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KÅSERI

Magic bodyguard 
Ibland inträffar oväntade scenarier som man 
aldrig kunnat förutse. Något som får en att 
se sig omkring efter Dolda kameran eller lik-
nande för situationen är så knasig att man inte 
tror att den är sann. Detta hände mig nyligen 
på en resa till sydostasien.

Jag har en väldigt god vän som är en av värl-
dens bästa magiker. Han bor sedan länge i 
sydostasien och när jag hade vägarna förbi 
för någon månad sedan passade vi på att träf-
fas och uppdatera vad som hänt sedan sist. Jag 
skickade ett meddelande till honom och sa att 
jag skulle vara i stan under några dagar om 
han hade tid och möjlighet att träffas. Visst 
hade han det och vi bestämde att vi skulle ses 
på ett av stans lyxhotell.

Ni vet hur det är med riktigt goda vänner. 
Det spelar ingen roll om det var en vecka eller 
ett år sedan man sågs men när man samman-
strålar igen så verkar tiden ha stått still. Man 
fortsätter helt enkelt där man slutade förra 
gången liksom. Vi spenderade några timmar 
tillsammans och åt en underbar lunch innan 
vi strosade genom kvarterets gränder och  
pratade om allt mellan himmel och jord. En 
på det hela taget mycket trevlig eftermiddag.

Till slut var det dock dags att bryta upp för 
denna gången då jag hade ett affärsmöte in-
planerat och han skulle uträtta några ären-
den. Dock hade jag lite tappat bäringen på var 
vi var någonstans så jag bad min vän att visa 
mig vägen till det hotell jag skulle ha möte på. 
Han visste precis vart jag skulle och erbjöd sig 
att följa mig dit. Inte mig emot, vem tackar nej 
till ett sådant erbjudande.

Väl framme vid det flotta hotellet följde  
magikern med mig in i receptionen. Det var 
ganska självklart vem jag skulle träffa och 
denne satt redan och väntade i lobbyn. Men 
innan jag hann samla ihop mig så hade min 
vän magikern redan gått fram och presenterat 
sig. Som min livvakt.

–Eh, yes, hello. I am Mr Sjöstens bodyguard. 
I am here to make sure that everything is safe, 
sa magikern.

–Eh, OK, sa mitt möte.
Efter några snabba magiska handrörelser  

så blixtrade det till och personen i fråga,  
intet ont anande, hade blivit av med både 
klocka och plånbok. Efter ytterligare några 
fingerfärdigheter lämnade magikern oss med 
ett intygande om att både hotelllobbyn och 
mitt möte var OK och kunde betraktas som 
säkert.

–Eh, ja, jag får be om ursäkt för det inträf-
fade men man kan inte vara alltför försiktig, 
sa jag.

–Eh, nä, det är ju klart, sa den något kon-
funderade mötet. Brukar du resa med egen 
bodygouard?

Nu uppstod ett moraliskt dilemma. Spela 
med eller framstå som en total galning. Jag 
valde båda.

–Eh, jodå, så atte...Jag har alltid livvakt med 
mig. Reser aldrig utan, sa jag.

Så småningom avslutade vi vårt möte och 
en något omtumlad man utan plånbok och 
klocka lämnade hotellet och han undrar  
säkert fortfarande vad som hände. Både plån-
bok och klocka återbördades samma dag via 
bud.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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BRÖSARP ANTIKT

1. Nygammalt i Brösarp
Antikmässan i Brösarp har utvecklats från ett lokalt evenemang till Sveriges mest omskrivna och  
omhuldade mässa. I fackpressen omnämns mässan sedan länge som ”Sveriges bästa antikmässa”. Att 
inte ge avkall på kraven, utan snarare förstärka inriktningen är regeln. Profilen med möbler och andra  
föremål i ursprungligt skick är det som väcker intresse hos kunder och utländska besökare. När  
andra mässor drunknar i nymålade och sönderrenoverade föremål finner man här det andningshål den 
antikintresserade behöver.n

Antikmässan i Brösarp, 16–18 mars, www.brosarpsmassan.se

2. Svenskt glas på Dunkers
Se ”Walk the Line” på Dunkers kulturhus i Helsingborg. En glasutställning som lyfter fram det nyska-
pande inom glaskonst. Nio glaskonstnärer skapar uttryck som vi högst troligt inte förväntat oss. Ut-
ställningshallen delas in i sju rum där konstnärernas olika uttryck lyfts fram. De tar avstamp i olika 
traditioner och metoder vilket gör att varje rum får en unik karaktär av bland annat lysande uranglas, 
graffitiestetik och stickad glasfiberull.n

Walk the Line – svenskt samtida glas, t o m 18 mars, Dunkers Kulturhus, www.dunkerskulturhus.se

3. Käftiga ljud
Ett av Sveriges uppkäftigaste band är förmodligen The Sounds med Maja Ivarsson som levererar lika 
mycket energi som ett normalstort kärnkraftverk. Efter debuten 1999 lade man snabbt världen för sina 
fötter med sin punkinspirerade indiemusik och hits som ”Hit Me!”, ”Living in America” och ”Seven 
Days a Week”. Nu återtågar de med ny platta och gamla godingar. Support: Keyframes.n

The Sounds, 24 mars, The Tivoli, Helsingborg, www.thetivoli.se
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4. Plura puttrar på
Per Malte Lennart Jonsson, mer känd som Plura är ute på turné med sin bejublade show ”En man av 
hjärtat” som gått för slutsålda hus på Scalateatern i Stockholm. Utöver en personlig berättelse om Plu-
ras liv innehåller föreställningen massor av musik från Eldkvarns gedigna låtkatalog men även några 
nyskrivna låtar. Mauro Scocco har ett viktigt finger med i spelet då han är med som en ciceron via en 
inspelad röst och agerar gondoljär genom hela föreställningen.n 

En man av hjärtat, 16 mars, Slagthuset, Malmö, www.kulturbolaget.se

5. Ruggigt värre  
Vem minns inte den ruggiga TV-serien om de skånska morden. 
Men var hände det egentligen? Denna busstur går till  
platserna för tre av de mest kända fallen: Hurva, Veberöd 
och Esarp. På vägen berättas det många andra anekdoter  
ur den skånska historien. Turen tar cirka fyra till fem  
timmar med lunch eller kaffepaus. Mycket nöje…n

Skräckens väg, www.spokguiden.com
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Malmö Stadsteater spelar tre väldigt olika pjäser under mars.  
Sammantaget ger det en bra bild av samhällsutvecklingen men var 

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

T O M 7 APRIL
FLY ME TO THE MOON
Två kvinnor redo för en ny 8-timmars arbets-
dag. En 84-årig man som inte kommer att 
kunna hämta sin pension. En livsfarlig idé.

