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KÅSERI

Den förbannade sommaren
”Nu är den förbannade sommaren här” sjöng 
en gång Bengt Sändh. Fast jag vet inte om 
sommaren är så ”förbannad” ändå. Det är lik-
som som om svensken i gemen inte nöjer sig 
med någon årstid. Antingen är det för varmt, 
för regnigt, för blåsigt, för torrt, för kallt, för 
snöigt och så vidare. Det är väl bara att accep-
tera att Sverige har något som kallas för årsti-
der där vintern är kall och per definition inne-
håller snö, våren är nyckfull med ömsom  
värmebölja eller kyla, sommaren kan vara 
underbart varm eller dödstråkigt regnig och 
hösten är ju som den är, eller hur?

Varför klagar man på vädret? Svensken  
använder vädret som ett perfekt kallsnacks-
ämne. Precis som frågan ”och bilen går bra?” 
så är det ett perfekt ämne för att börja en kon-
versation med okända personer. Lite som en 
trevare, underförstått ”vill du prata med mig 
eller inte”. I alla fall enligt en bok jag läste för 
ett tag sedan där författaren påtalade språkets 
underförstådda betydelse. En väldigt intres-
sant bok som kan rekommenderas. Här benar 
man ut de generella frasernas betydelse. T ex 
om man inleder ett samtal med en ny bekant-
skap med frågan ”och bilen går bra?”. Egent-
ligen är varken avsändaren eller mottagaren 
intresserade av om bilen går bra eller ej utan 
den ska höras som en ivägslängd trevare för 
att kolla om mottagaren är intresserad av att 
prata med avsändaren eller ej. Likaså ”vilket 
väder vi har”. Varken avsändaren eller mot-
tagaren är över sig intresserade av den senaste 
tidens meteorologiska fenomen, utan det är 
bara en hygglig och helt ofarlig verbal hand-
skakning.

I många andra kulturer finns också detta. I 
Kina så är det vanligt att man bland vänner 
frågar om man har matat hästen. Väl medveten  
om att inte någon av de båda parterna vare sig 
äger en häst eller är intresserad av hästar så 
blir det den naturliga ”ice breakern” mellan  

två för varandra okända personer. Skulle dock 
en av parterna äga en häst så svarar man ändå 
inte på frågan direkt utan skickar tillbaka 
hästutfodringsfrågan med ett lika, till intet 
förpliktigande svar, ”har du klappat din mam-
ma?” Är man inte insatt i detta blir man kan-
ske lite nervös och känner att man måste sva-
ra på den ställda frågan. Vilket frågeställaren 
inte förväntat sig och blir då minst lika nervös 
för att man inte hade förväntat sig ett svar på 
den direkta frågan. Och så fortsätter det.

I Mellanöstern kallpratar man aldrig om 
vädret. Anledningen är nog kanske den att i 
avsaknad av årstidsväxlingar så ger det inget  
utrymme för variationer och personliga  
reflektioner. För i Mellanöstern är det bara 
varmt eller jättevarmt. Och skulle det regna 
några timmar en dag så anses det som en väl-
signelse och skulle temperaturen sjunka under 
25 grader så noteras det men inget att inleda 
någon längre analys om. På det hela taget så 
kallpratar man inte och gör man det så är det 
om familjen.

Så, ni som semestrar i Sverige, njut av den 
svenska sommaren hur den än blir. Varm eller 
kall, regnig eller blåsig, lång eller kort för ing-
en annat land kan erbjuda dig den underbara 
svenska sommaren.n

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

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

manniskohjalp.se/gavoshop
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1. Möed mad å go mad
I det skånska uttrycket ”Go mad å möed mad å mad i rättan ti - å så madaro!” vilar mycket tradition. 
Skåningarna är bortskämda med att ha tillgång till de yppersta råvarorna inom landskapet och de bäs-
ta restaurangerna i landet. Detta hyllas när Restaurangveckan på Bjärehalvön drar igång i mitten av 
juni. Odlare, mathantverkare och krögare presenterar tillsammans välkomponerade två-rätters meny-
er, till fast pris, av vad Bjäre-sommaren har att erbjuda. Ta med familjen, vännerna eller arbetskamra-
terna och besök inte bara en utan flera av de utvalda restaurangerna.n 

Restaurangveckan, 7–16 juni, bastadbjaregourmet.se

2. Uffe på G
Endast ett fåtal artister kan titulera sig ”Sveriges mest älskade”. Utan tvivel är Ulf Lundell en av dem 
och nu är det dags för honom att ge sig ut på sommarturné igen. 

–Jag tar mitt ansvar. Vi kan inte ha en så torr och het sommar till. Jag ger mej ut på turné igen som-
maren 19. Det kommer garanterat att regna. Överallt, säger Ulf i ett uttalande. Vi får väl se om den 
morrande rockpoeten får rätt. Och alla de som älskar en solig och varm sommar kan andas ut för tur-
nén har endast några få datum.n

Ulf Lundell, 29 juni, Sofiero, sofiero.se

3. Lundapride fyller 5 år
Den 24–26 maj smäller det: då går återigen Lunds största pridefestival 
av stapeln. I sedvanlig ordning görs Lundagård om till en plats för kär-
lek, tolerans och mångfald där alla är välkomna. I år är det dessutom 
5-årsjubileum.n 

Lundapride 5 år, 24–26 maj, stoltilund.se 

Foto: Joe St. Clair/Unsplash

4. Bilar och blommor på Sofiero
En slottspark strax utanför Helsingborg förvandlas till en utställning av klassiska 
motorfordon från förr och nu. I år arrangeras ett förnyat Sofiero Classic av Sofiero  
slott och slottspark. Det blir en dag som andas flärd, livsglädje och motorintresse. 
Evenemangets besökare kommer att bjudas på en helhetsupplevelse värdig både 
motorintresserade och livsnjutare. Framför Sofiero Slott kommer utvalda ekipage  
visas upp. På den Kungliga fotbollsplanen och i Dahliakvarteret ställs ett stort ur-
val av vackra ekipage ut. Dagen kommer dessutom att bjuda på ett digert program 
med inslag som auktioner, barnaktiviteter och tävlingar.n

Sofiero Classic, 9 juni, sofiero.se

5. Kris kommer till stan
Han har spelat in skivor med vännerna Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon  
Jennings och Merle Haggard, som kom att bilda sin speciella musikstil ”outlaw-
country”, och är invald i Country Music Hall of Fame. Med över 30 album, 70 
långfilmer och ett GRAMMY Lifetime Achievement Award är han utan tvekan 
en av countryvärldens största.  Kris Kristofferson inledde sin otroliga karriär på 
1970-talet, då han slog igenom stort med egenskrivna låtar som ”Me and Bobby 
McGee”, ”Help Me Make It Through the Night” och ”For the Good Times”, som 
alla toppade countrylistorna. 

