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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



Det hänDer – Skåne 4

kåseri

de fördömda månaderna
Det är bara att konstatera att januari och  
februari är årets mest baktalade och fruktade 
månader. Bankkontot gapar ekande tomt  
efter julens utsvävningar och februari är bara 
grå och trist. Långt kvar till värmen och solen 
orkar knappt över horisonten. Förkylningar-
na avlöser varandra och det finns just inget att 
glädjas över kan tyckas.

Men låt mig då få påvisa motsatsen; att det 
faktiskt inte är så trist och tråkigt som det kan 
tyckas vid första anblicken. Januari kan fak-
tiskt fyllas med positivt innehåll, likaså fe-
bruari. I januari kan man t ex njuta av många 
trevliga upplevelser och slippa all stress för 
kommande högtider. För många glömmer 
all jäkt man haft inför julen och nyårshelgen. 
Alla måsten, allt som skall hinnas med och 
så kommer tjocka släkten på besök. De skall 
utspisas och underhållas fast man egentligen 
kanske inte uppskattar deras påtvingade när-
varo. Och den hets som omedelbart efter jul-
afton infinner sig när alla laddar upp inför ny-
årsafton. Det blir ”Grevinnan och betjänten” 
på TV, skumpa och raketer. Precis som van-
ligt, även om man vet exakt vad som kommer 
att hända. Februari är inte dum den heller, 
faktiskt. Man kan så sakteliga börja se ”ljuset i 
slutet på tunneln” och också en hel vecka med 
sportlovsaktiviteter. Egentligen är det vi själva 
som skapar hetsen runt de schemalagda hög-
tiderna. Varför inte bara ta det lugnt och inte 
känna att sportlovsveckan måste tillbring-
as i en svindyr stuga i fjällen med allt vad det 
innebär. Det finns ett fantastiskt bra uttryck 
på danska som kan användas vid alla dessa 
hurtfriska måsten som omgivningen påtving-
ar oss mer än vi själva. När dansken tycker att 
det blir lite för mycket av en prestigefråga och 

egentligen inte har lust att delta i julhets  
eller nyårsgalenskap utan vill slippa att svara  
på frågan ”var skall ni åka på sportlovet” så 
lägger han bara huvudet på sned och säger 
”Slap dog af mand!” En hänvisning till att 
man inte tänker låta sig stressas upp av någon-
ting alls utan bara ta det lugnt och göra saker 
och ting som det faller sig naturligt. Om man 
har lust att ta en pilsner istället för att kreera 
den perfekta juskinkan så är det tillåtet. Om 
man stället för att skicka upp tusentals kronor 
i luften för några sekunders bombardemang 
utan titta på nyheter på teckenspråk så är det 
OK också. Kanske är det därför danskarna i 
stort sett inte känner till uttrycken utbränd  
eller gå in i väggen. Vi skulle nog må betydligt 
mycket bättre av att inte bekymra oss om vad 
alla andra tycker och tänker om varför vi inte 
tokpyntar eller planerar nästa Thailandsresa 
i februari utan bara glädjer oss för det vi har 
och firar bara ifall vi har lust och tid. Så näs-
ta gång grannen eller vännerna undrar var-
för du inte bekymrar dig om din stugbokning 
har gått igenom eller varför du inte köpt nya 
skidor till Sälensemestern så kan du lugnt och 
stilla bara levere-
ra ett ”Slap dog of 
mand” och precis 
bara göra det du 
har lust med.n

Ola Sjösten
chefredaktör

MALMÖ LIVE 
Sön 3 feb kl 18.00 

Biljetter: 
www.juliusbiljettservice.se 

0775-700 400

DON JUAN 
AV  MOZART 

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

Fre 22/3 kl 19.00 | Lör 23/3 kl 15.00 & 19.00 | Sön 24/3 kl 15.00 

Bilj: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400 
Boka teatermeny samtidigt som dina biljetter! 

 

LUNDS STADSTEATER
Söndag 3 mars

MALMÖ NÖJESTEATERN
Lördag 6 april &
Söndag 7 aprilBiljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

www.babblarna.se

Stockholm-Linköping-Örebro-Växjö-Jönköping 
Norrköping-Västerås-Kalmar-Karlskrona-Halmstad 

Helsingborg-Malmö 

SVERIGETURNÉ 5-17/3

Biljetter: www.juliusbiljettservice, 0775-700 400 
samt lokala biljettkontor i respektive stad.  

 
www.juliusproduction.se

”BÄTTRE ÄN SÅHÄR KAN INTE 

MUSIKALEN ANNIE GÖRAS”

SKÅNSKA DAGBLADET

”FYRA SKÅNEGRIPAR”
”DEN PERFEKTA 

FAMILJEFÖRESTÄLLNINGEN”
SYDSVENSKAN

 Julius Production AB presenterar 

VÄRLDENS MEST OMTYCKTA FAMILJEMUSIKAL! 

