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MarsvinsholmsTeatern  

presenterar sommarens komedi

av Larry Shue
regi: 

Aksel Morisse

premiär lördag 27 juni kl 19.30

tillsammans med 
Skulpturförbundet 

skulpturer i den  
vackra slottsparken

Öppet alla dagar  
27/6 - 9/8   
kl 09 - 19
Inträde 50:-

presenterar  

2015 

En skrattfylld, dråplig komedi som dessutom är skrämmande dagsaktuell.

1 juli-9 augusti  
ons-lör kl 19.30, sön kl 17.30

www.mhst.se 
0411-600 15

marsvinsholms-skulpturpark.se
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Kåseri

Ostbågar och sill
Nu är den svenska sommaren här med alla 
lockelser och frestelser. Sol, nåja, värme, 
mygg, getingar, ledighet och grill. Har ni 
tänkt på att vi är ganska unika i vårt sätt att 
förhålla oss till traditioner och beteenden 
här i Sverige? Jag menar, vem sitter ute i juli 
och kämpar med att hålla sig varm och med 
ett fast grepp om bordsduken för att förhin-
dra att man sprider mat och tallrikar i träd-
gården. Bara den minsta värme och sol får 
svensken att genast dra fram utemöblerna 
och försöka hålla modet uppe medan anlets-
dragen blir alltmer stelfrusna ju längre kväl-
len lider.

Och skulle det mot förmodan bli riktigt 
varmt så klagar man på det istället. Aldrig 
kan det vara lagom i landet Lagom.

Att knäcka de sociala koderna är också lite 
klurigt. Det kan man själv uppleva när man 
reser till andra länder där man inte äter t ex 
matjessill och nypotatis. För ett tag sedan 
hade vi besök från fjärran land och vi ville 
gärna visa på något ”typiskt svenskt” varpå 
en buffé av diverse läckerheter dukades upp. 
Där fanns sill av alla de slag, nypotatis, jord-
gubbar, goda grillbitar av diverse styckde-
taljer, gräslök, gräddfil och allt annat som vi 
som svenskar tycker är en självklarhet såhär 
års. Våra vänner lät sig väl smaka och vi kun-
de endast se på när jordgubbar varvades med 
löksill, gräslöken hamnade på ett stycke gril-
lad karré eller när man lät gräddfilen kröna 
efterrättens chokladpudding. Våra försök att 
förklara tågordningen i ätandet hade fallit 
för döva öron men våra gäster lät sig ändå väl 
smaka och förmodligen i ett anfall av artig-
het lät gästerna meddela att det smakade 
”delicious”.

Likaledes hamnade jag i en sådan något 
prekär situation i Kina nyligen när det bjöds 
bankett. Det går till så att man sitter runt ett 
stort, runt bord med en roterande glasskiva 
där mångahanda inhemska läckerheter  
dukades upp. Eftersom jag inte ville ha  
några förutfattade meningar om det in-
hemska köket lät jag mig väl smaka av samt-
liga rätter. Det var lotusblommor, marine-
rade vitlöksklyftor, friterade hönsfötter, fisk, 

kräftor i Sichuanpepparsås, dumplings och 
polentagröt bl a. Jag lät ögonen flacka över 
bord och andra gäster i ett försök att se hur 
de angrep de olika skålarna och framför allt 
i vilken ordning och i vilka kombinationer. 
För, som svensk, vill man ju inte göra bort 
sig offentligt. Inte jag i alla fall. Inget givet 
system kunde upptäckas och efter att skålar-
na på glasskivan hade passerat revy ett fler-
tal gånger beslöt jag att angripa maten uti-
från en ogenerad status som kinamatsnovis. 
Här blandade jag friskt grönt te med mari-
nerade svartrötter, dumplings med Peking-
anka, fiskgröt med melon o s v. Det gav upp-
hov till många spontana fniss från mina 
inhemska bordsgrannar som säkert tyckte 
att jag hade lämnat vett och etikett hemma 
i Sverige för inte kan man väl kombinera 
nudlar med sultanrussin ...