På hans 70-årsdag släpptes ”The Pilgrim: A Celebration of Kris Kristofferson” 
där bland annat Willie Nelson, Russel Crowe, Emmylou Harris, Rosanne Cash 
och Brian McKnight spelat in hans låtar. Nu har han fyllt 82 år, men visar inga 
tendenser till att trappa ner.n

Kris Kristofferson, 1 juni, slagthusetmmx.se

Foto: Ash Newell

Foto: Tristan Billet/Unsplash
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Det började för några år sedan 
då en handfull eldsjälar drog 
igång en multifestival med inte 
bara musik utan också mat/
dryck, konst och kultur och allt 
däremellan. Nu har festivalen 
vuxit sig stor men har fortfa-
rande fokus på att leverera en 
helhetsupplevelse inom kul-
tur för hela familjen. Nytt för i 
år blir s k talks, föreläsare med 
musikalisk inramning. Hela 
festivalen är givetvis klimats-
mart med positiv koldioxidba-
lans.

28 JUNI
SISTER SLEDGE
En av musikhistoriens mest 
ikoniska ”tjejband” kommer. 
Systrarna var under 1970-80-
tal synonyma med amerikansk 
disco av bästa märke. Med hits 
som ”We are family” och ”Hé s 
the greatest dancer” och otali-
ga samarbeten med de främsta 
inom soulen har Sister Sledge 
spridit glädje till generationer. 
Dans, glädje och sväng på Tor-
sjö Lives stora scen där ingen 
kommer att kunna stå still.

29 JUNI
DAN HYLANDER & RAJ 
MONTANA BAND
Allt sedan 1970-talet är Dan 
Hylanders namn intimt för-
knippad med svensk popu-
lärmusik. Som producent och 
låtskrivare har han samarbe-
tat med mängder av svenska 
artister som Totta Näslund, 
Björn Skifs och Tomas Ledin. 
Med Raj Montana Band och Py 
Bäckman släppte han en serie 
bejublande album på 1980-talet, 
då han slog igenom på allvar. 
Efter två rockbjörnar, solopro-

jekt, mängder av samarbeten 
och långa perioder i Peru är han 
nu tillbaka i Sverige och har 
återförenats med sitt Raj Mon-
tana Band.

29 JUNI
MOLLY SANDÉN
Hennes musik har spelats flitigt 
på radiostationerna i landet och 
det senaste albumet ”Större” ro-
sades av både kritiker och fans. 
Med sin fantastiska tolkning av 
Edith Södergrans poesi i SVT:s 
”Helt Lyriskt” råder det inga 
tvivel om att Molly Sandéns ar-
tistsaga bara har börjat.

28 JUNI
TITIYO
Titiyo Jahs karriär är lång. För 
30 år sedan släppte hon sin de-
butsingel som belönades med en 
grammis för årets nykomling. 
2001 slog hon igenom med låten 
”Come Along”, som skrevs och 
producerades tillsammans med 
Jocke Berg från Kent och Peter 

Svensson från the Cardigans. 
Det rockigare soundet tog låten 
till topplistor världen över.
Under karriären har hon hun-
nit med sex album, mottagit 
ytterligare tre grammisvinster 
och kallats för en svensk Aretha 
Franklin. Hon har experimen-
terat med flera musikstilar och 
spännande samarbeten, vilket 
gjort henne till en av våra folk-
kära artister.

28 JUNI
SMITH AND THELL
Det var passionen för konst, 
skapande och akustiskt baserad 
musik fick Maria Jane Smith 
och Victor Thell från Helsing-
borg att starta ett gemensamt 
musikprojekt. Det blev Smith 
and Thell - som med inspira-
tion från stora namn som Björk, 
Mumford and Sons, Alanis Mo-
risette och Bon Iver debuterade 
med singeln Hippie Van 2014. 
2017 släpptes debutalbumet 
Soul Prints.

Det unika country-influerade 
popsoundet i kombination med 
meningsfulla och djupa texter 
har visat sig gå hem bland en 
bred publik. Under våren har 
låten Forgive me friend toppat 
listor på bland annat Spotify 
och Svensktoppen, och miljon-
tals människor världen över har 
trängts på dansgolven.

28 JUNI
HOFFMAESTRO
Hoffmaestros karriär tog fart 
när generationsfilmen Stock-
holm Boogie hade biopremiär 
2005. Då stod elvamannaban-
det för allt från manuskript och 
regi till soundtrack. 2008 släpp-
tes debutalbumet the Storm 
med låten Highway Man, som 
nu är en av bandets mest spe-
lade låtar.

Musiken skrider över flera 
genrer och beskrivs som en vill-
korslös blandning av bland an-
nat soul, ska, country, hip-hop 
och folkrock.n
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Denna sommar kommer artister från när och fjärran för att framföra sitt allra 
bästa för en publik som äter och dricker gott i gröngräset. Torsjö Live vet att 
musik är bättre i underbar natur och att minnen för livet kan skapas vid ett 
sådant tillfälle. Därför ger den fantastiska inramningen en musikupplevelse av 
rytmer och toner som är svårslagen i den svenska sommarkvällen.

BRED KULTUR- 
FESTIVAL I TORSJÖ

Torsjö Live 
28–29 juni,  
www.torsjolive.com
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Våren 2019 är Laleh tillbaka med ett nytt album och en ny singel släpp-
tes redan i januari. Bortsett från att Laleh är en av huvudakterna i Lolla-
palooza 2019 så åker hon under sommaren på en stor Skandinavien-turné.

LALEHS

Senast Laleh var ute på turné var efter hen-
nes 6:e album ”Kristaller” som kom ut 2016. 
Den sommaren och hösten drog rekordpu-
blik, över 105.000 biljetter såldes och platser-

na tog snabbt slut. Med sin unika musik och 
egenartade röst har Laleh en gång för alla ta-
git sin rättmätiga plats bland Sveriges största 
artister.n 

Laleh
28 juni, Sofiero slott, 
www.sofiero.se

MALMÖFINAL FÖR  

DARIN

Nu är det dags för Darin att summera en lysande karriär så här långt. Det 
görs med tre stora arenaspelningar, varav en på Malmö Arena. 

I vår får alla musikälskare en ny 
chans att uppleva publikmagne-
ten ”…har du sett världen” – 
fjolårets succé-föreställning på 
Malmö Live Konserthus.

Foto: Lost A
rm

y / W
arner M

usic Sw
eden A

B

Foto: U
nited Stage

– Jag vill bjuda på unika shower på de tre mäk-
tiga arenorna jag ska spela på i vår. I en kombi-
nation av musiken jag släppt fram tills idag och 
de nya låtarna som kommer är de här arenorna 
perfekta för den typen av konsertupplevelse jag 
vill dela med mig av. Jag är så klart exalterad men 
nervös och har definitivt redan fjärilar i magen, 
säger Darin. 