 
NANNE GRÖNVALL   THOMAS JÄRVHEDEN   ANNA SAHLENE   
KALLE RYDBERG  NINA PRESSING  FREDRIK DOLK SAMT STOR ENSEMBLE OCH ORKESTER 

Biljetter www.anniethemusical.se

REGI: EVA RYDBERG  KOREOGRAFI: SIÂN PLAYSTED

NÖJESTEATERN, MALMÖ | 30 nov - 24 feb

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR
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1. Vem är valrossen?
Den 9 februari 1961 gjorde The Beatles den första av sina 292 framträdanden på den nume-
ra legendariska Cavern Club i Liverpool. I år kommer The Cavern Beatles att presentera sin 
enastående show till minne av The Beatles mest minnesvärda år 1967. Det var året då The 
Beatles släppte sitt bästsäljande album ”Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” och efterföl-
jande ”Magical Mystery Tour”, som innehöll många av de mest kreativa och experimentella 
låtar av bandet. Glöm alla halvdassiga kopior, Cavern Beatles är på riktigt.n 

Cavern Beatles, 7 februari, malmö, www.nojesteatern.se

2. Lätt på tå
Tidernas mest populära balettklassiker, Svansjön, innehåller alla element som gjort klassisk 
balett berömd, den förtrollar fortfarande alla som ser den.

En sagolik berättelse med överdådig scenografi och dans, och med odöd-
lig musik av Tjajkovskij. Man kan med rätta säga att Tjajkovskij i över 
hundra år speglat den ryska folksjälen med detta verk. Av musi-
ken är det främst ”De fyra små svanarnas dans” som blivit känd 
och älskad av en stor publik. Här framförs den av den rys-
ka nationalbaletten i Moskva som är ett av världens främsta 
balettkompanier.n

Svansjön, 12 januari, www.malmolive.se

JoHAn BodIng HyLLAr FreddIe & QueenCAvern BeAtLeS

Foto: Pixabay

3. Freddie Forever
Under 2016-17 spelades ”Freddie 70 Years”, en hyllning till Queen & Freddie 50 gånger med översval-
lande respons. Mottagandet från publiken kan bara sammanfattas med två ord, total succé. Nu är upp-
följaren här, ”Freddie Forever!” Bakom produktionen står Erik Rynefors och på scenen regerar Johan 
Boding, alias ”King of Queen” – uppbackad av Night of Queen Band & Choir. Sedan starten 2008 är 
målet för Night of Queen att hylla Freddie & Queen genom ”Sound-alike” och att allt framförs live. 
Freddies musik och minne lever för evigt.n

Freddie Forever, 8 februari Kristianstad, 9 februari Helsingborg, www.nightofqueen.se

4. strauss i trettondagstakt
Den välbesökta trettondagskonserten har genom åren blivit en av säsongens absoluta höjdpunkter. Det 
finns nog inget bättre sätt att avrunda jul- och nyårsfirandet på. I år gästar violinisten Johan Dalene 
Helsingborgs Konserthus för första gången. Det blir festligt, sprudlande och kontemplativt, precis som 
en bra trettondagskonsert ska vara. Välkommen att fira årets första konserttillfälle tillsammans med 
Helsingborgs Symfoniorkester.n

trettondagskonsert, 6 januari, Helsingborg, www.helsingborgskonserthus.se

5. med känsla för grönt
I utställningen är det konsten som får berätta om arbetet på Fredriksdal museer och trädgårdar, 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

Foto: Freeimages
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iransk Far i Fokus
Johannes Wanselow står själv på scen i en bland-
ning mellan stand-up, show och bekännelse. Mo-
nologen ”Jag, mig själv och min persiska pappa” 
spelades på Studion i våras och får ny nypremiär 
på Intiman för att kunna nå ännu fler.

Skådespelaren Johannes Wanselow är son till en 
svensk mamma och en iransk pappa. Han är född 
och har bott i Sverige hela sitt liv och har bara 
besökt Iran en enda gång. Det var då han sökte 
upp sin pappa, som reste ifrån Johannes och hans 
mamma, då Johannes var liten. Det desperata sö-
kandet efter pappan ligger till grund för monolo-
gen. Johannes ger sig ut på en halsbrytande resa 
i tid och rum, för att få svar på den enda frågan: 
”Hur kunde du lämna mig?”

Jag, mig själv och min persiska pappa,  
11 januari–2 februari, intiman

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?n

Farliga förbindelser, 1 februari–18 april, HiPP

En större och mer fartfylld show än tidigare och med alla de magiska 
ögonblicken som har blivit Laberos varumärke.

Det blir eldsprutande världsartister, stuntmän, mc-stjärnor och ett 
artisteri som trotsar tyngdlagen. Stora eldhav som är lika skrämmande 
som vackra. Låt dig förföras i Laberos magiska värld som stegrar sig på 
bakhjulet, doftar av högoktanig bensin och med motorer på högvarv. 
Allt följs av flera kamerateam och publiken kan följa äventyret på stor-
bildsskärmar. Med andra ord; en livs levande action-thriller med en av 
världens bästa showmän och magiker.

–Det kommer att bli det bästa och största jag gjort någonsin, säger Joe 
Labero. En supershow som jag alltid längtat efter att få göra och nu är 
det dags.n

Inflame, 31 januari Helsingborg, 2 februari Malmö, www.labero.se

Sveriges internationellt mest kände magiker är utan 
tvekan Joe Labero. efter att just avslutat sin senaste 
succé i Las Vegas, där hans show fick kritiker och  
publik att gå upp i limningen av hänförelse, laddar 
magic master för en Sverigeturné med sin helt nya 
show ”Inflame”.

desperat SöKande  
oCH Falskspel

eldFängd 
show
med LaBero

Foto: Axel Öberg

Foto: em
m

alisa Pauly

Malmö stadsteater
www.malmostadsteater.se
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Systrarna Söderberg i First aid Kit har med en utomjordisk  
samstämmighet sjungit sig ändå från Svedmyra till världen. med en 
imponerande låtskatt, många turnémil i ryggen och två röster som 
tillsammans väver drömmar av renaste guld kommer de till bl a 
malmö och med sig har de Sarah Klang.