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

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

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

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

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

T O M 3 APRIL
FRÖKEN JULIE

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG, KIM SULOCKI, CHARLIE GRÖNVALL, RENAIDA BRAUN
STOR ENSEMBLE • REGI & MANUS: ROBERT DRÖSE • MUSIK: MARTIN LANDH

Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70 & drosenorberg.se

HELSINGBORG ARENA 4/2 • YSTAD ARENA 10/3 • MALMÖ ARENA 11/3 • KRISTIANSTAD ARENA 22/4

DRÖSE & NORBERG, PRODUCENTERNA AV SNÖVIT THE MUSICAL & TROLLKARLEN FRÅN OZ 
PRESENTERAR STOLT

F
o

to
: 

P
et

er
 K

n
u

ts
o

n



 www.dethander.com – DET HÄNDER 11DET HÄNDER – SKÅNE 10

SAMTAL PÅ DIS-

TANS

Innan Jörgen Sjöbergs karriär som komiker tog fart arbetade han inte mindre än sex år som 
reseledare, destinationschef och rundtursguide på olika destinationer runt om i världen. Ett 
yrke som minst sagt ledde till massor av möten med underbara människor och som även 
försatte honom i en hel del märkliga men roliga situationer. Dessa erfarenheter ligger till 
grund för denna standupshow där Jörgen med ett energiskt och medryckande kroppsspråk 
sätter publiken in livet som reseledare.n

Guiden, 7 mars, Victoriateatern, Malmö, www.victoria.se

LIVET SOM RESELEDARE
Vad är det för fel på Danmark? Hur funkar egentligen trafiken på Bali? 
Finns det verkligen inga dumma frågor? Följ med på en resa tillsam-
mans med komikern Jörgen Sjöberg som garanterat kommer ge dig 
ett gott skratt.

WILLIAM SPETZ  Foto: Josefine Bäckström

SAMTAL PÅ DISTANS
Efter att ha spelats totalt 43 gånger för fler än 23.000 perso-
ner är ”Mormor jag vet att du är i himlen, men har du tid 
en timme?” tillbaka i vår igen. I föreställningen får publiken 
följa med William Spetz under hans sista kväll med sin mor-
mor Ulla. För henne berättar han om en uppväxt med pushi-
ga gympalärare och kroppskomplex. Man möter den presta-
tionssjuka Lisa om måste ha betyget A i allt för att kunna sova 
om nätterna och framför allt lär man känna Williams älskade 
mormor.n 

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

OPASSION I PAR
Föreställningen ”Minns du mig?”,  
med Annika Andersson och Thomas  
Petersson i huvudrollerna, har gjort 
succé på Lisebergsteatern och är nu ute 
på turné runtom i Sverige. 

Vad händer när barnen är utflugna, 
lägenheten är färdigrenoverad och bi-
len faktiskt går riktigt, riktigt bra?  
Föreställningen ”Minns du mig?” är en 
komedi som handlar om just det, om 
kärlek för evigt och tagen för given.n

Minns du mig? 25 mars Helsingborg, 7 april 
Malmö, www.showtic.se

T
O

B
IA

S 
PE

R
SS

O
N

 F
ot

o:
 R

ob
er

t 
El

dr
im LÄNGTAN EFTER BARN

”Ni som älskar bebisar så mycket, varför skaffar 
inte NI barn?!” Om komikern Tobias Persson fått 
en krona för varje gång den frågan ställts så hade 
han inte behövt ta banklån till otaliga IVF-för-
sök. Eller adoption. I humorföreställningen ”Man 
på prov” utlovas en djupt personlig berättelse om 
längtan efter barn. Publiken bjuds på befriande 
och bitvis svart, humor,  allt ur en pappas per-
spektiv.

– I fyra års tid levererade jag provrör på dagtid 
och stand up comedy på kvällstid. Utöver det stod 
jag i adoptionskö, gick föräldrautbildning, gjorde 
”värderingsövningar” från helvetet och försökte 
hålla äktenskapet vid liv, berättar Tobias Persson.

”Man på prov” är dock allt annat än tung och 
allvarsam. Efter 17 år på landets alla humorsce-
ner, manusskrivande, otaliga tv och radiofram-
trädanden har Tobias förmågan att sätta knorr på 
allvaret utan att trivialisera.n

Tobias Persson – Man på prov, 9 mars Hässleholm,  
17 mars Ystad, www.lifeline.se

LÄNGTAN  
EFTER BARN  
– ur en pappas  
perspektiv

THOMAS PETERSSON OCH ANNIKA ANDERSSON Foto: Anna Reljanovic
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De kommer från stan, från Sverige, från världen medbringande musik och 
show från då och nu. Välj och vraka efter tycke och smak.

2 MARS
SABINA DDUMBA
På bara några år har Sabina Ddumba säkrat sin 
plats som en av Sveriges klarast lysande musika-
liska stjärnor, och världen ligger alltjämt för hen-
nes fötter. Trots att Ddumbas katalog var relativt 
tom när hon 2016 utnämndes till Årets nykom-
ling på såväl Grammisgalan som P3 Guld, kändes 
hon redan då självklar som artist. Låtar som ”Not 
Too Young” och ”Effortless” talade sitt tydliga 
språk. Det var aldrig som att se en stjärna tändas, 
utan snarare som att upptäcka något som alltid 
funnits där. Sabina Ddumba blev inte en fantas-
tisk artist, hon hade alltid varit en. Många svens-
ka artister har gjort den resa som nu ligger fram-
för henne, och många har haft samma drömmar. 
För är det någonstans Sabina Ddumba hör hem-
ma, så är det på de riktigt stora scenerna.