Efter att i tio år varit kungen av engelskspråkig 
svensk pop bytte Darin språk 2015. Första albu-
met ”Fjärilar i magen” slog ner som en bomb och 
bytet till svenska kändes som det mest naturliga i 
världen. I november 2017 kom det andra albumet 
på svenska, ”Tvillingen”. Även den enorm fram-
gång med listettor och platinaskivor.n

Vi kastas rakt in i efterkrigstidens Malmö och tas med på en svindlande musikalisk resa och en berät-
telse om Malmö och Mikael Wiehes historia och liv.  ”… har du sett världen” är en musikföreställning 
och en resa i tid. Tillsammans med Mikael Wiehe, Sissela Benn, Edda Magnason och Malmö Symfoni-
Orkester följer vi Mikaels liv från 1952 och samtidigt Malmö stads förvandling fram till idag.n

... har du sett världen, 21/5–1/6, malmolive.se

Darin
18 maj, Malmö,  
malmoarena.se

SUCCÉN ÄR 
TILLBAKAsommar

Foto: Nils Bergendal
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Mer om historia än tro och ett sökande efter just kvinnornas historia i en 
mansdominerad religiös bok - Bibeln.

En ståuppkväll enbart om ”Game of Thrones” – sex, död, incest, drakar, 
röda bröllop och eunucker. Ja, säg vad som inte kan hända när Babel intas.

Åtta komiker begår sig på Babel för att tolka innehållet i HBO-serien  
eller George R. R. Martins böcker helt utifrån eget tänk. Hur och vad de 
tänker att göra är helt upp till komikerna själv. De kommer att skämta en-
bart utifrån serien ”Game of Thrones”. Inget är för smalt och inget är till-
räckligt blodigt. Alltså en humorkväll för alla som älskar GoT.n

Comedy of Thrones, 24 maj, babelmalmo.se

I boken ”Guds olydiga revben” får publiken följa 
med när Gunilla Thorgren läser Bibeln med fe-
ministiska glasögon. Det är en absurd, rolig och 
skräckfylld upptäcktsfärd genom årtusenden av 
kvinnohat och förtryck och av envist motstånd. 
En idéhistorisk resa från antiken till Martin Luth-
er där man får en feministisk historietolkning. 
Följ med i sökandet efter kvinnornas roll och 
röster, som inte tidigare fått komma fram. Hur 

mycket av de frågor som vi brottas med idag har 
sitt ursprung i Bibeln? Nu blir den upptäcktsresan 
teatercirkus i regi av Cirkus Cirkörs Tilde Björ-
fors. Att undersöka detta är en naturlig fortsätt-
ning på Tildes arbete med gränser och migration 
som hon, Cirkus Cirkör och Malmö Stadsteater 
har arbetat med i föreställningarna ”Borders”, 
”Limits” och ”Movements”.n

Guds olydiga revben, 4–29 maj, malmostadsteater.se 

HUMORKVÄLL FÖR GoT-FANS

”Jag, pappa?” är en rolig, lite galen, 
vacker och tänkvärd monolog om 
huvudpersonens förvandling från 
en vanlig dödlig till att bli pappa. 

KODJO  
PÅ SCEN

Pappa

Skådespelaren, programledaren, komikern, 
författaren och tvåbarnspappan Kodjo Akolor 
tar med publiken på en humoristisk resa med 
stor risk för igenkänning i föräldraskapets 
krav, prestationsångest, galenskap och glädje. 
Det bjuds inte på några förmanande pekpin-

nar eller någon kurs i barnuppfostran. Däre-
mot får man middagstips med ketchup som 
huvudingrediens och förslag på hur vardagen 
med bajsblöjor, spontana utbrott och vab- 
dagar kan hanteras med konstant sömnbrist.n

Jag, pappa?, 10 maj, Palladium, Malmö, palladium.nu

Nyheter 2019!Exklusivt bilmärkes 1a prototyp“Lill-Lövis” McLaren F1Paul Newmans McLaren M8
Paul Newmans McLaren M8

VÄLKOMMEN TILL AUTOSEUM
I SIMRISHAMN!

ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA MOTORMUSEER
Ny utökad Stefan ”Lill-Lövis”utställning • Svensk Bilsport utställning
Frasses Musikmuseum med biosalong • L.A. Toys – leksaksmuseum
Nils Oscar Palace – showroom i Las Vegas stil • Modellfl yg-
utställning • Alfs Leksaker • Modelljärnväg • Trivsamt kafé

ÖPPET: Mars–april och september–oktober: 10–17, fredag, lördag, söndag. 
Maj–augusti: 10–17 alla dagar utom Midsommarafton och Midsommardag. Fabriksgatan 10, 272 36 SIMRISHAMN. Tel: 0414-137 80.  www.autoseum.se
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Matilda är en exceptionellt intelligent flicka som 
älskar böcker. Hennes föräldrar, som bara tittar 
på TV, tycker att hon är konstig. Matilda läser allt 
hon kommer över och får en vän i bibliotekarien 
mrs Phelps. När Matilda börjar skolan får hon 
en snäll fröken, miss Honey, som förstår Matil-
das unika begåvning. På skolan finns också den 
skrämmande rektorn miss Trunchbull, tidigare 
olympisk mästare i släggkastning.

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

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

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

Matilda the Musical, t o m 2/6, www.malmoopera.se

West-End-succén ”Matilda the Musical” är baserad på en berömd barnbok 
av Roald Dahl, författaren som också skrev ”Kalle och choklad-fabriken”.  
Musikalen fick inte mindre än sju Olivier Awards 2012 vilket då var världs- 
rekord. I Malmö Operas version medverkar en mängd barn som just nu  
utbildas i sång, dans och skådespeleri på deras Matildaskola, som arrangeras  
i samarbete med Malmö kulturskola. Bokslukaren Matildas vän, den snälla  
bibliotekarien Mrs Phelps, spelas av underbara Marianne Mörck.

SUCCÉMUSIKAL

Foto: Jonas Persson

Läs vår  
recension  
på hemsidan

med Matilda

Foto: M
alin A

rnesson

För inte så länge sedan var Sverige ett land med 
en TV-kanal t ex. Då samlades man runt appa-
raten och såg på diverse olika program som det 
sedan pratades om i olika sammanhang. Hem-
inredningen hade ännu inte kommit att domine-
ras av IKEAS utbud, rymdresor var nästan inom 
räckhåll och det fantiserades vilt om vad som 
fanns därute, Europa var nästan återuppbyggt ef-
ter kriget och tilltron till framtiden och den fan-
tastiska tekniska utvecklingen var nästan oändlig. 
Detta kunde ses bl a i design av möbler, bilar, klä-

der och heminredning där de futuristiska insla-
gen var betydande. Man kan nog säga att perio-
den 1959-1969 förändrade världen på ett sätt som 
ingen hade kunnat förutse och ligger till grund 
för mycket av det vi ser och hör idag. Det har även 
blivit trendigt med retrodesign på senare år där 
Stringhyllor, Kobratelefoner, Sjuan-stolar, PH-
lampor och Berså-serviser är heta samlarobjekt.n

För sådär en 50–60 år sedan, Johannamuseet,  
johannamuseet.se 

Strax utanför Skurup ligger Johannamuseet, en verklig oas för hela familjen. 
Här finns allt möjligt kul att titta på som gamla bilar i fint skick, butiksinred-
ningar från gamla lantaffärer och t o m en gammal banklokal som den såg ut 
på den tiden det begav sig. 