systrar 
På turné

Systrarna i First Aid Kit upptäckte sin vokala  
supersynergi och resultatet är magiskt. Möjligt-
vis var det när pappa Bengt uppmanade systrarna 
Klara och Johanna Söderberg att sjunga så högt 
att det hördes genom väggarna. En uppgift som 
kanske visade sig övermäktig för en röst, men ge-
nomförbart för två. Så de tog i, stärkte varandra 
och utvecklade den vokala symbios som inte bara 

tog dem genom husväggarna i Svedmyra utan ut i 
hela världen

Efter det har First Aid Kit släppt fem skivor, den 
ena bättre än den andra. Just nu turnerar de värl-
den över med sitt senaste album ”Ruins”. Det är 
dags att skruva upp reglaget ytterligare ett snäpp 
med två enorma spelningar, en på Globen och 
den andra på Malmö Arena.n

First aid kit
1 februari, malmö
www.malmoarena.com

sweet louise 
är tiLLBaKa

Louise Hoffsten har länge varit ett välkänt och respekterat namn på den 
svenska blues-scenen. under förra hösten medverkade hon i succéprogram-
met ”Så mycket Bättre”.

med ett oväntat inhopp som gästar-
tist i ”Så mycket bättre” blev Seina-
bo Sey bekräftad som en av landets 
största artister. 

Foto: vilma Colling

Att leva upp till beskrivningar som folkkär och 
Sveriges bluesdrottning är det få artister som kan 
bära. Louise Hoffsten förtjänar och lever upp till 
dem båda. Med sin respektingivande 30-åriga so-
lokarriär som förutom bluesen även omfamnat 
genrer som rock, visa, folkmusik och jazz har hon 
successivt spelat sig in i publikens hjärta. Trots att 

Louise Hoffsten mer eller mindre ständigt tur-
nerat så var det flera år sedan hon spelade med 
en klassisk bandsättning. Låtar från hela hennes 
karriär levereras här på det sätt som många vant 
sig att höra dem: rösten, munspel, trummor, bas 
och glimrande gitarrer.n

Hennes röst sägs fylla rum medvärme och kunna 
rycka upp den som lyssnar med rötterna. Och det 
står klart att låtarna är lika stora som rösten.

Det glödde från första sekund om Seinabos mu-
sik, men på scenen utvecklades detta till en skogs-
brand utom kontroll. Seinabo Sey är redo för näs-
ta kapitel i sin karriär och med en magisk spel-
ning på Globen är det dags för en Sverigeturné.n

Seinabo Sey, 24 februari, malmö, www.malmolive.se

louise hoffsten 
15 februari malmö,  
16 februari Helsingborg
www.hoffsten.com

Stor turné För 
sey
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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. Folk-
käre 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, 16 februari Lund, 17 februari Ystad, 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

Jag är en 
annan nu
ann Petrén och Frida Westerdahl i 
mor- och dotterdrama. 

riksteatern bjuder publiken välkom-
men på fest. en gemensam festmåltid 
dukas upp i relationsdramat ”döds-
dansens” epicentrum. Man befinner 
sig plötsligt mitt i alice och edgars 
silverbröllopsfest. Vem är jag utan dig 
och vem är jag med dig? 

Foto: Sören vilks

Miriam är på väg till sjukhuset för behandling 
och på vägen besöker hon sin mamma Claire som 
opererat höften. Claire pratar mest om sig själv, 
om sitt liv, om sin ålder, om att sluta röka. Att  
Miriam har cancer blir som en parentes, något 
hon inte riktigt tar in. Men Miriam har bestämt 
sig, både för att överleva och att nå fram till sin 
mamma. Deras möten när Miriam är på väg till 
och från sjukhuset förändrar relationen mellan 
dem på djupet.n

Jag är en annan nu, 19/1 Landskrona, 20/1 Lund,  
22/1 osby, 23/1 ängelholm, www.riksteatern.se

”Dödsdansen 3.0” ges på en plats från en svunnen 
tid som åter väcks till liv i en omslutande före-
ställning där gränsen mellan fiktion och verklig-
het suddas ut. Med ”Dödsdansen” har publiken 
möjlighet att upptäcka ett klassiskt drama på ett 
nytt närvarande sätt. Publiken blir inte bara pas-
siva betraktare av det dysfunktionella förhållan-
det. Riksteatern gör Strindberg högaktuell genom 
att förmå publiken att reflektera över sin egen 
praxis i parförhållandet. Med nyfikenhet intar 

man lokalen; en kock, tre skådespelare, en sceno-
graf och trettiofem gäster (publiken) och börjar 
tillsammans dekorera, tillaga och iordningställa 
inför festen. Tillsammans lyfter man fram och le-
ker med våra sinnen och låter minnen och fanta-
sin skapa scenografiska lösningar.n

dödsdansen 3.0, 18/1 Lomma, 27/1 tomelilla,  
1/2 östra Hoby, 3/2 Lövestad, 23/2 Ystad, 24/2 Lund, 
www.riksteatern.se

strindBerg På nYtt Sätt

Foto: Per m
orten A

braham
sen



 www.dethander.com – det händer 15Det hänDer – Skåne 14

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 ope-
ra bjuder på stormiga känslor och oemot-
ståndligt gripande musik och spelas nu på 
malmö opera.