3 MARS
JOAN BAEZ
Förra året gav hon en helt magisk konsert på 
Stockholm Music & Arts, en konsert som också  
gästades av Patti Smith. Tidigare i år blev hon 
också invald i Rock & Roll Hall of Fame. Nu är 
hon aktuell med nytt album och inleder sin sista 
stora turné ”Fare thee well…Tour 2018” med tre 
Sverigekonserter. Turnén sammanfaller med att 
Joan Baez släpper ett nytt studioalbum, hennes 
första sedan 2008.  

Hennes karriär har sträckt sig över 50 år,  
under vilken hon omedvetet introducerade Bob 
Dylan till världen 1963, marscherade på front- 
linjen i Civil Rights-rörelsen med Martin  
Luther King, inspirerade Vaclav Havel att käm-
pa för Tjeckiens självständighet och fortsätter till 
denna dag att passionerat ta ställning i frågor hon 
brinner för. Genom sin fantastiska karriär har 
hon mottagit många priser och utmärkelser, där-
ibland Recording Academys Lifetime Achieve-
ment Award och Amnesty Internationals Ambas-
sador of Conscience Award.

8–10 MARS, 14–17 MARS
... HAR DU SETT VÄRLDEN
I vårens stora satsning på Malmö Live Konsert-
hus kastas vi rakt in i efterkrigstidens Malmö och 
tas med på en svindlande musikalisk resa och en 
berättelse om Malmö och Mikael Wiehes histo-
ria och liv.  ”… har du sett världen” är en musik-
föreställning och en resa i tid. Tillsammans med 
Mikael Wiehe, Nour El Refai, Edda Magnason 
och Malmö SymfoniOrkester följer vi Mikaels liv 
från 1952 och samtidigt Malmö stads förvandling 
fram till idag. 

STJÄRNSPÄCKAT  
PÅ MALMÖ LIVE

MICHAEL WIEHE Foto: Niklas Michin Aristoy 

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

SABINA DDUMBA

12 MARS
FIRST AID KIT  
+ SUPPORT: VAN WILLIAM
Med sin säregna stämsång och ljudbild av folk, 
country och americana har First Aid Kit blivit ett 
av vår tids mest älskade band och en av landets 
största internationella framgångar. Med 2014 års 
album ”Stay Gold” sålde First Aid Kit guld i  
England, platina i Sverige och nådde förstaplatsen 
på Sverigetopplistan. Den nya skivan är produce-
rad av Tucker Martine (My Morning Jacket,  
Laura Veirs) och spelades in i Portland, Oregon 
där duon samarbetade med flertalet fantastiska 
artister – Peter Buck från REM, Glenn Kotche 
från Wlico och McKenzie Smith från Midlake. 

12 MARS
KJELD LAURITZEN & MONDAY 
NIGHT BIG BAND
Kjeld Lauritzen är Danmarks okrönte kung när 
det kommer till att spela Hammondorgel. Det 
finns ingen som kan bemästra det instrumen-
tets alla möjligheter och olika ”sound” som Kjeld 
och troligen är det en av flera anledningar till att 
han är en av de hårdast arbetande musikerna i 
Danmark. Han är verkligen mästaren av en klas-
sisk B3a och med ett Lesliekabinett i andra änden 
så fylls rummet av virvlande toner ackompanje-

rade av Mon-
day Night Big 
Band.

18 MARS
ANDREW 
LLOYD 
WEBBER 
GALA
Fyra internationellt 
uppmärksammade so-
lister tillsammans med en 
sång- och dansensemble tar med publiken på en 
känslomässig berg- och dalbana. Andrew Lloyd 
Webbers arbete är fullt av känslor, det är det som 
gör hans musik så älskad. Kärlek, förförelse, ro-
mantik, humor, ilska, girighet, mod, hopp och 
inspiration. Alla dessa känslor förenas i denna 
hyllningsgala. Webbers briljanta musik tolkas av 
artister tillsammans med en levande orkester be-
stående av 14 musiker. Kvällens värd leder publi-
ken genom den musikaliska resan och förenar de 
olika delarna av showen. Kvällen förgylls med ett 
urval från hans mästerverk som ”The Phantom 
of the Opera”, ”Cats”, ”Jesus Christ Superstar”, 
”Evita”, ”Sunset Boulevard”, ”Starlight Express” 
m fl.n

Historien är löst baserad på William Shakespeares  
komedi ”Trettondagsafton” och utspelar sig i en 
sömnig småstad i USA i mitten på 1950-talet. Den 
unge rockkillen och rebellen Chad kommer till 
stan och vänder upp och ner på den vilket inte 
uppskattas av alla dess invånare och speciellt  
inte av stadens borgmästare. Den unga tjejen  
Natalie jobbar som mekaniker hos sin far i hans 
garage. Hon är en drömmare och hennes liv tar 
en ny vändning när hon träffar Chad. Hon fal-

ler pladask för honom och får upptäcka kärlekens 
magi och det härliga med äkta rock ń  roll. På 
scen kommer publiken att få se en grym ensemble 
i briljanta sång- och dansnummer samt ett fantas-
tiskt svängigt liveband som kommer ta dem med 
på en rejäl nostalgitripp tillbaka till 1950-talet, 
med Elvis odödliga låtar som ”Hound dog”, ”Blue 
suede shoes”, ”Jailhouse rock” och många fler.n

All shook up, 10 mars–22 april, Kristianstads Teater, 
www.allshookup.se

KUNGEN LEVER 
I KRISTIANSTAD
Nu kommer ”The King” till Kristianstads Teater, eller 
åtminstone Broadwaymusikalen ”All shook up” som är 
sprängfylld med Elvis Presleys största hits. Precis som 
andra populära jukebox-musikaler, så som ”Mamma Mia”, 
”Rock of Ages”, ”We will rock you” är ”All shook up” en  
härlig feelgood musikal som man helt enkelt inte kommer att kunna motstå. 
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Foto: David Bicho

MARKOOLIO
INTERVJU MED

Han dansar och showar, och med sin omisskännliga finlandssvenska brytning 
är han en av de mest älskade underhållarna i Sverige. Med en förkärlek för det 
burdusa och kanske inte helt korrekta har vi sett honom som super- 
skurken Dr Mugg där han försöker ta över Dasseborg med sin Pruttomobil. 
Nu spelar han den girige trollkarlen El Zallham i musikaläventyret ”Aladdin” 
som går på turné runt om i Sverige. Magasinet Det Händer fick en exklusiv in-
tervju med Marko Lehtosalo, alias Markoolio.