TEKNIKUTSTÄLLNING
med elegans

30:e 
upplagan

Musik under stjärnorna Brantevik
www.jazzbrantevik.se

3/7
Monicas vals
En hyllning till Monica Z.

10/7 
Nils Landgren 
Funk Unit
17/7
Miriam Aïda 
med band
David Bowies låtskatt

24/7
Mats Ronander  
& Ola Magnell
31/7 
The Real Group

Musik under 
stjärnorna
i Brantevik

2019

Branteviks 
idrottsplats
Insläpp från kl. 17.00 • Förband från kl. 18.00
Huvudkonsert: kl. 19.00
Biljettpriser: (Förköpsavgift kan förekomma) 
Ordinarie 300 Kr. Ungdom 13-17 år, 100 Kr. 
Lustkortet (max 2st.) 250 Kr.  
Barn upp till 12 år fritt i vuxens sällskap. Fri parkering!
Vi tar kontanter, kort och Swish vid entrén
Säkra din biljett på förköp!
Via internet: www.eventim.se
Simrishamn: Bokvaruhuset Österlen. 
Brantevik: Hörnan På Brantevik
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Hur kom det sig att du fick upp ögonen för ”Jag, 
pappa?” från början?
Jag hade börjat jobba tillsammans med en agen-
tur och blev kontaktad av producenterna Karin 
och Bjarni Thorsson som undrade om jag var in-
tresserad. Bjarnis manus tyckte jag var riktigt bra 
och genast började en massa idéer flyga runt i mitt 
huvud. Det visade sig att de var öppna för att låta 
mig jobba med manuset åt mitt mer flärdfulla håll 
så Baker Karim, Isabel Linander och jag har bear-
betat det. Baker och jag har barn i olika åldrar och 
vi, tillsammans med Isabel, kom fram till att fler 
röster borde få plats och lyfta upp föräldraskapets 
berg- och dalbana.

Själv vill du verkligen vara tillsammans med 
dina barn. Vad blev lösningen på det?
Det går inte att vara någon annanstans i landet en 
månad och samtidigt hämta på dagis och göra an-
dra familjesaker hemma. Så turnén tar hela året i 
anspråk nästan för jag åker iväg nån gång eller två 
per månad. Familjejobbet innebär både roliga och 
jobbiga saker och ofta gnäller man om det ena el-
ler det andra i en show. Jag vill bjuda på en roligt 
beskrivande föreställning om allt som händer när 
man blir förälder.

Du har gjort många olika saker under din kar-
riär – radiopratare, tv-skådespelare, stand up, 
tävlat i folkrace och dirigering i TV, program-
ledare i Mello, klurig deltagare i Bäst i Test – ja, 
listan kan göras lång. Vilka erfarenheter har du 
tagit med dig in i arbetet med ”Jag, pappa?”?
2019 verkar vara året då jag testar många nya sa-
ker som dans och sång och nu, teater. Men från 
tidigare så är ju mitt arbete som stå upp-komiker 
grunden för att tycka om att göra det här; att ha 
en publik, att uppträda. Den långa erfarenheten 
från radio gör att jag kunnat arbeta med manuset 
på ett fritt sätt.

I folkrace-programmet var fokus viktigt och det 
tränade jag mycket på och kan använda nu. Att 
hålla en linje, att fokusera framåt. Mello-jobbet 
gav mig verkligen en lärdom i hur det är att kasta 
sig ut i det helt okända så som det är med detta; 
det är ju teater. Det har jag inte gjort förut.

Turnén tar dig runt i Sverige. Är det något ställe 
du särskilt ser fram emot den här gången?
Det är överhuvudtaget jätteroligt att komma ut i 
Sverige. Jag ser fram emot det varje gång oavsett 
om jag varit där förut eller inte. Alla humor- och 
stand up-turnéer har tagit mig till väldigt många 
ställen redan och fler lär det blir i framtiden.n

JAG, PAPPA? 
EXKLUSIV INTERVJU MED KODJO AKOLOR

Under året turnerar skådespelaren, programledaren, komikern, författaren och 
tvåbarnspappan Kodjo Akolor med ”Jag, pappa?”, en humoristisk resa in i för-
äldraskapet. En rolig, lite galen, vacker och tänkvärd föreställning om huvudper-
sonens förvandling från en vanlig dödlig till att bli pappa. Det Händer ville veta 
mer och fick en pratstund med Kodjo.

”Det går inte att vara 
någon annanstans i lan-
det en månad och sam-
tidigt hämta på dagis 
och göra andra familje-
saker hemma.”
Kodjo Akolor om att förena familjeliv och 
turnéliv.
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Under Kristi Himmelfärdshelgen blir det kon-
strunda på Hven. Det är Hvens Kulturförening 
som arrangerar den årligen återkommande ut-
ställningen med nya och återkommande konst-
närer. De flesta ställer ut i sina ateljéer men det 
finns också en representativ samlingsutställ-
ning på Hvens Kulturhus.n

Hvens konstrunda, 30 maj-2 juni, hvenskulturhus.se

ÖKONST PÅ HVEN

Utställningen ”The Thin Line”, med fotografier 
av Björn Persson, är en betraktelse över en stor-
slagen och vacker djurvärld som befinner sig 
mellan överlevnad och undergång. Han är en in-
ternationellt omskriven fotograf som i många år 
rest runt i världen och bland annat fotograferat 
Afrikas hotade djurarter, Antarktis försvinnande 
ismassor och isbjörnarnas smältande livsmiljö.

”THE THIN LINE” är en hyllning till världens 
utrotningshotade arter. Björn Perssons avsikt är 
att mana till förändring och engagemang genom 
storslagna bilder. Att säkerställa hotade djurar-
ters överlevnad är en av de viktigaste frågorna i 
modern tid.n

THE THIN LINE, 25 maj – 20 oktober,  
dunkerskulturhus.se.

En av höjdpunkterna på Sofiero är utställ-
ningen om Carl Milles. Ett flertal verk 
från Millesgården ställs ut i slottet och 
orangeriet.