Violetta Valéry är prostituerad med rika män som 
kunder. Men kan fester med alkohol och sex hålla 
tomheten borta? När Alfredo Germont kommer 
in i Violettas liv blir han svaret på hennes dröm-
mar om kärlek och respekt. Men Violetta lider 
av en svår sjukdom som gör henne allt svagare. 

Dessutom hinner det förflutna ikapp henne och 
hon tvingas offra sin kärlek för att rädda familjen 
Germonts rykte.

La traviata, t o m 10 februari

Skeppardottern Senta har växt upp i ett 
traditionellt hem där männen seglar på 
havet och kvinnorna sitter vid spinn-
rocken. Som ung kvinna längtar hon 
bort från tryggheten till något annat. 
När den mystiske sjökaptenen Hollän-
daren 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 förut-
bestämt.

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

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

Snödrottningen, t o m 19 januari

Malmö opera

www.malmoopera.se

Benjamin Staerns hyllade familjeopera 
”Snödrottningen” i regi av elisabeth 
Linton, chefsregissör och dramaturg 
spelas åter på malmö opera. 

isig oPera med 
varMt slut

Verdis ”La traviata” tillhör milstolparna inom operarepertoaren. musiken är 
fullspäckad med fantastiska melodier i ett mästerligt musikdramatiskt verk. en 
opera om kärlek och svek, fördomar och tolerans. 

holländare på jakt

FinFin enseMBle För ”La traViata”

Foto: m
alin A

rnesson

Foto: m
alin A

rnesson

Illustration: Lars k
rantz

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 stormiga känslor och oemotståndligt 
gripande musik. Operan är ett av Ric-
hard Wagners tidigare mästerverk. Delar 
av musiken har en mer traditionell ope-
rastil än den man vanligtvis förknippar 
med Wagner, men här finns även hans 

typiska återkommande musikaliska te-
man eller ledmotiv som symboliserar 
de olika rollerna, två musikstilar som 
i Malmö Operas upp-
sättning får symbolisera 
Sentas trygga värld och 
Holländarens mörka, 
stormiga tillvaro.n

Den flygande  
Holländaren,  
premiär 2 februari
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kungarna 
& Brolle
De tre mest betydelsefulla artisterna inom 
rockmusikens framväxt är utan tvekan Elvis 
Presley, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis. Tre 
odödliga kungar som lade grunden för i stort 
sett all populärmusik idag. Elvis med sina ri-
viga rockrökare, Johnny Cash med sina melan-
koliska låtar och sist men inte minst Jerry Lee 
Lewis som med sitt rappa pianospel och bång-
styriga lugg rockade sig ända in i det svenska 
folkhemmet. Nu tar Brolle sig an dem och med 
sin turné ”Elvis, Cash, The Killer & Me” blir det 
säkert ett pärlband av hits från dessa tre fast i 
Brolles tolkningar. Fest, ös och massor av spel-
glädje utlovas.n

elvis, Cash, the Killer & me, 2 februari Helsingborg,  
2 mars malmö, www.livenation.se

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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spännande x 3 
Regionmuseet i Kristianstad visar tre spännande utställningar just nu. Fotografi 
om vardagskämpar, romskt hantverk och hunden Hasse. Låt dig inspireras av 
dessa olika konstuttryck i vintermörkret.

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.

Sagan, 9 februari–31 mars, www.regionmuseet.se

en saga, tVå  
konstnärer

Se porträtten och läs berättelserna från Dalai lama till Zara Larsson.  
Allt samlat av två vänner som hade en gemensam vision om att 
samla röster som kan inspirera och ge hopp. Allt startade med en 
enkel kamera och en hotmailadress.

Utställningen ”We Have A Dream” består av ett urval av 114 por-
trätt från hela världen tagna under åren 2002-2016. Till varje por-
trätt hör en berättelse och tillsammans vill de visa att ingenting är 
omöjligt. Utställningen är ett dokument över vår tid med några av 
de mest inflytelserika människor sida vid sida med ungdomar och 
vardagskämpar som verkligen vill påverka i sin direkta omgivning. 
Gemensamt för dem alla är att de drömmer om förändring och står 
upp för sina värderingar, går mot strömmen och drömmer om att 
skapa förändring.

We Have a dream, t o m 24 februari, www.regionmuseet.se

Vandringsutställningen ”Romska smycken 
– hantverk, tradition och ett sätt att leva” 
berättar om det fåtal romska smycken och 
ceremoniella föremål som finns kvar i Sve-
rige idag. De utgör en kulturhistorisk skatt 
som nästan gått förlorad. Utställningen 
belyser de svenska romernas hantverks-
skicklighet och känsla för metaller. Allt 
från knivar och enklare vardagsföremål 
till de vackraste smycken i guld och sil-
ver kunde de underhålla och tillverka och 
många svenskar blev beroende av deras 
kunskaper inom förtenning och smide.n

romskt hantverk, t o m 7 februari,  
www.regionmuseet.se

roMskt 
hantverk
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Foto: Albert Wiking

31 Januari
upptäck Musik
Operan ”Den flygande holländaren” bygger på le-
genden om sjökaptenen som levde med förban-
nelsen att oavbrutet segla jorden runt och bara få 
gå iland vart sjunde år för att söka kärleken. Ric-
hard Wagners fantastiska musik har fascinerat en 
hel värld.