Till slut förbarmade sig en kines i sällska-
pet över mig och visade handgripligen hur 
man satte samman de olika delikatesserna. 
Först tar man en liten tunn brödbit, sedan 
tar man bara skinnet på Pekingankan och 
toppar med vårlök som doppats i soya- 
vinäger. Gurkstavarna, som låg på samma 
serveringsfat, skulle ABSOLUT inte läggas i 
brödknytet. Sichuankräftorna skulle absolut 
inte sörplas på svenskt vis, det var ohyfsat, 
men att rapa högljutt efteråt var mer än  
acceptabelt.

Är det likheterna som förenar oss eller är 
det just det faktum att vi kan ta till oss och 
dela med oss av våra kunskaper och erfaren-
heter? Jag har i alla fall fått en inblick i hur 
andra ser på oss och tvärtom. 

Ola Sjösten
chefredaktör
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YSTAD  Foto: Fredrik Ekblad

1. Musik och marsch
I dagarna tre blir det massor av militära festligheter när Ystad International Military Tattoo går av stapeln. 
Många internationella militärorkestrar uppträder tillsammans med svenska band och uppvisningstrupper. 
Anders Ekborg är årets gästartist och i hamnen pågår nordiska kadettmötet med tävlingar. Fartyg, personal 
och kadetter från hela norden och Tyskland kommer; en fantastisk upplevelse för hela Ystad med omnejd när 
säckpipor, sousafoner och en cyklande showorkester intar gatubilden och det gamla regementet.n

Ystad International Military tattoo, 6-8 augusti. För mer info ystadtattoo.se

2. Följ en kriminalare
”Wallandring” – en specialvandring med inspelade rollkaraktärer som följer ett antal Wallanderfilmers 
handling och dramaturgi samtidigt som man går till platser där något i filmerna har utspelats. På var plats 
spelas det upp material där någon av karaktärerna från respektive film berättar vad de anser egentligen har 
hänt. Det är inte säkert att man får veta lösningen. En spännande tur för filmintresserade i allmänhet och 
Wallander i synnerhet, men också för alla er som tycker om goda historier i vacker miljö.n

Wallandring , 5, 12, 19, 26 juli. För mer info och biljetter www.ystad.se. 

3. Världens saltaste utställning
Keramikbygden i nordvästra Skåne och Höganäs har i flera hundra år 
producerat saltglaserad keramik och besökarna möter keramiker, drejare  
och konstnärer in i vår tid. Hur det hela egentligen började är en vind-
lande historia som också berättar om tiden för industrialisering till vår 
nutida designade värld. Saltglaserat är saltare än någonsin.n

saLt – en utställning om saltglaserad keramik, t o m 27 september.  
För mer info www.keramisktcenter.se

2 4
4. Söndagsutflykt till musteriet
Dags att picknicka i äppleodlingarna till glada toner och berättelser. Under fem sommar-
eftermiddagar får själen sitt bland sommarens dofter, fjärilar och fåglar. Här bjuds tradjazz 
med Pipp’s Blue Six, från visor till opera med operasångarna bröderna Jensen, ordföreställ-
ning full av verbala mirakel med Björn Ranelid, harmonier i mängd med Allökören och  
underbara melodier och texter med Michael Saxell.n

sommarsöndag 5, 12, 19, 26 juli och 2 augusti. För mer info och biljetter www.kiviksmusteri.se 

5. Beam me up!
Science fiction handlar om idéer och om sätt att spegla och  
beskriva människan och världen både som de är och som  
de skulle kunna vara. Utställningens konstnärer ger sin  
bild av vad scifi kan säga oss eftersom idéer och idéernas 
historia förändras med tidens gång. De synar filmerna 
och romanerna och vilka idéer de innehåller om t ex 
månresor och tidsresor och lyfter fram både vetenskap 
och mystik och den speciella dragning rymden alltid 
haft på oss människor.n