Carl Milles är Sveriges främsta interna-
tionella skulptör och han finns represen-
terad över hela världen. I Sverige har hans 
skulpturer blivit ett signum för flertalet 
städer; ”Poseidon” i Göteborg,  
”Europa och tjuren” i Halmstad och i  
Helsingborg står ”Sjöfartsgudinnan”  
och blickar ut över vattnet vid hamnen.  
I Sofiero slottsträdgård finns Margareta- 
medaljongen. Ett tjugotal mindre och 
större skulpturer breder ut sig i slottets 
fem rum.n

Carl Milles– drömmare och skulptör,  
Orangeriet 24 maj – 22 september, sofiero.se

VACKRA MEN 
HOTADE DJUR

Foto: Perry Nordeng

Foto: Yanan Li

Foto: B
jrön Persson

  

Benny Golson & Norrbotten Big Band           
Charles Lloyd Omar Sosa & NDR Bigband

Ed Motta Cristina Branco 
Joey DeFrancesco Julian Lage
Eric Harland Marvin Sewell

Reuben Rogers Joyce Moreno
Nils Landgren Michel Wollny

Wolfgang Haffner Lars Danielsson
Leszek Moźdźer Zohar Fresco 

Nguyen Manh Paolo Fresu
Richard Galliano Jan Lundgren 

Funk Off Jakob Bro
Palle Mikkelborg Jorge Rossy

Cæcilie Norby Sinne Eeg Jacob Fischer
Filip Jers Bjarke Falgren 

Tord Gustavsen Trio Magnanimus Trio 
Maciej Obara Quartet Rigmor Gustafsson

Peter Asplund & XL Big Band
Jan Lundgren & GWO

Hannah Svensson Group
Lars Jansson Trio Mimi Terris

Ronnie Gardiner Septet
Hayati Kafe & Roger Berg Big Band

Zier Romme Sven Erik Lundeqvist 
Oddjob Jojje Wadenius 

Amanda Andréas Isabella Lundgren
Amanda Ginsburg  Soundscape Orchestra

Paul Strandberg Kvartett
David Forss Norberg Trio

och många fler 

Benny Golson Guest of Honour
Jan Lundgren Artistic Director

 

Biljetter:
ystadjazz.se 

Ystad Visitor Center
0411 57 76 81

EN drömmare & 
SKULPTÖR  

BOKA TIDIGT FÖR BÄSTA PLATSER.

Regi: Adde Malmberg
Evamaria Björk • Robert Rydberg • Siw Erixon • Johanna Wilson • Kalle Rydberg

Birgitta Rydberg • Fredrik Dolk • Petter Ahlfors • Mia Florberger m fl.

Biljetter bokar du på www.evarydberg.se

Fredriksdalsteatern, Helsingborg
14 juni - 11 augusti 2019

E VA  RY D B E R G  N Ö J E S P R O D U K T I O N  A B  P R E S E N T E R A R

VAR GOD DRÖJ!
En sjukhuskomedi i tiden.

ALLAN SVENSSON & EVA RYDBERG I

Årets

sjukaste och 

roligaste 

komedi!
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

4-2463-MSD_Amelia_Kvartssida_112x143.indd   1 2014-03-24   16:05
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I centrum står hemmafrun Antonietta (Anki Albertsson) som utåt sett 
lever det perfekta livet med man och många barn mitt i Rom. Året är 
1938 och nationalismen präglar allt större delar av Europa.

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

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

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

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

En alldeles särskild dag, 
t o m 18 maj,  
www.helsingborgsstadsteater.se

ETT  
 

MÖTE

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

PÅ LASARETT

Är det roligt med vårdkriser, besparingar, un-
derbemanning, stress, felbehandlingar och per-
sonalbrist? Nej, inte alls! Men det kan bli roligt 
om man låter ett äldre, förvirrat par, spelat av Eva 
Rydberg och Allan Svensson, hamna mitt i allt 
detta, en vanlig dag, på en vanlig sjukvårdsav-
delning på ett vanligt svenskt sjukhus, en ovan-
ligt rörig lördag när dessutom datasystemet är ur 
funktion.

Denna komedi är ett måste för alla som jobbar 
inom svensk sjukvård, eller som någon gång varit 
i kontakt med svensk sjukvård, eller som känner 
nån som någon gång varit i kontakt med svensk 
sjukvård och för alla som någon gång i framtiden 
kommer att komma i kontakt med svensk sjuk-
vård. Kort sagt, en komedi för alla.

Handlingen i ”Var god dröj”, i original ”Nil by 
Mouth”, är förlagd till ett nedslitet och sparbe-
tingat lasarett i Helsingborgstrakten. Dråpliga fel-
behandlingar och dräpande repliker avlöser var-
andra i en sjukhuskomedi där allt som kan gå fel 
går fel.

Karin Bellman är intagen på sjukhus för någon-
ting som hon har glömt. När hon flyttas från av-
delningen Fröding till Ferlin startas en karusell 
av förväxlingar. Maken är teologie doktor men 
misstas genast för en medicine doktor på det  
underbemannade sjukhuset. Mitt i helgstressen 
dyker dessutom en inspektör från landstinget upp 
för att syna verksamheten i sömmarna.

Pjäsen utspelar sej alltså i sjukhusmiljö, en miljö  
som de flesta både känner igen och känner en 
viss skräck inför och just därför finns det många 
chanser till igenkänning och skratt.

Att det också finns ett stänk av satir över hur 
vården ser ut idag, gör ju inte det hela sämre.  
Publiken får följa arbetet på en helt vanlig avdel-
ning, en helt vanlig dag, på ett helt vanligt sjuk-
hus i Helsingborg. Eller...

I övriga roller ses bl a Robert Rydberg, Johanna 
Wilson, Evamaria Björk, Kalle Rydberg, Birgitta 
Rydberg, Siw Erixon och Fredrik Dolk.n

När såg ni en nyskriven operett senast? Nu finns chansen när ”En nunna för 
mycket” sätts upp på Ystads teater av Kammaropera Syd. 

Föreställningen utspelar sig i en by på den skån-
ska landsbygden under det glada 1920-talet, inn-
an börskrascher och krig. När det stora arvet från 
byns patriark ska delas ut är det många som vill 
ha sin del av kakan och i sann operettanda skyr 
byborna inga som helst medel. Kort sagt en ope-
rett fylld av skratt, tårar och sång i världsklass.

Texten är nyskriven av Rickard Söderberg, som 
också regisserar årets föreställning. Musiken är 
skriven av operettkungen Léhar och består av 

både välkända örhängen, såväl som nyupptäckta 
guldkorn som inte spelats på scen sedan Léhar 
själv dirigerade.