Möt Andreas Tarrodis förunderliga värld i 
”Ascent – Concerto for Orchestra”. Musiken be-
skriver vatten, korallrev, valsång och kontrasten 
mellan natur och stad. 

Anton Bruckner hörde aldrig hela sin Symfoni 
nr 6. Hela verket klingade för första gången 1899, 
15 år efter hans död. Det är fyllt av vackra slingor 
och, enligt många, mycket uttrycksfullt. 

5 FeBruari
det Mest gripande jag har hört 
Unna dig en avkopplande stund med stråkar och 
sång blir det i denna kammarkonsert. Fyra kom-
positörer från olika tider har skrivit den musik 
som framförs av Marika Fältskog, violin, Malin 
Nyström, violin, Łukasz Lisowski, viola, Samuli 
Örnströmer, cello och Lisa Larsson, sopran. 

9 FeBruari
joystick 11.0
De populära spelmusik-konserterna fortsätter 
med Malmö SymfoniOrkester. Kvällen fylls av 
magisk, mäktig, fantasieggande musik från dator- 
och TV-spelens värld. Idag är genren väletablerad 
och återfinns i många orkestrars repertoarer värl-
den över. Joystick tilltalar alla med ett öppet sinne 
för orkester musik liksom unga och gamla spel- 
och musikintresserade. Ledsagare och konferen-
cier är Orvar Säfström.n

muSiK åt alla
2019 bjuder malmö Symfoniorkester på ett spännande och mångsidigt pro-
gram, som gjort för att gå på musikalisk upptäcksfärd bland stycken man 
inte visste fanns.

Foto: Andrew Clelland
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Gunilla är drygt 50 år. Enda barnet till Ingvar och Ulla 
som skildes när hon var liten. Hon växte upp i Kvidinge 
men flyttade till Stockholm efter uppbrottet från ung-
domskärleken Kenneth. Arbetade som servitris, tills hon 
någon gång i trettioårsåldern träffade den stolte entre-
prenören Göran.

Sedan ungefär ett år tillbaka är Göran död precis som 
hennes gamla föräldrar och älskade bichon frisén Flossy. 
Gunilla har fått lämna livet som hemmafru och ta över 
ansvaret för Görans verksamhet. Men är det verkligen 
det hon vill göra? Och vem är hon egentligen nu?

Författaren och poeten Lotta Olsson återvänder till sin 
hemstad Helsingborg med en monolog som hon skrivit 
för Maria Kulle. ”First lady” är ett samarbete med Klara 
Soppteater, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.
Afternoon tea ingår i biljettpriset. I afternoon tea ingår te 
och scones med goda pålägg.n

First Lady, 2–24 februari

Allt sedan invigningen 1991 är Knutpunk-
ten Helsingborgs mest omdiskuterade 
plats där 40 000 personer passerar dagli-
gen på sin färd till och från jobbet, skolan, 
utekvällen eller familjemiddagen på fär-
jan. Men ”Knutan” är så mycket mer än ett 
hektiskt nav för resande, nöje och kom-
mers. Balanserande på den osynliga grän-
sen mellan stadsdelarna Norr och Söder 
är byggnaden en symbol för en segregerad 
stad. Den är också en mötesplats, en skå-
deplats, en arbetsplats och en värmande 
plats för alla som inte passar in.
”Knutpunkten” är en kul och samtidigt 
ömsint berättelse om fem människor som 
befinner sig på Helsingborgs central-
station. En fiffig väv av historier som på 
Tjechovskt manér flätas samman av tid-
lösa teman som kärlek, klass, liv, död och 
turandets Tuborgdoftande frestelser.

Knutpunkten, 26 januari–2 mars

First lady

knut- 
punkten

Foto: m
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nyskrivna pjäsen ”Knutpunkten”  
tar sats från perrongen en rull-
trappa ned, passerar vänthal-
len i entréplan och kliver uppför 
trapporna till färjeterminalen på 
andra våningen.

gör Scrooge
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Där andra ser julen som en kärleksfull hög-
tid som firas i familjens famn tänker Ebenezer 
Scrooge bara på att tjäna pengar. Scrooge gnug-
gar sina händer medan han föraktfullt fnyser åt 
glöggmys och barnens glädjestrålande förväntan. 
Ännu känner han inte livets förgänglighet fladdra 
i ögonvrån.

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

ett mycket värre öde till mötes.
Så börjar författaren Charles Dickens mest äls-

kade klassiker som satts upp på teaterscenen mas-
sor av gånger. Denna uppdaterade version har gått 
för fulla hus i London de senaste åren. I ”En jul-
saga” ser den pengahungrige men också ensam-
me Ebenezer Scrooge sanningen i vitögat efter 
mötet med tre julspöken. Det är en magisk berät-
telse om gemenskap och kärlek och om hur livets 
orättvisor kan forma en människa.n

en julsaga, t o m 26 januari

i årets stora familjeföreställning på Helsingborgs Stadsteater möter publiken  
maria Kulle i rollen som ebenezer Scrooge; en riktigt girig, bitter och elak typ. 