Beam me up, Kristianstads Konsthall t o m 1 november,  
För mer info regionmuseet.se

1 Foto: Kiviks Musteri

Ann Li
SL

Eg
AArD

: T
iM

E 
M

A
c

h
in

E 
Fo

to
: A

nn
 L

is
le

ga
ar

d

vErK Av AnDErS FrEDhoLM  
Foto: Anders Fredholm



www.dethander.com – Det Händer 9Det Händer – Skåne8

Skillinge Teater 
För mer info och biljetter  
www.skillingeteater.com

BoBBY FiSchEr Bor i pASADEnA  Foto: Dan hazelius

31 MiLJonEr orD av per L. Leadang

Upptäckter i 
slottsparken
Marsvinsholms slottspark gömmer under sommaren skulp-
turer att upptäcka. Slottsparker är alltid trevligt och inspire-
rande att besöka och här skapas också samtalsämnen kring 
de verk som finns utplacerade. 

I år är det 41 konstnärer som med sina olika tekniker ger 
besökarna nya impulser och kanske utmanar våra egna idéer 
om vad som är snyggt eller fult, fint eller opassande, natur-
ligt eller avigt, mesigt eller häftigt eller något annat som man 
kommer att tänka på. En avkopplande konstpromenad i par-
kens grönska kan bli en av sommarens riktiga höjdpunkter 
för både gammal som ung.n

Marsvinsholms skulpturpark, 28 juni–30 augusti.  
För mer info www.marsvinsholms-skulpturpark.se

Skinande gamla bilar
Det började för nitton år sedan och sedan dess har Thulinträffen bara vuxit, utan att förlora  
sin gemytliga atmosfär, med bruksbilar, eldiga sportvagnar, fräsiga motorcyklar, trotjänande 
nyttofordon, knattrande mopeder, trygga traktorer och stationära motorer som puttrar.  
Temat i år är brittiska fordon och dessutom hyllas Citroen DS som fyller 60 år. Tävlingar,  
underhållning och presentationer bjuds det på under dagen.n

Citadellet i Landskrona, 18 juli, www.mhkskane.nu/thulintraffen

ThuLinTräFF  Foto: Sara Ströberg  ©Landskronaplus

TVå åRTIONDEN  

teater
Skillinge Teater firar 20-årsjubileum med extra fina artister och högklassigt  
program. teatern har genom åren bjudit på storartade föreställningar av alla  
de slag och i år är inget undantag, bara mer av det goda.

BOBBy FISchER BOR I paSaDENa
Under en kväll, natt och morgon får vi följa familjen 
som sällan talar om samma sak och det ger upphov 
till många komiska och situationer som vi alla kan 
känna igen. En pjäs av Lars Norén med Katarina  
Zell, Tina Råborg, Oscar Töringe och Bengt  
Järnblad. 

stora scenen t o m 9 augusti.

hELEN SJÖhOLM & SJÖBackakÖREN
Den prisade och till hjärtat skönsjungande Helen  
Sjöholm, tillsammans med pianisten Martin  
Östergren, har förts samman med vår mest  
lokala kör, Sjöbackakören, som leds av Boel Adler. 
Här får vi höra Helen Sjöholm sjunga både solo och 
tillsammans med kören. Sånger från svenska som-
maren om kärlek, om hav och landsbygd.

spelas på stora scenen 7 och 8 juli.

SVaNEVIT
Mellan den vackra prinsessan och den unga  
prins som ska uppfostra henne inför bröllopet med 
den mycket äldre kungen uppstår den stora kärle-
ken. Hennes styvmor är dock häxa och därmed ett 

problem. Ett sagospel – en underbart rolig, rörlig, 
sorglig, vacker och spännande upplevelse. En pjäs av 
August Strindberg med Natalie Sundelin och Ronja 
Svedmark. Regi och bearbetning Nils Peder Holm.