Hur kommer det sig att du så ofta figurerar i de 
lite ocharmiga rollerna som skurk?
–Det finns en kul dimension att spela bov eller 
osympatiska roller. Speciellt tycker barnen om 
det. Det killar lite extra i magen liksom. När jag 
läser godnattsagor för min son Melker så är det 
alltid sagor om vampyrer och spöken han vill 
höra. Kanske är det för han känner sig extra trygg 
när han vet att det bara är på låtsas men ändå 
spännande och lite läskigt.

Och så lägger du väl till lite när du läser för  
Melker.
–Ja, man kan plussa på lite med den finlandssven-
ska dialekten så blir det ännu lite mer läskigt och 
spännande. Jag har faktiskt haft nytta av min dia-
lekt på det viset. Finskan är ett ”styggt” språk som 
lämpar sig väl för kusliga figurer.

El Zallham, din roll i ”Aladdin”, är en ond och 
girig trollkarl. Hur nära dig själv är han?
–Inte alls. Han är en obehaglig typ som bara rof-
far åt sig och smider falska planer. Han vill åt all 
världens guld och lurar alla han träffar på. Men 
som alltid så kommer hans otyg att straffa sig när 
han träffar på både Aladdin och Anden i flaskan. 
Det lönar sig inte att vara dum och elak. 

Har du några andra planer för framtiden? Något 
du inte gjort men gärna vill göra.
–Jag skulle jättegärna spela med i en långfilm.  
Jag har lite idéer som nog kan bli något. Gärna  
en avskalad roll som kanske inte direkt passar  
Markoolio. En allvarlig roll hade varit spännande. 
Lite för att väga upp den bild folk har av mig som 
glad och spexig vilket jag ju givetvis är, men att få 
spela en mer djup karaktär hade passat och skulle 
visa fler sidor av mig som person.n

 ” Finskan är ett ”styggt” 
språk som lämpar sig för 

kusliga figurer. 
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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 11:e upplagan av mat- och påskmässan Kullapåsk i 
Äsperöd Höganäs. Förutom 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, 24–25 mars,  Äsperöd Höganäs, www.kullapask.se

PÅSK PÅ ÖVEDSKLOSTER
Övedskloster ordnar med konst- och hantverksmässa 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  
aktiviteter för stora och små hela helgen. Över 50 utställare, och flera 
separata konstutställningar.

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 klosterbyggnaderna och  
uppförde det nuvarande slottet.n

PÅSK på Övedskloster, 30/3–1/4, Övedskloster, www.ovedskloster.com

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 

29/3–2/4  Västra Skånes Konstnärsgille     www.vskg.se
30/3–2/4 IASE Konstrundan www.iase.se
30/3–2/4 Påskutställning www.skhf.se
30/3–2/4  Konstrunda Kristianstad www.artqueen.se
30/3–2/4  Konstrundan & Jubileumsrundan Mittskåne www.konstrundan.com
30/3–8/4 Konstrundan NV Skåne www.konstrundan.se
30/3–8/4 Konstrunda Österlen www.oskg.nu

NÅGRA AV ALLA TREVLIGA UTSTÄLLNINGAR:

Foto: Pixabay
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RIGOLETTO Foto: Malmö Opera

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

TIDLÖS FAVORIT
Med sin underbara musik och en handling lika 
spännande som en thriller, har operan ”Rigoletto” 
varit en stor publikfavorit alltsedan urpremiären. 
Nu spelas den på Malmö Opera i regi av Kasper 
Holten. 

I en stor lyxvåning håller Hertigen hov med 
vräkiga och dekadenta fester. Hans ständige  
sidekick, den illa omtyckta Rigoletto, gör narr av 
allt och alla. De rör sig i en värld där allt är till 
salu och kvinnor är förbrukningsvaror. Under 
den polerade ytan är kontakterna med den undre 
världens kriminalitet omfattande och smutsiga.

Men Rigoletto har en hemlighet, en älskad  
dotter som han håller gömd undan världens ond-
ska. Tills den dag då ryktet börjar gå; Rigoletto 
håller en kvinna gömd, säkert hans älskarinna. 
Henne skulle Hertigen gärna slå klorna i.

Operan är baserad på Victor Hugos pjäs ”Kungen  
roar sig”, som Verdi ansåg vara i klass med  
Shakespeare. Och liksom Shakespeares mörkaste 
dramer är ”Rigoletto” spännande och vacker men 
ack så fruktansvärd.

I operan drabbar Verdis rafflande, mäktiga  
musik hårt och svidande för att landa i den tröst-
lösa frågan: Kan man skydda sina barn från värl-  GODSPELL Foto: Lotta Heinegård

 PIPPIN
 Foto: Lotta H

einegård/C
harlotte T

 Ström
w

all

dens ondska? Det är en fråga som regissör Kaspar 
Holten tagit fasta på när han gör ”Rigoletto” till 
en riktig thriller i ”scandic noir”-stil.

Operan innehåller en av genrens största schla-
gers, La donna è mobile, där hertigen visar sitt 
förakt för kvinnorna som han säger sig älska. Ett 
lysande exempel på vacker musik som döljer ett 
ganska mörkt budskap.