Foto: Sofie H
åkansson

Foto: emma-Lisa Pauly

helsingborgs stadsteater
www.helsingborgsstadsteater.se
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arlövsrevyn 2019
25-årsjubileet firas storstilat i sann revyanda med 
en fantastisk humorist och komiker på scenen 
– Sven Melander. Länge har revygänget filat på 
årets komik och humorspäckade sketcher. Säkert 
finns många av favoritknasigheterna som hänt 
under året med så sätt er tillrätta så det blir be-
kvämt att skratta.  

arlövs teater,  5 januari–10 mars, arlovsrevyn.se

Mitt i nian – en slagFärdig revy
Helsingborgsrevyns nionde årskrönika bjuder på 
skratt och lustifikationer i sketcher, monologer 
och sånger. Tablåerna avlöser varandra till fröjd 
och gamman för allesamman. 

dunkers Kulturhus, 15 februari–9 mars,  
helsingborgsrevyn.se

tänt va ré här!
Året som gått har som vanligt inte bjudit på några 
kommunala eller regionala överraskningar utan 
de som gjort bort sig har i huvudsak befunnit sig i 
Stockholm med omnejd. Ystadrevyn skojar friskt 
och i med glimten i ögat om alla tokigheter som 
Stockholm bjudit på.

Ystads teater, 16 januari–3 februari, ystadrevyn.se 

helt sanslöst
Med två guld från Revy-SM 2018 i bagaget så 
upprepar Osbyrevyn säkert succén 2019. Med lika 
starka nummer sätter man skrattet i högsätet in-
ramat av fantastiska sång och dansnummer. ”Helt 
Sanslöst” att man vunnit Revy-SM, ”Helt Sans-
löst” vilken sommar vi haft, ”Helt Sanslöst” val…
jag visst! Så mycket som är ”Helt Sanslöst”!

Borgen i osby, t o m 19 januari, scenliv.se
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skratta åt 2018
året som gick – ja, vad ska man säga? när vi nu inte själva vet så gör revy-
erna det. Lokala, regionala och nationella skrattpiller levereras glamoröst 
och ibland skamlöst av revygängen runt om i Skåne. 

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

eslövsrevyn 2019
Till glädje för alla skrattberoende gästar i år Lars-
Åke Wilhelmsson och ”Babsan” den eminenta revyn 
i Skånes mitt. Här kan man verkligen sitt revyhant-
verk och levererar i både gubbar och gummor som 
sång och dans. Byken gås igenom och manglas veder-
börligen på komiskt Eslövsmanér. 

medborgarhuset, 12 januari–9 februari, emus.nu 

”heMlösa! Men inte nu längre”
Vad månde denna rutinerade skrattorkester bjuda 
på i år? Trelleborgsrevyn levererar alltid allting med 
ackuratess och spetskomik för en skön kväll i de smi-
lande munnarnas tecken. 

Parken i trelleborg, 5 januari–10 februari, trelleborgsrevyn.se

engelholMsrevyn 2019
Skratt, spermier och lättkränkta människor.  
Engelholmsrevyn firar 30 år och bjuder på en skru-
vad show med något för alla. Skruvade skämt om  
relationer och omvårdnad, politiska kullerbyttor och 
vassa undringar späckar hela revyn.n

revyteatern, t o m 16 februari, engelholmsrevyn.se

engeLHoLmSrevyn 2018 Foto: Carina Levander

eSLÖvSrevyn
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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 stora 
ensemblen finns bl a Mendéz, Tilde Fröling,  
Gunilla Backman, Jakob Stadell, Bill Sundberg, 
Nils Axelsson och Eric Rusch.n

djungelboken – the musical, 26 januari, Helsingborg 
arena, hbgarena.se

Vintercirkus är en musikalisk och sprudlande upp-
levelse i traditionell cirkusmiljö. Föreställning-
en spelas på mölleplatsen i vackra Slottsparken i 
Malmö samt på anrika Sofiero i Helsingborg.

VinterCirKuS

Det blir ett färgglatt firande tillsam-
mans med hela familjen i Musses, 
Mimmis, Kalles och Långbens min-
nesparad. Doris är tillbaka tillsam-
mans med Nemo och Marvin från 
”Hitta Doris”. Dyk djupt ner i havet 
på en upptäcktsfärd när de lär sig den 
verkliga betydelsen av att vara en fa-
milj. Res till Arendals vinterlandskap 
tillsammans med systrarna Anna och 
Elsa, och den skojige Olof från ”Frost”, 
när de lär sig att äkta kärlek är den all-
ra största. Ingenting är utom räckhåll 
för Rapunzel vars vänner lyser upp vä-
gen för henne. Snövit och de sju dvär-
garna lär oss att vi kan klara allt med 
hjälp av våra vänner. Buzz och Woody 
får dig att hoppa upp från din plats i en 
medryckande show. Simba, Timon och 

Följ med till en gnistrande värld där äventyr väntar i ”the Wonderful World 
of disney on ice”.

Färggrann Parad På iS

Pumba vandrar över savannen, Jasmine, Aladdin och Genie 
visar att riktig vänskap gör dig orädd, och alla dina favoriter 
bland Disneyprinsessorna dyker också upp på isen.n

disney on ice, 17–20 januari, malmö arena, 21–23/2 Forum CPH, 
www.disneyonice.com

Doften av nypoppade popcorn, de 
varma cirkustältet, världsberöm-
daakrobater i samspel med den 
stora ensemblen och den gladspe-
lande cirkusorkestern berättar en 
alldeles egen vintersaga som be-
rör stora som små.

Folkkära operaprimadonnan  
Marianne Mörck och cirkus- 
direktören Albin Ganovic intar 
rollerna som clownerna. De be-
rättar i år den spännande vinter-
sagan om lilla Ofelia som rymmer 
med en cirkus och till slut kanske  
blir en cirkusdirektör. Eva Rydberg  
gör berättarrösten som lotsar  

publiken genom cirkusföreställ-
ningen.