Sex föreställningar på Fryshusscenen 15 juli–7 augusti.

MagISk SOIRé  
Österlens magidrottning Malin Nilsson, den  
extravagante gatumagikern Charlie Caper och  
konfettikastande Markus Zink ger sin version  
av ”Soirées Fantastiques”, Robert Houdins epok- 
görande magishow i Paris 1845.

Caféscenen, t o m 2 augusti. 

STOckhOLM STREET  
FESTIVaL ON TOUR
Magic Thor presenterar några av världens främsta 
gatuartister med hela Skillinge teater som scen. Det 
blir en varm och galen föreställning för alla åldrar, 
där humor blandas med magi, musik, akrobatik, 
trapets, improvisation, hattjonglering och handstå-
ende ekvilibrism.n

spelas både inomhus och utomhus den 28 juli. 
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I juli håller storheter som Bengan Jansson,  
Hasse Andersson, David Lindgren, Jessica  
Andersson, Sonja Aldén och Christer Sjögren 
”Grytan” i Slottshagen kokande. Tisdagskväl-
larna bjuder på fart och fläkt, show och revy till 
en picknickande och sommarälskande publik. 
Många artister kommer tillbaka men varje år 
vill evenemanget förnya sig och därför får artis-
terna också göra det. Varje tisdagskväll startar 
med allsång och talangjakt. Vem vill inte se och 
höra morgondagens stjärnor mäta sina stämmor 
och musikaliska och andra talanger i den ljumma 
sommarkvällen.n

Kulijuli, 7, 14, 21, 28 juli, Helsingborg.  
För mer info och biljetter www.kulijuli.se

KuL I JULI

gaMMaLT 
OCH ännu 
äLDRE
I Helsingborgs Arena möts du av hög kvalitet  
hos närmare 120 utställande konst- och antik-
handlare. Här finns allt man kan önska sig av 
möbler, mattor, konst, skulptur, design, silver, 
smycken, glas och porslin. I A-hallen finns Sveriges 
exklusiva handlare, de främsta experterna inom 
sina respektive områden med djupa kunskaper och 
inriktning på kvalitativa föremål. I övriga hallar 
finns utställare från fler länder med allt från  
böcker, frimärken, porslin, glas, mynt, kinesisk 
konst och all världens kuriosa till, inte minst, 
möbler. 

Nytt för i år är det parallella arrangemanget  
Vin & Deli. Intresset för kvalitativ mat och dryck 
är stort och biljetten gäller för båda. Så en dag 
med vackra ting, god dryck och smakliga delika-
tesser ger inspiration och möjligheter att försköna 
hemmet.n

Helsingborgs Konst & antikmässa, 23–26 juli,  
För mer info och biljetter www.antikmassa.se
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Foton: Erik Karlsson

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson har fått nytt 
drag under galoscherna. Efter sin bejublade med-
verkan i vårens Melodifestival har han fått en 
välförtjänt revival och är nu aktuell med en efter-
längtad turné runt om i Sverige. Han har redan 
sålt platina, ligger topp 5 på Spotify, tredje plats 
på Svensktoppen, A-listad på P4 och första plats 
på den svenska försäljningslistan med sitt bidrag 
”Guld och gröna skogar”, och med det blir han 
helt klart en av de stora vinnarna i år. Hasse är en 
av våra mest folkkära artister och känd för hits 
som ”Änglahund”, ”Dans på Vejby Ängar”,  
”Skomagare Anton” och ”Eva Lena”. Han slog 
igenom på 1980-talet i sin programserie ”Hasses 
Lada” i SVT och har sedan dess varit aktiv i revy-
er, barnmusikaler och i Hasses Lada i Båstad. Nu 
åker han ut på en rikstäckande konsertturné till-
sammans med sitt Kvinnaböske band och violi-
nisten Jannike Stenlund.n

Hasse andersson, Kvinnaböske band och  
jannike stenlund, 3 juli Örkelljunga, 9 juli Båstad,  
11 juli svedala, 14 juli Helsingborg, 24 juli simrishamn. 
För mer info och biljetter www.unitedstage.se

”guld och gröna skogar” har blivit ett riktigt örhänge för fans och schlager- 
älskare och till allas glädje är Hasse nu ute på turné landet runt.