Rickard Söderberg står självklart på scenen  
tillsammans med Marianne Mörck, Sven Melander  
och en stor ensemble med Sveriges främsta 
operasångare.n

En nunna för mycket, 28 juni–7 juli, ystad.se

SÖDERBERGS  
NYSKRIVNA NUNNA

Foto: Andreas Paulsson

Foto: A
orta

Så var det dags igen att säkra sig 
plats på sommarens friluftsteater  
på Fredriksdal i Helsingborg. 
Som vanligt är det Eva 
Rydberg som  
håller i tömmarna 
på årets komedi  
som i gammal 
god anda innehål-
ler både förväxlingar 
och förvirring i en skön 
blandning med sång och 
dans.

Var god dröj! 
14 juni–11 augusti, 
www.evarydberg.se
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Över 40 000 barn i 35 olika städer har de senaste tre åren sprungit  
Barnens Hinderbana och tagit sig genom gatloppet, förbi alla de kända  
TV-profilerna. Under 2019 åker Barnens Hinderbana på turné igen.

Foto: B
engt Persson

Barnens hinderbana 
HOPPA, KRYPA, KLÄTTRA

Barnens hinderbana kommer till Limhamnsfältet i Malmö. Här ges barn mellan 6-14 år möjlighet att 
klättra, hoppa och krypa fram längs med hinderbanan. Sista hindret avslutar det hela med ett gatlopp, 
där barnen får möjlighet att kämpa mot Gladiatorerna. 

– Barnens Hinderbana är bland det absolut 
roligaste jag gjort, säger Roddy Benjaminson  
(Hero), en av TV-profilerna. Blicken och  
minen på barnen som ska springa gatloppet  
lever man på länge. Vissa är överladdade 
och andra är försiktiga så att man får lyfta 
upp dem och hjälpa dem igenom. Det är ren 
glädje när de lyckas!

 Precis som tidigare skänker evenemanget 
pengar till välgörenhet och i år samlar man 
in pengar till Barndiabetesfonden. n

Barnens hinderbana, 26/5, Malmö,  
barnenshinderbana.se

En show som tar dig med på en resa i robotarnas 
värld. Robotar kan verka hur magiska som helst – 
men en dator, en mobiltelefon eller en robot följer 
bara instruktioner, de gör vad vi människor har be-
stämt att de ska göra. 

Under robotshowen är det fokus på att ha kul med 
programmering.  Besökaren lär sig att programmera 
och styra en robot.  Det söks svar på vad robotar är 
duktiga på och hur en robot kan uppfatta sin omgiv-
ning. Låt roboten NAO inspirera dig och kanske ut-
föra en robotdans tillsammans med dig.n

Robotshow i Vattenhallen, 18/5 och 15/6,  
vattenhallen.lth.se

På Vattenhallen kan besökaren uppleva 
spännande och interaktiva experiment 
och shower, bl a en robotshow. 

Dansa med en robot

Bege dig till sydöstra Skåne och se den bredd som finns inom häst- 
näringen i området, upplev gemenskap med andra hästintresserade 
och njut av härliga dagar i vacker miljö. Den 13–16 juni bjuds det på 
en stor variation av aktiviteter med koppling till häst på olika platser 
runt om i sydöstra Skåne.n

Hästrundan 13-16/6, hastrundan.se

Foto: Jelleke Vanooteghem/Unsplash
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FAMILJEFEST

Foto: Barnens hinderbana

Foto: Ieva V
izule/U
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Hoppborgar, lekland och hinderbana blandas med prova-på  
aktiviteter och trolleri. Dessutom uppträder artister på ute- 
scenen. Missa inte att träffa Greta Gris, sjunga tillsammans med 
Pippi Långstrump, se Pidde P och Bamse & Lova uppträda.  
Under dessa dagar står familjen i fokus med ledord som lek,  
rörelse och glada skratt i massor. 

Barnens dag, 15–16/6, Helsingborg, barnensdag.org

Hästrundan är ett evenemang för den som har ett 
hästintresse, stort som litet. Clinics, föreläsningar, 
käpphästhoppning, turridning, ponnyridning, uppvis-
ningar, konstutställning är exempel på aktiviteter som 
erbjuds.

HÄST- 
DAGAR
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Fredag och lördag under Kristi Himmelsfärd öppnar Hovdala ännu en 
gång portarna för ett av Skånes största familjeevenemang. Upplev två 
härliga dagar till ljudet av riddarhästarnas dundrande hovar och musi-
kanternas rytmer. 

Fotevikens Vikingastad invid Höllvikens strand, ger besö-
karen möjlighet att uppleva en dåtida stad som just håller på 
att grundas. Detta skapar unika möjligheter att få vara med 
om hur ett tättbebyggt samhälle fungerade under vikinga-
tiden. Laggivning, brott och straff, hantverk, försvar, mynt-
tillverkning och handel är något av det man får veta mer 
om. Under maj och juni finns det flera dagar då det anord-
nas speciella evenemang värda att besöka.n

FOTEVIKEN: Internationella vikingadagen 8/5, Slaget på Foteviken 
6/6, Hantverksdagarna 24–27/6, Vikingamarknad 28–30/6,  
foteviken.se 

HOVDALA 
MEDELTIDS-

DAGAR 

VIKINGA 
SOMMAR PÅ  
VIKINGATIDER

Sveriges bästa riddare tävlar om ära och med-
aljer under båda dagarna och marknaden är 
fylld av spännande medeltidsinspirerade hant-
verk, leksaker och godsaker. Gycklare, svärds-
kämpar och musiker underhåller på borggår-
den och i hantverkslägret träffas bl a pilmakare,  

smeder och stenhuggare. Ta hela gänget på en 
medeltida femkamp i vallgraven, eller häng 
med barnen på skattjakt eller gycklarskola 
inne på Barnens Borggård.n

Hovdala Medeltidsdagar 31/5–1/6, rikstornering.se

Bli viking för en dag. Med start tors-
dagen efter midsommar drar Vikinga-
Tider igång sin populära Vikingasom-
mar, torsdag till söndag varje vecka. 
Upplev vikingatiden som den kan ha 
varit för de allra flesta – prova hant-
verk, hjälp till med de dagliga sysslorna 
på gården och lär dig mer om en spän-
nande brytningstid i Skandinavisk his-
toria. Sagor och myter, liv och död, lek 
och allvar. Garanterat ett äventyr för 
hela familjen.n

Vikingasommar, 27/6–1/9, Löddeköpinge, 
vikingatider.se

Skånskfödda Katja inspirerades av Kulturen i 
Lund, och skänkte före sin bortgång en stor sam-
ling av sin design till museet. Nu visar man en 
stor del av detta för första gången.

2020 skulle Katja Geiger ha fyllt 100 år. Det firas 
med utställningen ”Katja of Sweden” som visar 
hennes färg- och mönsterrika design och fångar 
tidsandan på 1960- och 1970-talen. Det strama 
svartvita och det kulörta lekfulla är varandras 
kontraster och Katjas kläder, skor och huvudbo-
nader blandas med journalfilm och modefotogra-
fier av Claës Lewenhaupt och Georg Oddner.