Följ med modiga Ofelia, de  
tokiga clownerna, de snabba  
akrobaterna, trapetskonstnä-
ren högt upp under cirkusku-
polen och jonglörerna på en 
resa genom vinterdröm och 
cirkusverklighet.n

VinterCirKuS, 10–20/1 mölle- 
platsen malmö, malmovintercirkus.
se och 26/1–3/2 Sofiero Helsingborg, 
helsingborgsvintercirkus.se
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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

Den turnerande showen ”PAW Patrol Live”, baserad på det po-
pulära TV-programmet med samma namn, kommer till Sverige 
och Malmö Arena. Showen har varit en publiksuccé i både USA, 
Australien samt Europa och för första gången kommer de hjäl-
temodiga valparna och ”PAW Patrol Live” till Sverige för ett 
actionspäckat, energifyllt och musikaliskt äventyr med hög 
energi. När Borgmästare Rospigg försvinner spårlöst under  
dagen för det stora loppet i Äventyrsbukten, kommer valparna 
Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Zuma, Sky och Everest  
till räddning. Inget jobb är för stort och ingen valp är för liten. 
Valparna använder sig av sina unika egenskaper och arbetar till-
sammans, på så sätt lär de publiken i alla åldrar om medborgar-
skap, sociala färdigheter och problemlösning.n

Paw Patrol Live, 24/2, malmö arena, www.malmoarena.com

När ”Blue Planet II – Live in Con-
cert” intar Malmö Arena visas de 
mest spektakulära scenerna från 
BBC Studios banbrytande och 
prisade TV-serie i 4K Ultra HD 
på en gigantisk LED-vägg ackom-
panjerat live av Prags filharmo-
niska orkester, under ledning av 
dirigent Matthew Freeman.  
Konserten blir en uppslukande 
upplevelse, då det visuella möter 
orkestermusiken och häftiga ljud-
effekter.

Det blir en resa från de isiga po-
larhaven till de pulserande korall-
reven, från självlysande havsdjup 
till enorma brunalgsskogar. Musi-
ken som ackompanjerar det unika 
bildmaterialet är komponerad av 
Bleeding Fingers Music.n

Blue Planet ii – Live in Concert, 15/2, 
malmö arena, malmoarena.com

Blue  
planet ii

paw patrol LiVe
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Än finns det möjlighet att se  
musikalen ”annie”, innan den går 
vidare till göteborg. 

I 1930-talets New York träffar publiken för-
äldralösa Annie som sorgset undrar var 
hennes föräldrar är och om morgondagen 
blir en bättre dag. Den lätt alkoholiserade 
Miss Hannigan, som inte är särskilt förtjust 
i barn, styr barnhemmet med järnhand och 
Annie tar varje tillfälle att rymma. En dag 
får Annie följa med hem till miljardären Mr 
Warbucks. Tillsammans upplever de glädje 
och Mr Warbucks vill adoptera henne, men 
Annie har inte gett upp hoppet om att en 
dag återförenas med sina föräldrar.n

annie, t o m 24 februari, nöjesteatern, malmö,  
www.nojesteatern.se

annie Hittar Hem

Läs vår  
recension  
på hemsidan



 www.dethander.com – det händer 29Det hänDer – Skåne 28

Ta
ck

 ti
ll 

M
al

va
s 

fa
m

ilj
 fö

r e
r m

ed
ve

rk
an

 i 
an

no
ns

en
.

Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.

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.

elefanten i rummet, 14–15/2 Lund, 16/2 Kristianstad, 
21/12 Hässleholm, 22/2 Helsingborg. 20 mars malmö, 
www.davidbatra.se 

Under tre säsonger av det populära programmet 
”Brynolf & Ljung - Street Magic” på TV4 har  
Peter och Jonas lurat svenska kändisar. I  
”Cirkeln” får publiken möjlighet att uppleva street 
magic, live från scen. Med hjälp av fingerfärdig-
het, psykologi och suggestion suddas gränsen ut 
för vad som är möjligt, och vad som egentligen 

borde vara omöjligt. Den röda tråden i föreställ-
ningen är osannolika sammanträffanden. Nu  
sluter Brynolf & Ljung cirkeln.

Brynolf & Ljung, Cirkeln, 11 januari malmö, 25 januari 
Kristianstad, www.brynolf-and-ljung.com
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efter utsåld turné med föreställningen ”Hokus Pokus motherf*ckers!” åter-
kommer Brynolf & Ljung med ”Cirkeln”. en helt ny föreställning, som hade 
premiär på Cirkus hösten 2018 och är nu ute på turné runt om i Sverige.