Rigoletto, t o m 1 juni

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

I desperation mördar han sin far kung Karl den 
store, men ångrar sig genast och ber spelledaren 
återuppväcka honom. När olyckan är som störst 
kommer änkan Katarina och hennes lille son in 
i hans liv. I det enkla, alldagliga livet hittar Pip-
pin till slut kärlek och lycka. Men då griper spel-
ledaren in, besatt som han är av att ge sin publik 
en storslagen show. En storslagen show blir det 
sannerligen när regissör Ronny Danielsson sät-
ter tänderna i den här Broadwaymusikalen från 
1970-talet, med dans, akrobatik, galna upptåg och 
scenkostymer tagna som ur en drömvärld. Mode-
skaparen Camilla Thulin tar publiken till en värld 
av skyhöga frisyrer, paljetter, glitter, ränder och 
prickar.

Pippin, t o m 21 april 

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

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

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

Godspell, 7 mars Lund, 14 mars Kristianstad

Malmö Opera
www.malmoopera.se
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Ta snabbaste vägen  
till Åre och Mora i vinter!
Visste du att BRA flyger direkt från Stockholm, 

Göteborg och Malmö till Östersund/Åre i vinter? 

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

enkel resa. Snabbt och smidigt till snön,  

helt enkelt. 

Boka via din resebyrå  
eller på flygbra.se

Flyg från Bromma fr.

inkl.skatter och avgifter

Flyg från Malmö
 eller Göteborg fr.

inkl.skatter och avgifter
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MED RÖTTER SOM 
FÖRGRENAR SIG 

En droppe midnatt
t o m 11 mars,  
Slagthuset Malmö,  
www.endroppemidnatt.se

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

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

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

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

I den firade regissören Farnaz Arbabis händer 
kommer berättelsen till liv på scen i en färgspra-
kande hybrid av monologer, dialoger, musik med 
djupa rötter inom jazztradition, hiphop och soul 
blandat med nyskrivna låtar och tidigare ospelat 
material.n
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Det blir världspremiär med Skånes Dansteater när  
föreställningen ”Nayrab” sätts upp med koreografi av  
Nicolas Cantillon och Laurence Yadi.
”Nayrab” är ett medryckande möte mellan traditionell musik från Mellan-
östern och nyskapad koreografi. Titeln betyder slättmark på syrianska och 
är även namnet på den by i Syrien där föreställningens kompositör,  
Malmömusikern Tarek Alhadj, föddes. Hans musik bär en hel regions  
poesi och spelas live på scenen. Nio dansare kastar sig ut i dansstilen Fuitt-
Fuitt. En dansande motståndsanda, en flödande rörelse som vägrar låta sig 
hejdas. De låter instinkterna styra och böljar fram till musiken i en lyrisk 
trans. ”Nayrab” vill inspirera publikens sätt att leva och ger dem en pulse-
rande upplevelse som känns långt ut i salongens stolsrader.n

LYRISK  
SYRIANSK 
DANS

Nayrab
Världspremiär 24 mars,  
spelas även 28 mars,  
5–8 april, 12–14 april,  
Skånes Dansteater,  
www.skanesdansteater.se

Foto: Jenny Baumgartner

På den mysteriedoftande teatern, i skenet av  
kulörta lyktor, ger Malin & Zink sin variant på  
en trolleriföreställning. En dekadent show i ett  
rasande tempo, en helkväll med två fingerfärdiga  
magiker och deras mest otroliga nummer, det 
bästa av det bästa och det roligaste av det vansin-
niga. En hel en del osedda syner, fingerfärdighet i 
världsklass, minst en dekapitering, diverse hem-
mabyggda illusioner, cirka två ton skrot och sju 
kilo konfetti garanteras utan förbehåll.n

Malin&Zink, 29-31 mars, Victoriateatern, Malmö,  
www.victoria.se

Foto: Tom Wall 

SIMSALABIM 
PÅ FYRA HÄNDER

För tredje året i rad bjuder Victoria-
teatern i Malmö in magikern Malin 
Nilsson för ett osannolikt påskfirande. 
”MALIN&ZINK” är en föreställning 
som blandar magi, humor och surre-
alism och som genomsyras av  
Malin Nilssons, Malmös egen magi-
drottning, och Markus Zinks, den 
obstinate, konfettikastande tysken, 
hemtrevligt kaosartade signaturkänsla.

Musik av ANDREW LLOYD WEBBER.
Sångtexter CHARLES HART. 

Ytterligare sångtexter RICHARD STILGOE. 
Manus RICHARD STILGOE och

ANDREW LLOYD WEBBER. 

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

Restaurang 031-13 13 00. www.opera.se
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Sjungade träsktroll, flygande mattor, Påskharen, 
zombies och tropiska räkor – missa de många olika 
roliga evenemang som erbjuds under mars. 

MARS PANNKAKA  
FÖR BARNEN
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ÄVENTYR I ORIENTEN
”Aladdin” är en komisk äventyrsmusikal för hela 
familjen med en stor ensemble, spektakulär iscen-
sättning och nyskriven originalmusik. 

Lämna det kalla Norden och följ med till den 
mytomspunna Orienten. Magiker, flygande mat-
tor och vilda dromedarer. Humor och drama mö-
ter kärlek och ljuv musik. Lägg därtill en märkligt 
motsträvig ande så får du ett fartfyllt och riktigt 
roligt äventyr för alla mellan 3 och 100 år.

”Äventyret Aladdin” är berättelsen om en fat-
tig yngling vid namn Aladdin (Charlie Grönvall), 
som rövas bort av El Zallham (Markoolio), en ond 
och gniden trollkarl, för att hämta en magisk olje-
lampa från en grotta. Aladdin hittar lampan och 
när han rengör den dyker en lustig och något för-
smådd ande upp (Claes Malmberg). Anden äger 
förmågan att uppfylla all världens önskningar. 
Aladdin blir med andens hjälp en rik ung man, 
han klär ut sig till en prins för att fånga hjärtat 
hos landets prinsessa Safa (Renaida Braun).  