Med hennes egna ord berättas om hur hon gav 
den moderna kvinnan nya material, snitt och 
mönster, och hur det var att vara kvinna i en 
mansdominerad bransch.

–Vad jag ville åstadkomma var en frigörelse för 
kvinnan, genom att erbjuda henne sköna, bekvä-
ma, härliga kläder, lätta att sköta och leva i utan 
att hon skulle behöva tänka på hur de klarade 
hemmet, jobbet, barnen, resorna, representatio-
nen och så vidare, sade hon i en intervju.n

Katja of Sweden, 15 juni – 23 februari, kulturen.com

VIKING FÖR EN DAG

KATJA OF  
SWEDEN  

Med egen avdelning på Saks Fifth Avenue i New York, förstasidor på världs-
ledande modemagasin och utsåld kollektion på Harrods i London blev Katja 
of Sweden, egentligen Katja Geiger, Sveriges första internationellt kända  
modedesigner. Trendkänslig och målmedveten bröt hon med tidens snäva 
kvinnoideal och gick sin egen väg.

K
atja G

eiger, K
atja of Sw

eden, om
given av två av sina m

odeller i Paris 1966. Foto: B
jörn Larsson
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FORDON FRÅN FÖRR
Tröskor och veteranbilar, traktorer och sportbilar 
- det finns en samlingsplats för alla.

Græsted Veterantræf 8–10/6 Græsted www.gvtf.dk

Gavnø Classic Autojumble 16/6 Næstved,  
www.gavnoe.dk

Time Winder 8-10/6 Hundested www.timewinder.dk

EN KANONUTFLYKT
Kanonfredag 28/6, www.indmus.dk

Det levande museet Frederiks Værk visar 
fabriks- och industrihistoria i Krudtværksmuseet, 
Trækulsbrænderiet och Svovl- och Salpetermaga-
sinet samt Bomuldstørreriet. Guidade turer hela 
sommaren.

STARLIGHT
12–13/5 Malmö Opera

Färgsprakande välgörenhetsgala till förmån 
för Star for Life. Opera, operett, musikal och 
popklassiker med bl a Tommy Körberg, Rickard 
Söderberg, Babben Larsson, Triple & Touch och 
sydafrikanska Gauteng Opera, Star Choir.

FESTIVAL MED ALLT
CLICK Festival 18–19/5 clickfestival.dk

Dyk ner i modern konst, vetenskap och teknologi 
i ett program fyllt med musik, performances, 
installationer, workshops, seminarier och litteratur 
med danska och internationella röster.

Foto: Lorenzo Di Nozzi

SLOTTET VID SJÖN
bosjokloster.se

Utställningar, medeltida 
valv, örtagård, trädgårdar 
och en romantisk park 
med djurhagar, lin-
bana och en tusenårig ek. 
Koppla av med en tur på 
sjön i roddbåt. 

Fåglar och djur i nordisk 
natur t o m 22/9. 

Bosjökloster Slöjd- & 
hantverksdag 12/5  

FAMILJEFESTIVAL
Mossagårdsfestivalen 14–16/6  

mossagardsfestivalen.se

Mossagårdsfestivalen på 1800-talsgården 
i Veberöd genomsyras av ekologiskt tänk 
tillsammans med artister, musiker, konst. 
Aktiviteter med lek, spel, ekomarknad, 
djur mm för hela  familjen.

SOMMARKONST
Norra Själland bjuder på många konstnärer 
och inriktningar. Utforska under sommarsol 
med smakliga stopp på lantkrogar och havsnära 
restauranger. 

Konstrundan Nordsjälland 6–16/6, kunstrunden.dk

Nordkystens Kunsttriennale 22/6–22/9 ncat.dk

MAJLYCKA I TRÄDGÅRDEN
Österlen Garden Show 11–12/5  

osterlengardenshow.se

Mässan fylls med spännande föredragshållare, 
rådgivning och barnaktiviteter. Gift dig i visnings-
trädgården - Björn Ranelid är vigselförrättare. 
Trädgårdsforum och Food Court inspirerar. 

SAND, SAND, SAND
Sandsculpture festival 10/5–20/10  
Hundested, www.sandfestival.dk

Skulptörer skapar stora konstverk av gyllene sand. 
Temat är ”Mesterværker” med full frihet att tolka 
konst, kultur, musik och arkitektur från antiken till 
idag. Program finns för alla. 

    

Tips i Skåne & Danmark
Sköna maj och nattlösa juni lockar oss till att hitta anledningar att träf-
fas och umgås. Här är en lika varierad samling tips som färgerna på för-
sommarens alla blommor och blad. Själ och hjärta, kropp och hjärna - 
allt får sitt i det stora kulturutbud som finns att tillgå.

Foto: Pixabay

Foto: Sarah Dorweiler/Unsplash

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay
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CHRONICLE OF LIGHTYEAR Foto: CHEN Yu-Chung Foto: Julia Bonde Cherp
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GUBBRÖRA 
Brock ń́ roll och Blues

1/6, thetivoli.se

TOWER OF POWER 
Soul med brass

5/6, amagerbio.dk

MAXIDA MÄRAK 
Unikt och explosivt

18/5, kulturmejeriet.se

NILS LANDGREN &  
FUNK UNIT 
Funk, funk, funk...

10–11/5, victoria.se

HSO MÖTER GSO  
I MOZART 

12/5, dunkerskulturhus.se. 

LORCA I LJUS OCH  
MÖRKER 
Christianstads Motettkör 
med texter av poeten Federico  
Garcia Lorca. Claes Ottelid 
på flamencogitarr.

22/5, denoreangeastaden.se

WHOLE IN THE HEAD 
Minnet och hågkomsten

13–20/6, baadteatret.dk

NORDKLANG 2019 
Den nordiska körfestivalen 
har funnits sedan 1971. I år 
är Sveriges Körförbund värd 
för fyra dagar av körkonserter 
i Helsingborg. 

26–29/6, nordklang.org

OUTLET MESSE 

4-5/5, Valby Hallen,  

ouletmesse.dk  

SYRISKE FILMDAGER 
FESTIVAL 

3–24/5 (17–20/5 i  

Köpenhamn), facebook.com/

SyriskeFilmdage/

DARK NOON 
Fix&Foxy och sydafrikan-
ska skådespelare skapar  
teater om det Afrika, vi tror, 
påminner om den klassiska  
western: vilt, laglöst och  
farligt. 

10/5–1/6, osterbroteater.dk

CHIP TAYLOR 
Berömd artist och  
storyteller. 

21/5, victoria.se

DARA Ó BRIAIN 
Voice of Reason

18/5, slagthusetmmx.se

ÖPPEN TRÄDGÅRD SÖDERSLÄTT 

Över hela Söderslätt öppnar privatper-
soner upp sina trädgårdar för besökare 
med stor kärlek till växter. 