Peter & JonaS  
Magiska cirkel 

BrynoLF & LJung, pressbild, bakgrundsfoto: nadine Shaabana/unsplash
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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

AndreAS JoHnSon Är en Av  
ArtISternA Som tÄvLAr I mALmÖ 
Foto: united Stage

LISA mISkovSky Foto:  elisabeth Wallin ohlssonmIrIAm AïdA

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

Så var det dags igen för fest och färger, 
glitter och glamour. Melodifestivalen 2019 
samlar hela familjen runt årets kanske 
mest festliga arrangemang när den kom-
mer till några utvalda städer i Sverige, och 
Malmö drabbas av Mellofeber den 9 febru-
ari med genrep dagen innan. Artisterna 
som uppträder i Malmö är Andreas John-
son, Hanna Ferm & Liamoo, Malou Prytz, 
Oscar Enestad, Jan Malmsjö, Vlad Reiser 
och Margret.n

melodifestivalen 2019, 8–9 februari, malmö 
arena, www.malmoarena.com

Bergman på modet
t o m 28 april, Slottsholmen, 
www.malmo.se glitter & 

glamour

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

20% RABATT MED LUSTKORTET

Nöjet är på din sida
Fler erbjudanden på lustkortet.se

              H UVU D S PO N S O R 

IM är en svensk organisation som  
arbetar med bistånd, integration  
och fair trade. Vi kämpar för en  
rättvis och medmänsklig värld!
Ge en gåva, gå in på 
manniskohjalp.se/gavoshop
Läs mer om IM på 

manniskohjalp.se
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SHOPPING - NÖJE - KULTUR

KöpenhamnTIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Söndagspromenad 
tom 27/1 

För den som vill röra på sig i vack-
er natur i lagom takt, kan ta sig till 
Falsterbo Strandbad. Där väntar en 
lugn promenad på ca 45 minuter i 
friska luften.n

www.evenemang.vellinge.se

Best of Bowie  
23/2

Bandet hyllar den brittiske musik-
ikonen genom att spela hans största  
hits, varvat med de sånger som 
inte kom in på hitlistorna, men som 
ändå blev Bowies signum.n

www.thetivoli.se

Emil Jensen  
28/2 

Genom åren har Emil prisats för sin 
ordkonst och musik, men också för 
det engagemang som löper genom 
hans texter. Nu gästar han Skåne.n

www.unitedstage.se

10cc 
20/2 

Brittiska rockbandet 10cc kom-
mer till Sverige och gör ett stopp på 
Slagthuset i Malmö. De har tillfreds-
ställt både sina fans och kritiker i 
över 50 år.n 

www.slagthusetmmx.se 

2019 rivstartar med mycket musik som kanske 
hjälper till att skaka ner julmaten. eller varför inte 
ta söndagspromenader i Vellinge? när extrakilona 
är borta kan det vara lämpligt att gå på bröllops-
mässa för att sedan spana in leksaker till eventuella 
framtida resultat.

Leksaksmuseet Eslöv 
ons–lör 12–16

Eslövs Leksaksmuseum roar såväl 
gammal som ung. Gå på en upp-
täcktsfärd i lokalerna och se de lek-
saker du själv minns från din barn-
dom, oavsett när den inföll.n

www.eslovsleksaksmuseum.se

En hyllning till svenska 
hits, 1, 2, 8, 9/1 

Följ med på en tidsresa genom 
svensk musikhistoria tillsammans 
med Jonas de la Motte och hans 
fantastiska band när de hyllar 
Svensktoppen i Kristianstad.n

www.kulturkvarteret.com

Bröllopsfeber 
26–27/1

De som går i giftastankar kan be-
söka Malmömässan för att få 
tips, idéer, inspiration och få 
möta Sveriges ledande företag i 
bröllopsbranschen.n

www.brollopsfeber.se

Malena Ardevall  
19/1

Sångerskan och låtskrivaren  
Malena Ardevall är förmodligen en 
av Malmös bäst bevarade hemlig-
heter. En cocktail av jazz, folk- 
musik, reggae och visa.n

www.victoria.se

Jack Vreeswijk  
8/2 

”Två generationer Vreeswijk” är 
det egentliga konsertnamnet, med 
det bästa från far och son. Nostalgi 
kommer att blandas med nymodig-
heter på Dunkers.n

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

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

manniskohjalp.se/gavoshop
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MALMÖ LIVE 
Sön 3 feb kl 18.00 

Biljetter: 
www.juliusbiljettservice.se 

0775-700 400

DON JUAN 
AV  MOZART 

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

Fre 22/3 kl 19.00 | Lör 23/3 kl 15.00 & 19.00 | Sön 24/3 kl 15.00 

Bilj: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400 
Boka teatermeny samtidigt som dina biljetter! 

 

LUNDS STADSTEATER
Söndag 3 mars

MALMÖ NÖJESTEATERN
Lördag 6 april &
Söndag 7 aprilBiljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

www.babblarna.se

Stockholm-Linköping-Örebro-Växjö-Jönköping 
Norrköping-Västerås-Kalmar-Karlskrona-Halmstad 

Helsingborg-Malmö 

SVERIGETURNÉ 5-17/3

Biljetter: www.juliusbiljettservice, 0775-700 400 
samt lokala biljettkontor i respektive stad.  

 
www.juliusproduction.se

”BÄTTRE ÄN SÅHÄR KAN INTE 

MUSIKALEN ANNIE GÖRAS”

SKÅNSKA DAGBLADET

”FYRA SKÅNEGRIPAR”
”DEN PERFEKTA 

FAMILJEFÖRESTÄLLNINGEN”
SYDSVENSKAN

 Julius Production AB presenterar 

VÄRLDENS MEST OMTYCKTA FAMILJEMUSIKAL! 

 
NANNE GRÖNVALL   THOMAS JÄRVHEDEN   ANNA SAHLENE   
KALLE RYDBERG  NINA PRESSING  FREDRIK DOLK SAMT STOR ENSEMBLE OCH ORKESTER 

Biljetter www.anniethemusical.se

REGI: EVA RYDBERG  KOREOGRAFI: SIÂN PLAYSTED

NÖJESTEATERN, MALMÖ | 30 nov - 24 feb

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR


