shook Up”, ”That’s All Right”, ”Hound Dog”, 
”Heartbreak Hotel”, ”Jailhouse Rock”, ”Love Me Tender”, ”In the Ghetto”, 
”Don’t Be Cruel”, ”Can’t Help Falling In Love”, ”It’s Now Or Never”, ”Blue 
Suede Shoes”, ”(You’re the) Devil In Disguise”, ”(Let Me Be Your) Teddy 
Bear”, ”Always On My Mind”, ”Suspicious Minds” och ”Burning Love”.n

Elvis – The Musical, 15 mars, Malmö Arena, www.juliusproduction.se
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29 - 31 mars 2019
fredag 10-18   lördag 10-18   söndag 10-16

www.bgaaf.com

Sveriges mässa för oförvanskade Antikviteter
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.
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Följ med till den vilda och exotiska indiska djungeln och möt där de  
klassiska figurerna Baloo, Bagheera, Kaa och den fruktade Shere Kahn.

Foto: D
röse &

 N
orberg

Musikalen för hela
MÄNNISKOFAMILJEN

I ”Djungelboken – The Musical” blir Mowgli ensam kvar i en liten by efter det att tigern Shere Kahn  
anfallit byn. Mowgli blir sedan ”adopterad” av en liten björnfamilj bestående av pappa Baloo och björn-
systrarna Liv och Lycka. Där trivs han och får lära sig att leva tillsammans med alla djuren och naturen.

En dag blir Mowgli utsatt för fara och skyddar sig med hjälp av eld. Detta tycker pappa Baloo är  
läskigt så han frågar sin vän, den svarta leoparden, Bagheera om råd. Upprörd över att höra att ”män-
niskovalpen” använder eld lite hursomhelst skick-
ar han vidare Baloo till den listige pytonormen 
Kaa för att få svar på den stora frågan om vad 
man ska göra med den lille tvåbeningen Mowgli. 
Svaret blir tyvärr att Mowgli måste tillbaka till 
dom andra pälslösa tvåbeningarna – människorna.

Det blir ett helt galet djungeläventyr när denna 
legendariska saga tolkas på ett personligt sätt med 
hjälp av humor, musik och dramatik. I den stor 
ensemblen finns bl a Mendéz, Tilde Fröling,  
Gunilla Backman, Jakob Stadell, Bill Sundberg, 
Nils Axelsson och Eric Rusch.n

Djungelboken – The Musical,  2/3 Kristianstad,  
9/3 Malmö, www.drosenorberg.se

En färgglad, bubblig, interaktiv, svängig och ro-
lig föreställning med barnens stora favoriter 
Babblarna, Faffa, Vovvo och Klonk. Språklek och 
svängig musik blandas och musikalen framförs 
med tal, tecken, sång och dans.
Publiken får träffa Babba som inte alls vill gå och 
lägga sig. Tillsammans med robotflickan Klonk 
vill Babba bygga en koja som de alla ska sova över 
i. Men Vovvo är busig och väcker Babblarna hela 
tiden… Barnen i publiken får dansa och sjunga 
med till både nya och gamla låtar; ”Bibbel Bab-
bel Bubbel”, ”Stompalång Tut Pling Sång”, ”Första 
Låten” och många, många fler.n

Babblarna andra musikalen – Bibbel Babbel Bubbel, 3/3 
Lund, 23/3 Kristianstad, 6/4 Malmö, babblarna.se

Babblarna är tillbaka med sin andra 
musikal. Det blir att sjunga med till 
både nya och gamla låtar. 

Bibbel Babbel Bubbel

Tropikariet är en exotisk inomhusdjurpark på fyra våningar, 
med allt från lemurer och apor till hajar och krokodiler. Här 
kan besökaren promenera på den afrikanska savannen, smyga 
i en månskensbelyst regnskog och dyka ner till ett korallrev 
utanför Maldiverna. För att sedan kanske avsluta dagen på 
caféet med nyfikna spejande surikater som sällskap.n 

Tropikariet, Helsingborg, tropikariet.com

UNGA UPPLEVER ÄLDRE 
–Jag heter Viola, och är en pigg ungdom på åttio år! Ni ska få titta in hos mig 
och se hur jag har det. Mitt liv är så spännande! Det är kaffe som ska kokas, 
tidning som ska läsas, allt som händer i den stora världen! Men nu är kaf-
fet klart. Tidningen var det. Men var ligger glasögonen? Nej, nu ringer det på 
dörren! Vem kan det vara? Jag får väl öppna. Var är nycklarna? De ligger på 
bordet. Och där ligger glasögonen. Nu kan jag läsa tidningen. Oj nu ringer det 
igen…

I föreställningen ”Kära Nån!” får den unga publiken även göra bekantskap med 
Marit från Härlig HemHjälp (HHH), som vänder upp och ner på Violas liv. Genom 
komiska förvecklingar och fysiskt spel, kan den unga publiken uppleva att de kanske har mycket ge-
mensamt med de äldre.n

Kära Nån! 9/3 och 23/3, Expressteatern, Malmö, kulturcentralen.nu

Foto: Anja Callius/Callius Media

Foto: Jackson Jost/Unsplash FYRA VÅNINGAR MED  
EXOTISKA DJUR
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Den årligt återkommande internationella barn- och ungdomsfilmfestiva-
len, BUFF Filmfestival, äger rum i Malmö under en vecka i mars. 

På Vattenhallen kan besökaren uppleva spännan-
de och interaktiva experiment och shower. 

Under påsken är det Påskshow och då svarar 
påskharen på kluriga frågor och lyfter fram flera 
av äggets hemligheter genom spännande experi-
ment. Påskharen berättar exempel hur en kyck-
ling blir till och med lite tur kläcks en påskkyck-
ling under showen. 

Vattenhallens utställningar uppmärksammar 
viktiga ämnen inom dagens forskning och i vårt 
samhälle. De är interaktiva, och besökaren får 
prova på tekniker som att utföra titthålsopera-
tioner, göra en ultraljudsundersök-
ning eller skjuta protoner och kittla 
elektroner.n

Påskshow 13–14 april, Påsklovs- 
öppet 15–18 april, Vattenhallen 
Lund, http://www.vattenhallen.lth.se

EN MÅNGFALD AV FILMUPPLEVELSER

FLYGFÖRSÖK TILL 
BLÅKULLA

På BUFF står filmer för barn och unga i fokus. 
I festivalens biomörker får publiken möta oli-
ka kulturer, höra främmande språk och följa 
med på äventyr.  BUFF vill undvika de mest 
stereotypa berättelserna och karaktärerna och 
föredrar istället filmer som på olika sätt är 
normbrytande.
Årets tema är framtiden. Inspirerade av Greta 
Thunberg och andra unga aktivister, lyfts frå-
gor som på olika sätt berör vår framtid fram. 

Några av filmerna utspelar sig i framtiden eller 
leker med bilden av hur det kan komma att bli. 
Ytterligare några filmer tar avstamp i samtiden 
men väcker ändå frågor som får oss att funde-
ra på vilken värld vi vill leva i och hur de val vi 
gör idag påverkar vår framtid. Det kan verka 
skrämmande, men också trösterikt, eftersom 
vi har makten att förändra och påverka.n

BUFF Filmfestival, Malmö, 23–29/3, www.buff.se

Under påsklovet finns 
det all anledning att 
besöka Kulturen i 
Lund. Här finns det 
möjlighet att följa 
med på en 30 minu-
ters visning på temat 
påsk. Varför ska man 
gömma alla kvastar på skärtorsdagen? Har alla 
häxor en svart katt? Vem är egentligen påskha-
ren? Under visningen berättas det om de folkliga 
traditionerna runt påsk på ett lekfullt sätt.

Verkstan har även påskpyssel för alla åldrar 
och dessutom firas skärtorsdagen med utom-
huslekar, påskpyssel, marsipanmodellering med 
mera. Dagen avslutas med ett gemensamt flyg-
försök till Blåkulla, för alla påskkärringar och 
påskgubbar.n

Påsken på Kulturen, 15/4–22/4, Kulturen i Lund,  
www.kulturen.com

Foto: Pixabay

VEM KOM FÖRST  
– HÖNAN ELLER ÄGGET?
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Foto: Erik Witsoe/Unsplash

Förr fanns många påskmarknader att 
gå på där allehand pynt, blommor 
och fjädrar kunde inhandlas. Numer 
finns två med verkligt färgglada och 
trevliga mötesplatser med påskprylar 
och påskmat.

PIPPI PÅ PÅSK 

KULLAPÅSK
Det är dags för den 12:e upplagan av mat- och 
påskmässan Kullapåsk i Äsperöd Höganäs. För-
utom mat dyker hantverk och andra andra saker 
som hör påsken och våren till upp på mässan.  
Fokus ligger på regionalt och lokalt producerad 
mat, samt hög kvalité på övrigt hantverk.

Kullapåsk, 13–14 april,  Äsperöd Höganäs,  
www.kullapask.se

PÅSK PÅ ÖVEDSKLOSTER
Övedskloster ordnar med konst- och hantverks-
mässa under påsken. Förutom att handla, titta, 
äta och njuta i vårsolen (eller regnet) kan man 
samtidigt besöka slottets fantastiska gårdslokaler 
och sidobyggnader. ”PÅSK på Övedskloster” är 
en mässa för hela familjen och det finns aktivite-
ter för stora och små hela helgen. 

Övedskloster, beläget vid Vombsjön i Sjöbo 
kommun, räknas till en av Sveriges förnämsta  
rokokoanläggningar. Under medeltiden fanns ett 
kloster på platsen men verksamheten upphörde 
vid reformationen och byggnaderna hamnade så 
småningom i privat ägo. Under 1700-talets senare 
hälft lät Hans Ramel riva 
de gamla klosterbygg-
naderna och upp-
förde det nuvarande 
slottet.n

PÅSK på Övedskloster,  
19/4–21/4, Övedskloster,  
www.ovedskloster.com

»Bästa musikalen 
sedan Lejonkungen«

/ Time Magazine

BILJETTER  
malmoopera.se        
040–20 85 00        

15 MARS – 2 JUNI
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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, 28/4 Malmö Arena, 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
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

Nu kommer våren och i samband med konstrundor och utställ-
ningar blir det säkert tillfälle att sitta och njuta av vårväder och  
en god fika. Mycket nöje. 

PÅSKTRADITION 

19–22/4  Västra Skånes Konstnärsgille     www.vskg.se
19–22/4 IASE Konstrundan www.iase.se
19–22/4 Påskutställning www.skhf.se
19–22/4  Konstrunda Kristianstad www.artqueen.se
19–22/4  Konstrundan Mittskåne www.konstrundan.com
19–28/4 Konstrundan NV Skåne www.konstrundan.se
19–28/4 Konstrunda Österlen www.oskg.nu

NÅGRA AV ALLA TREVLIGA UTSTÄLLNINGAR:

Foto: Pixabay
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BOMÄSSAN I HELSINGBORG 2019 
5–7/4, www.bomassa.se

Är det köket som behö-
ver en makeover? Är det 
dags att byta ut det slitna 
golvet i vardagsrum-
met? Kanske börjar bli 
dags att investera i en ny 
energisnål och miljövänlig 
värmepump? Oavsett vad 
flödar tips och inspiration 
på Helsingborgs Arena.

ANDREW LLOYD WEBBER GALA 
17/3, www.malmolive.se

En hyllning till Andrew 
Lloyd Webber en av 
vår tids största musi-
kalkompositörer. Fyra 
internationellt upp-
märksammade solister 
tillsammans med en 
sång-och dansensem-
ble tar med publiken 
på en känslomässig berg- och dalbana. 

PÅSKMÄSSA
19/4–21/4, www.horby.se 

Utställning inomhus och utomhus med konst-
närer, hantverkare och företagare med massor 
av spännande upplevelser för alla sinnen. Varför 
inte även slå dig ner i den gemytliga fikahörnan 
och avnjuta en kopp kaffe och lite ”himmabagat”  
Byföreningen i Hörby anordnar detta.

MAIA HIRASAWA 
15/3, www.dunkerskulturhus.se

Lika delar svenskt som 
japanskt. Maia Hirasawa 
har underhållit musikäls-
kare över hela världen 
i mer än tio år. Hennes 
lekfulla, självklara me-
lodier och vackra röst 
har tilltalat många och 
hon har varit en självklar 
del av såväl det svenska 
som japanska och inter-
nationella musiklivet.

Foto: Jez Timms/Unsplash

LISA EKDAHL & BAND  
–VEM VET 25 JUBILEUMSTURNÉ 

12/4, www.malmolive.se

Visklassikern ”Vem 
Vet” fyller 25. Detta 
firar Lisa Ekdahl med en 
stor jubileumsturné där 
hon binder ihop den 
legendariska debuten – 
från start till mål – med 
nya engelska albumet 
”More of the Good”. Till 
sin hjälp har hon ett gam-
malt lyckohjul.

EN HYLLNING TILL BJÖRN AFZELIUS
2/3, www.musikisyd.se

Det har nu gått 20 år sen Björn Afzelius gick bort, 
Björns minne kommer under 2019 hedras av några 
som stod honom mycket nära. Olle Nyberg, Mikael 
”Nord” Andersson och Göran ”Guran” Blomgren 
kommer att bjuda publiken på en kväll fylld med 
magiska tolkningar av Björns fantastiska låtskatt i 
Kristianstad.

DROTTNINGSYLT
27/4, www.riksteatern.se

Josefin Johansson och Robert Noack ger er 
samtliga svenska drottningar från Sigrid Stordåda 
till Silvia. Där emellan träffar vi Karin Månsdot-
ter, Kristina och så klart de fyra Eleonorerna alla 
på en dryg timme via sketcher, sång och dans i 
Lomma. 

MALMÖ STADSTEATERS BALETT 
1944–1994

tom 14/4, www.teatermuseet.com

50 år med egen balettensemble och klassiska 
balettuppsättningar. Malmö Teatermuseum visar 
bland annat bilder, affischer och annat material ur 
museets arkiv, samt kostymer utlånade av Malmö 
Opera.

SWING IS THE THING! 
7/4, www.riksteatern.se

I Ängelholm gör Caroline 
Wennergren en hyllning 
till Ella Fitzgerald som 
skulle fyllt 100 år förra 
året. Även Leroy Arm-
strong, en buktalardocka 
som genom Caroline 
sjunger som om han var 
en yngre bror till Louis 
Armstrong, dyker upp. 
Detta är den allra bästa 
swingen med rötterna i 
den klassiska jazzen. 

    

Tips i Skåne
Påsken står för dörren och vad passar då bättre än att besöka både 
Påsk- & Bomässa för tips och idéer. Självklart behöver också själen  
belönas med ljuva toner från visa till musikalmusik, med omvägen  
över en gnutta jazz.

Foto: Pixabay

Foto: Sarah Dorweiler/Unsplash

Foto: Britt De Koon

Foto: Richard Frantzén
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BERGMANS  
kvinnoroller och kostymer
Utställningen ”Bergman på modet” knyter an till de filmer av Bergman som 
utspelar sig under det sena 1800-talet och tidigt 1900-tal. 

Foto: Louis Huch. S.  
Bearbetning av Ed Shepp

I Ingmar Bergmans rika filmproduktion är det 
oftast kvinnorna som står för färgen. ”Bergman-
kvinnan”, som är flera olika karaktärer, presente-
ras i utställningen genom utvalda kostymer från 
filmerna.

Med hjälp av kostymerna, bevarade kostym-
skisser och stillbilder från filmerna ges en kon-

centrerad bild, dels av det textila hantverket i 
dräkterna, dels av filmernas kontext och tillblivel-
se. Besökaren möter också Bergman som person 
och filmskapare.

Bergman på modet kommer från Hallwylska 
museet, och är en del av firandet av Ingmar  
Bergman som föddes för hundra år sedan.n

Bergman på modet
T o m 28 april, Slottsholmen, 
www.malmo.se

Pipilotti Rist, Open My Glade (Flatten), 2000. Single channel video installation, silent, (video still). © Pipilotti Rist. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine 

supports the exhibition Louisianas Main Corporate Partners:

VÅRENS STORA, SINNLIGA OCH
FÄRGSTRÅLANDE LOUISIANA-UPPLEVELSE
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I början på maj när våren verkligen borde vara i antågande kan det vara 
trevligt att ”damma av” sina veteranbilar på en träff i Höör, eller en teater-
kväll i Ibsens tecken. För de som bara vill ha lättsinnigt glitter och flärd är 
en helkväll med Cabaret Moulin att rekommendera.

VETERANBILSTRÄFF 
MED UNDERHÅLLNING
300 meter från Backagården i 
Höör hålls en veteranbilsträff 
för alla entusiaster. Försäljning 
av objekt för alla delar inom 
veteranbilshobbyn. Underhåll-
ningen står Skånska visor för 
och även mataktörer finns på 
området.

3/5 Höör,  
www.veteranbilsektionen.se 

ETT DOCKHEM 2 
När Nora Helmer gick ut  
genom dörren och lämnade 
man och barn var det för alltid. 
Trodde hon. Men 15 år senare  
är hon tillbaka – hon har ett 
ärende. Se Helena Bergström 
och Marie Göranzon i Ibsens 
mästerverk från 1879 i en tid 
lik vår egen.

2/5 Lund, www.riksteatern.se

CABARET MOULIN 
Dragshowgruppen Cabaret 
Moulin intar Victoriateatern 
med en exklusiv show med 
färgsprakande kostymer och 
shownummer. Med mer gla-
mour, stor ensemble och hyste-
riska nummer vrider gruppen 
nu upp ett par växlar för att 
skämma bort sin publik återi-
gen. Pampigt, humor, party och 
dans, men ändå en gnutta allvar.

2–4/5 Malmö, www.victoria.se

NÄSTA MÅNAD

Foto: Pixabay, C
abaret M

oulin



THE MUSICAL

9 0 - T A L E T S  O D Ö D L I G A  K L A S S I K E R

FREDERIKKE VEDEL · MIKKEL MOLTKE HVILSOM · JOHANNES NYMARK · JESPER ASHOLT · SARA GADBORG · MIKKEL VADSHOLT · JOACHIM KNOP
MUSIK OCH TEX TER AV DAVE STEWART OCH GLEN BALL ARD · MANUS OCH TEX TER AF BRUCE JOEL RUBIN

BASER AD PÅ PAR AMOUNT PICTURES FILM SKRIVEN AV BRUCE JOEL RUBIN    

REGI OCH KOREOGRAFI: TOBIAS LARSSON

D A N M A R K S P R E M I Ä R  1 4  M A R S  2 019 
S P E L A R  I  K Ö P E N H A M N ,  T I V O L I S  K O N C E R T S A L  F R Å N  1 2  A P R I L

Köp biljett på ghostmusical.dk