15-16/6 , oppentradgardsoderslatt.se/

OH GAMLA DOFT 
Sofie Jernberg och HSO

23/5, helsingborgskonserthus.se 

TRÄDGÅRDSRUNDAN 

Öppna privata trädgårdar

15–16/6, tradgardsrundorna.se

KLANGFESTIVAL 

Danmarks internationella festi-
val för samtidsmusik har kända 
och okända spelplatser runt om i 
Köpenhamn. I programmet bl a 
10-årsjubileum, barn och ungas 
musik och tema kammarmusik.

30/5–10/6 klang.dk

DRÖMMAR OM HOLLYWOOD 
Drömma kunde och gjorde många 
kvinnor och Hollywoods filmer gav 
riklig näring åt drömmarna med sina 
flärdfulla kreationer. Trettiotalets  
aftonmode och lite vardag visas.

t o m 30/12, Malmö Museum, malmo.se/

museum 

SPELMANSSTÄMMA 
En härlig eftermiddag i folkmusikens 
tecken väntar den som vistas i hem-
bygdsparken.

9/6, engelholmshembygdspark.se

SKULD OCH GRÖNA SKOGAR 
Allsångsdeckare

25–30/6, kvinnaboskemusik.se

KØBENHAVNS DRENGEKOR 
Den berömda gosskören sjunger bl a 
verk av Mozart och Tjajkovskij samt 
nordiska kompositörer. 

S:a Maria Kyrka, Helsingborg, svenska-

kyrkan.se/helsingborg

DET VÅRAS FÖR REVISORN!

Revisorn av Gogol har spelats över hela 
världen och roat i massor av år, just för 
att den ständigt är aktuell. I sommar 
ger vi den på Spelplats Vinbäcken i vår 
egen upphottade version, men mycket  
humor och nyskriven musik. Varmt 
välkommen till en somrig teaterupple-
velse!

www.spelplatsvinbacken.se

DETTA HÄNDER

KLANG FESTIVAL 2018 Foto: Dennis Lehmann

Foto: Anh Nguyen/Unsplash

DRÖMMAR OM HOLLYWOOD 
Foto: Nelly Hercberg /Malmö Museer

Foto: PixabayN
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KATY PERRY Foto: Rony Alwin

1968 var ett omvälvande år i 
både Sverige och resten av 

världen. Det var också ett dra-
matiskt år för Andy Warhol 

och utställningen tar fasta på 
det. Popart blev världsberömt 

med hans konst och Moderna 
Museet i Malmö presenterar 

en rad unika verk som visas 
för första gången.

Reaktionerna kring Vietnamkriget, mordet på 
Martin Luther King, Sovjetunionens invasion i 
Tjeckoslovakien, studentupproren och tennis-
kravallerna i Båstad – 1968 var ett laddat politiskt 
årtal. Det var också det år som Andy Warhols  
allra första egna museiutställning öppnade på 
Moderna Museet i Stockholm. På grund av det 
politiska vänsterklimat som rådde i Sverige, 
framför allt inom kulturen, förväntades utställ-
ningen bli utskälld som amerikansk propaganda. 
Istället kom åsikterna bland landets konstkritiker 
att gå isär.

Från att ha beskrivit den samtida populär- och 
massmediekulturen blev Warhol nu en del av den. 
Under 1970-talet är han New Yorks mest glamo-
rösa kändis. Han blir synonym med klubben  

Studio 54 och gör den första reklamkampanjen 
för Absolut Vodka. Han gör beställningsporträtt 
på kändisar och alla mindre kända personer som 
hade råd att betala dyrt för dem.

I Malmö kommer fokus att ligga på årtalets  
politiska laddning och hur mordförsöket på Andy 
Warhol, bara några månader efter utställningen i 
Stockholm, delvis kom att förändra hans konst-
närskap. Vid sidan av de klassiska verken från 
Moderna Museets samling, som den berömda  
ko-tapeten, Ten-Foot Flowers och Electric Chair, 
visas olika versioner av Brillo Boxes samt nya verk 
speciellt för utställningen i Malmö, bl a samtliga 
skivomslag som Andy Warhol har formgivit.n

Warhol, t o m 8 spetember, Moderna Museet, Malmö, 
modernamuseet.se

WARHOL 
1968

Vä till hö: ANDY WARHOL, 1968 Foto: Lasse Olsson/ 
Pressens bild, INSTALLATIONSVYER WARHOL 1968  
Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet 

www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!

BØRNENES ARBEJDERMUSEUM

RØMERSGADE 22    KØBENHAVN K    ALLE DAGE 10 -16
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Nu börjar högsommaren! Lättjefullt drar vi på utflykter både på dagen och 
kvällen. Det finns verkligen några härliga nöjen i början av juli! 

KVINTETT MED  
KLARINETT
Kammarmusikfestivalen star-
tar med en toppensemble - 
Morgan Kvintetten. De spe-
lar två av de bästa styckena för 
kvintett med klarinett inom 
genren av Mozart och Brahms. 

Frederiksværk Musikfestival, 
1–31/7, frv-musik.dk 

BLAND BLOMMOR  
OCH BLAD
Nu är tillfället att besöka träd-
gårdar där kreativitet och lek-
fullhet har fått full frihet att 
utvecklas under magiska gröna 
fingrar. Var du än är i Sverige - 
ta tillfället i akt. 

Tusen Trädgårdar, 1/7,  
tusentradgardar.se

TILLBAKA TILL  
VIKINGATID
Vikingaslag, marknad, grillade 
maträtter, gycklare och annat 
roligt låter vikingatiden leva 
upp igen. Heja på din favoritvi-
king, gå på vikingabröllop och 
prova att äta vikingamat. 

Slaget om Trelleborgen, 5–7/7,  
trelleborg.se

I BÖRJAN AV JULI

Foto: Joanjo Puertos M
uñoz/Pixabay, Jonathan Farber/U

nsplash

Ny Carlsberg Glyptotek 
Dantes Plads 7 • 1556 Cph

Glyptoteket
En oas i Köpenhamn 

glyptoteket.com

Ett skolpaket 
gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Tillsammans 
med lokala samarbetspartners världen 
över gör vi det möjligt för flickor att gå 
klart skolan. Det finns hinder på vägen, 
som brist på läromedel och att många 
flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läro
material och extra resurser gör verkligen 
skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. 

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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supports the exhibition Louisianas Main Corporate Partners:

»Magnetisk, musikalisk och mjukt organisk 
– jag älskar Pipilotti Rist! «
Dagens Nyheter

»En av de mest ambitiösa och genomtänkta 
utställningar jag har sett.«
Expressen

»Trollbinder och får tiden att stanna. Rist har 
förvandlat Louisiana till sitt eget Villa Villekulla.«
Skånska Dagbladet

»Magnifik Pipilotti Rist-utställning.«
Sydsvenskan