Under tiden smider 
trollkarlen lömska  
planer och stjäl tillbaka 
den magiska lampan med hjälp 
av sin kumpan Jabaar (Kim 
Sulocki), den fett svängiga dromedaren. Lyckas 
Aladdin överlista trollkarlen och vågar han berät-
ta sanningen om sig själv för prinsessan? Och vad 
håller den flygande mattan Zlatan på med? 

Äventyret Aladdin, 11 mars, Malmö Arena,  
www.aventyretaladdin.se

SJUNG SJUNG SJUNG
Sjung med full hals när Malmö Live arrangerar 
sing along. Här är det upp till barnen att sjunga 
tillsammans med Annika Bjelk och med gästen 
Sara Lehmann. 

Sing along för barn // Musikaler för barn –  
Banankontakt, 17 mars, Malmö Live, www.malmolive.se
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TEKALAS HOS HATTMAKAREN OCH 
PÅSKHAREN
I Kulturens nya lekutställning ”Alice i Underlandet”  
kommer man liksom Alice att känna sig stor på 
vissa ställen, och liten på andra. Här kan man 
leka teparty, klä ut sig, spela spel, pussla, krypa 
in i kaninens hus, läsa böcker med mera. Lewis 
Carroll skrev den kända barnboken med sam-
ma namn för över 150 år sedan. Den handlar om 
Alice som trillar ner i ett kaninhål... Efter det är 
inget sig likt. Hon blir stor och liten om vartan-
nat, hamnar i en underlig värld. 

Utställningen är för barn 3–8 år med sällskap 
av vuxna, samt för alla som är nyfikna på Alice i 
Underlandet.

Alice i Underlandet – en lekutställning, minst t o m feb 
2019, www.kulturen.com

SJUNGANDE TRÄSKTROLL 
I ett träsk långt bort från civilisationen hittar vi 
träsktrollet Shrek. Likt andra träsktroll har han 
valt att leva i sin ensamhet, där han slipper för-
följas av hat från såväl människor som sagoväsen. 
Så en dag tar Shreks liv en ny vändning när en hel 
svärm sagofigurer dumpas på hans tröskel. För 
att åter vinna tillbaka sitt träsk blir han tvungen 
att bege sig ut på en resa där han bland annat mö-
ter den pratglade Åsnan, den onde Lord Farquaad 
och en viss prinsessa klädd i grönt…

Musikalen ”Shrek” hade premiär på Broadway 
2008 och är baserad på den ikoniska filmen från 
2001, sedan premiär har den spelats på många 
platser runt om i världen och detta är andra 
gången föreställningen sätts upp i Sverige. Den på 
ytan otroligt roliga musikalen berör även ämnen 
som utanförskap och mobbing och hur viktigt 
det är att våga stå upp för den man är oavsett vad 
andra säger. Blanda detta med en uppsjö fantas-
tiska musikalnummer, en mängd komik och alla 
sagoväsen man kan tänka sig.

Shrek Musikalen, 9–11/3, Malmö,  
www.juliusbiljettservice.se

TRANDAGEN
25 mars inleds årets transäsong vid Pulken i  
Kristianstad. Tranvärdar finns på plats och det 
bjuds på fika. I mars–april rastar tusentals  
tranor vid Pulken och när det är som mest tranor 
finns tranvärdar på plats med kikare och infor-
mation. Ett besök som är roligt för hela familjen. 

Trandagen 25/3 Kristianstad,  
vattenriket.kristianstad.se/naturum/

ALL STAR PARADE MED ZOMBIES 
OCH MANGA
Träffa Darth Vader, Boba Fett, Jedis och andra 
SciFi figurer och skådespelare när SciFi-mässan 
landar i Malmö. Fotosessioner, frågestunder, ljus-
sabelträning m m finns på programmet. På mäss-
san blir det också ”SciFiWorld All Star Parade”, 
en cosplayparad där alla karaktärer är välkom-
na, allt från Star Wars och seriefigurer till skräck, 
zombies och manga. 

SciFi-mässan 24–25/3, Stadionmässan Malmö,  
www.scifiworld.se

EXOTISKA DJUR OCH VÄXTER
Tropikmässan är en köp- och säljmässa för den 
som är intresserad av exotiska husdjur och väx-
ter m m. Här hittar man ödlor, ormar, sköldpad-
dor, grodor, salamandrar, akvariefiskar, tropiska 
räkor, insekter, spindlar, växter m m som normalt 
inte går att finna i butik. Glöm inte kameran, det 
finns många spännande djur att se.n  

Tropikmässan, 30/3, Slagthuset Malmö, www.slagthus.se
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Den svenska parfymindustrin tog sin början omkring 1850 och miniut-
ställningen visar smakprov på sällsynta svenska flaskor från bland annat 
Zadigs i Malmö, Pauli, Barnängen, Hylin och Gahns. Det är en nostalgisk 
tripp från 1700-talet fram till idag.n

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

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

GOD DOFT  
I SNYGG  
FÖRPACKNING

En hyllningskonsert till 
HASSE & TAGE 
Påsken på Skillinge teater innebär inte bara 
konstupplevelser utöver det vanliga utan 
också musik. Mästertrumpetaren och  
legendaren Jan Allan spelar tillsammans 
med Alexander Baginski Ekroth och kören  
Five Live i en hyllning till Hasse&Tage.
Få har som Hasse Alfredson och Tage Danielsson  
satt sin prägel på det svenska musik- och kul-
turlivet från slutet av 1950-talet och framåt. 
Idag är de båda borta, men deras musik lever i 
allra högsta grad. I den här hyllningen till le-
gendarerna får vi höra många av de gamla väl-
kända sångerna men också en del mindre kän-
da. Skådespelaren Bodil Mårtensson kommer 
att läsa monologen om sannolikhet och det blir 
också tillfälle till allsång.

Jan Allan har sedan femtiotalet varit av de 
mest tongivande musikerna inom svensk jazz, 
känd för sitt alldeles unika sound. Han har 
bland annat spelat med Monica Zetterlund, Jan 
Johansson, Lars Gullin och medverkat i revyer 
med Hasse & Tage.n

Hasse & Tage-konsert med Jan Allan & Five Live,  
25 mars, Skillinge teater, www.skillingeteater.se

BLUESFEST!
Skillinge teater står återigen som värd för en två dagar lång hyll-
ning till bluesen med sitt husband Big Easy och inbjudna special-
gäster som lägger hela Skillinge i blåa dimmor.

Big Easy är ett gäng rutinerade musiker som spelat med storhe-
ter som Wilmer X, Peps Persson, Dan Hylander, Miriam Bryant,  
Hasse Kvinnaböske Andersson och många fler.n

Skillinge bluesfest, 31 mars och 1 april, Skillinge teater, www.skillingeteater.se
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I centrum står Figaro och hans kärlek Susanna, hon arbetar på slottet där den 
ständigt otrogne greven Almaviva och hans hustru bor. Runt dem kretsar en 
mängd karaktärer som alla har band till varandra och snabbt utvecklar sig pjäsen 
till en mustig historia där det gäller att hänga med i svängarna.

”Figaros bröllop” skrevs alldeles före franska revolutionen 1789 och med sin 
förtäckta kritik mot rådande orättvisa samhällssystem blev pjäsen först en rejäl 
flopp. Men med draghjälp av Mozarts operaversion har den blivit älskad på värl-
dens scener. Köpenhamnsbaserade regissören Moqi Simon Trolins uppsättning 
är en färgsprakande, absurd och musikalisk komedi med djupt förankrade röt-
ter som låter oss förstå att verkligheten ibland inte är vad den ser ut att vara. Moqi 
Simon Trolin har tidigare satt upp prisbelönta ”Sandholm” (2011) och publiksuc-
cén ”Den besynnerliga händelsen med hunden om natten” (2015) på Helsingborgs 
stadsteater.n

Het passion, intriger, längtan efter bekräftelse samt en  
pyrande revolution. ”Figaros bröllop” är en farsartad komedi 
som osar av åtrå, otrohet och utstuderad maktkamp. 

Figaros bröllop
24 mars–5 maj,  
Helsingborgs stadsteater,  
www.helsingborgsstadsteater.se

ÅTRÅ &  
MAKTKAMP

Foto: Sophie Håkansson

Biljetter: skanesdansteater.se

NAYRAB
VÄ R L D S P R E M I Ä R  2 4  M A R S

K O R E O G R A F I 
LAURENCE YADI, NICOLAS CANTILLON

L I V E M U S I K  
TAREK ALHADJ, KOMPOSITÖR OCH OUD

BEHZAD SOURATGAR, TAR OCH SETAR 
MOSTAFA AL KAFAFI, SLAGVERK

S K Å N E S  D A N S T E AT E R ,  M A L M Ö
2 4  M A R S –1 4  A P R I L

 

Nu kan du köpa din biljett genom att SWISHa till 
123 539 28 65. Skriv i meddelande vilken datum 
på föreställningen och antal biljetter!

ger

av Anders Ruud

Övriga föreställningar: Lör 29/7 kl. 19.00 • Sön 30/7 kl. 16.00 • Fre 4/8 kl. 19.00 • Lör 5/8 kl. 19.00
 Sön 6/8 kl. 16.00 • Fre 11/8 kl. 19.00 • Lör 12/8 kl. 19.00 • Sön 13/8 kl. 16.00
Inträde Vuxna: 250:-   Ungdomar 12-18 år: 125:-   Barn under 12: gratis inträde

SVANEHOLMS SLOTT
PREMIÄR 28/7 19.00

Biljetter säljes på Svaneholms slotts museum, 0411 - 400 12. Turistbyrån i Skurup, 0411-536 048, 0411-536 058

SNÅLJÅPENSS N Y L T G Ä S T E R

På Johannamuseet kan man återse ett härligt sånglustspel med alla ingredienser 
till en munter historia med skratt och förvecklingar.
Föreställningen “Snåljåpens snyltgäster” hand-
lar om den fashionable Malmöborgaren Thomas 
Frick som var stadens rikaste man på 1860-talet. 
Allt är frid och fröjd när hans husmor ramlar i 
kanalen under mystiska omständigheter och det 
står inte länge på förrän han dessutom får besök 

av några förnäma engelska ladies. Varför trillade 
husmor i kanalen och hur skall han förklara de 
märkliga omständigheterna för sina fisförnäma 
gäster. Spelet kan börja.n

Snåljåpens snyltgäster, 25 mars,  Johannamuseet,  
facebook.com/Svaneholmsteatern

HUSMOR MED HUMOR 
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© Pablo De Gortari 

KONST POPPAR UPP
Nu kopplas Malmö och Skåne samman med internationell konst på ett unikt 
sätt i ett anrikt hus i Södra Förstadsgatans början, just efter man gått över 
kanalen. 
På mer än 200 kvm samlas bildkonstnärer och deras konst för 
vem som helst att träffa och köpa av. Så utvecklas den tradi-
tionella gallerivärlden vidare till en spännande och tillgänglig 
upplevelse, både off- och online. Det blir lättare och roligare att 
köpa konst för vem som helst som är intresserad och man får en 
mer direkt och personlig tillgång till prisvärd konst. Under tre 
veckor kan man uppleva konsten, träffa konstnärer, vara med 
om olika event och framför allt få veta mer om hur det är att 
köpa konst och kanske t o m börja samla.n

Nordic Art Agency Pop Up 2–21 mars, Malmö,  
www.nordicartagency.com 

© Marta LafuenteCHELSEA DAVINE I SIN ATELJE 

Pop up Art
The international art event of 
the year in Malmö with over 200 
sqm of the Nordic Art Agency’s 
fresh international contempo-
rary artists, featuring original 
artworks & some of our new 
photographers. Throughout the 
three weeks this Pop Up exhibi-
tion aim to inspire with private 
views, live painting events and 
artist evenings.

ÅRETS NYHET!
Nils Oscar Palace – nybyggd 400 m2 exklusiv

utställning!

– nybyggd 400 m  exklusiv
utställning!

VÄLKOMMEN TILL AUTOSEUM
I SIMRISHAMN!

ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA MOTORMUSEER
Svensk Bilsportutställning • Frasses Musikmuseum med 
biosalong • Stefan ”Lill-Lövis” utställning • L.A. Toys – 
leksaksmuseum • Nils Oscar Palace – årets exklusiva 
nyhet • Modellfl ygutställning • Alfs Leksaker
Modelljärnväg • Trivsamt kafé

FABRIKSGATAN 10, 272 36 SIMRISHAMN. TEL: 0414-137 80. ÖPPET: MARS–OKTOBER, 11–18, ALLA DAGAR UTOM MÅNDAGAR OCH MIDSOMMARHELGEN  www.autoseum.se

Jack Vreeswijk och CajsaStina Åkerström 
har med stor kärlek omfamnat sina fäders 
imponerande produktion. Dessa två per-
soner som är så starkt förknippade med 
sina fäders oefterhärmliga personligheter 
och skaparkraft hade en viss tvekan i bör-
jan att ge sig på detta projekt. Men med 
stor värme och innerlighet står Jack och 
CajsaStina på scen för att återskapa den 
magi som fortfarande omger dessa gigan-
ters musikaliska produktion. Givetvis blir 
det en och annan anekdot samt eget mate-
rial också.n

Du och jag farsan, 15 mars Kulturkvarteret 
Kristianstad, www.jack-cajsastina.se

Arvtagarna till två av Sveriges 
största visgiganter, Cornelis 
Vreeswijk och Fred Åkerström, 
fortsätter sitt segertåg under 
våren.  

VISGIGANTERNAS ARV

CORNELIS VREESWIJK OCH FRED ÅKERSTRÖM  
Foto: Aftonbladet/5600/IBL

JACK VREESWIJK OCH CAJSASTINA ÅKERSTRÖM  



DET HÄNDER – SKÅNE 32

TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

50 shades of ink  
30/3–1/4 

Missa inte denna internationella  
tatueringsmässa som i dagarna  
tre bjuder på det mesta. Några av 
världens bästa tatuerare finns på 
plats till bläckets land.

www.sundsparlan.se

Nordman–Dag och Natt 
7/3 Hässleholm, 8/3 Ystad

Nordman, duon som gör musik fylld 
av pop, rock och folktoner med tex-
ter fyllda av vårt nordiska vemod, är 
tillbaka med ny singel och följer upp 
med en intim turné i vår.

www.nordman.nu

Jan Sigurd & Wille Crafoord  
9–10/3 

Närgången ståuppkomik om livet 
och såna grejor, musikaliska fanta-
sier och klavertramp. En dryg skå-
ning och en rapp stockholmare upp-
träder. 

www.victoria.se

Ebi–The ”50” World Tour 
17/3

Ebi, kungen av persisk musik och 
en av de mest populära persiska 
artisterna genom tiderna, blickar till-
baka på livet i den största turnén i 
persisk musikhistoria.

www.malmoarena.com

Mars har mycket att bjuda på förutom att våren  
är i antågande. Folkmusik, både från Sverige och 
Danmark, varvas med persisk sång och rockmusik. 
Öl blandat med hälsa eller varför inte en tatuering 
i Helsingborg.

Jonah Blacksmith  
3/3 

De två danska bröderna kommer till 
Helsingborg med gitarr och banjo, 
kända för sin intensiva närvaro på 
scen, sina roliga anekdoter och en 
egen musikstil.

www.thetivoli.se 

Malmö Öl- & Whiskyfestival  
9–10/3 

Malmö Öl & Whiskyfestival är  
betydligt mycket mer än bara en öl- 
och whiskymässa, här skapas en 
upplevelse för besökarna med både 
mat och dryck.

www.mowfestival.se

Sing, Sista, Sing!  
24/3 

Följ med på en vindlande musika-
lisk berättelse om den afroameri-
kanska kvinnans roll i musikhisto-
rien tolkad av den fantastiska  
mezzosopranen Andrea Baker.

www.helsingborgskonserthus.se

Hälsa & Helhetsmässa 
11/3 

TV-mediet Pierre Hesselbrandt och 
Levsmart bjuder in till en heldag 
i Eslöv som går i Hälsans tecken 
med intressanta föredrag och ut-
ställare inom friskvård mm.

www.levsmart.se

Mustasch  
23/3 

Nu åker de svenska rocklegenderna 
i Mustasch och Hardcore Superstar 
på gemensam vårturné med stopp 
på Slagthuset. Även Entombed A.D. 
är med som support.

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

 
17 utställningar. 3 våningar

Skoj, lek och lärande

www.experimentarium.dk
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April, och förhoppningsvis våren, 
närmar sig snabbt. Här bjuder  
vi på ett litet axplock på vad som  
händer i början av månaden.

LENNIE NORMAN – 
GUBBVARNING LIVE!
Det var 27 år sen sist han gjorde 
en egen stand up show. Nu är 
det äntligen dags för komikens 
fader, legendaren och en av Sve-
riges mest erfarna och populära 
komiker Lennie Norman, att ge 
sig ut på en rikstäckande turné 
med föreställningen ”Gubbvar-
ning Live”. 

5 april Kristianstad, 6 april Ystad, 
www.mtlive.se

THE MYSTICAL POWER 
OF SHAOLIN KUNG FU 
En resa till den mystiska värl-
den av Zen och en parad av de 
mest spektakulära övningarna 
av kroppslig styrka och smidig-
het från traditionell kinesisk 
kampsport. Allt från Tai Chi 
Kung Fu till Qi Gong kommer 
att visas av 20 munkar, mästare 
och elever från Shaolin-temp-
let.En show för både unga och 
gamla.

6 april, Malmö Live,  
www.malmolive.se

THE SIMON &  
GARFUNKEL STORY
Under kvällen får publiken 
höra historien kring duon,  
alla stora hits bl a Bridge over 
Troubled Water och Scarbo-
rough Fair. En kväll fylld med 
mängder av klassiker i versio-
ner som är så nära originalet 
som det går att komma. Dean 
Elliot och Jonny Smart har fått 
fantastisk kritik för sin show.

5 april Nöjesteatern Malmö,  
www.juliusbiljettservice.se

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