Årets VINNaRE
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hasse spelar på 
Sommarrocken i 
Svedala, läs mer 

om arrangemanget 
på s 28–29

Öppet: 11.00-17.00

april; lörd-sönd

maj-aug; alla dagar

(utom midsommarafton) 

 sept-okt; lörd-sönd

Fabriksgatan 10
272 36 Simrishamn
Tel 0414-137 80
www.autoseum.se

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES STÖRSTA BILMUSEUM!
• Cirka 125 bilar, 

ett 80-tal motorcyklar

• Stefan ”Lill-Lövis” 
 Johansson-utställning

• Svensk  Bil sport ut-
ställning Mercedes 300 SL m fl 

• Frasses Musikmuseum
Edisonfonografer, caféautomater m m

• Modellfl ygutställning

• Alfs Leksaker
Samlarmodeller, leksaker m m

• Edith’s Café & Kakbod

I sommar kommer 
Antikrundan till 
Autoseum!

Simrishamn blir en av de sex platserna som får besök av 
Anne Lundberg och 20 av  Sveriges främsta antikexperter 
under  Antikrundans turné. 
Inspelningen blir torsdagen den 3 september.
Läs mer på: svt.se/antikrundan och på autoseum.se

148x56_Autoseum_Nr7_Mtr10juni_Utg30juni.indd   1 2015-06-08   09:20:53
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är man glad ska man sjunga. när man sjunger ska man ge hals. ja, så  
börjar en frejdig reklamsång för allsång som hördes i ett tv-program på  
åttitalet. Och visst är det så att vi som bor i sverige har för vana att sjunga 
mycket och ofta. Vill man sjunga ännu mer, eller bara lyssna och bli glad av 
det, kan följande platser vara värda en utflykt i sommarkvällen. 

sOMMar Med CHarLIe 
Till ett litet pensionat ute på landet djupt nere i Södern kommer huvudpersonen Charlie Baker, en medel-
ålders deprimerad, mycket blyg och väldigt tråkig man som inte vill umgås med någon. För att slippa 
prata med de andra gästerna låtsas han vara en utlänning som inte behärskar språket. Den pratglada 
ägarinnan av pensionatet och hennes gäster tycker förstås att det är det mest spännande man kan tän-
ka sig. Hennes mindre begåvade bror tar sig an uppgiften att lära Charlie språket. Samtidigt smids onda 
planer av prästen David och hans kompis lantisen Owen som vill göra pensionatet till högkvarter för 
den hemliga klubben Ku Klux Klan. Eftersom Charlie ”inte förstår språket” så får han veta mer än han 
borde och det blir knivigt värre för honom.

Pjäsen hade premiär 1984 och skrevs av den amerikanske dramatikern Larry Shue och blev en lång-
körare off Broadway med 686 förställningar. Regi-Aksel Morisse.n

Kom igen Charlie! eller Främlingen, t o m 9 augusti,  
Marsvinsholms sommarteater. För mer info och biljetter www.mhst.se

Kom igen Charlie! är en skrattfylld, dråplig komedi som spelas om och  
om igen i usa, europa och inte minst här i sverige. 

SJUNg MED I aLLSåNgSTågET
Turné i Skåne under juli och augusti,  
www.allsangstaget.se

aLLSåNg VID haVET 
Limhamn, onsdagar i juli och augusti,  
www.polimhamn.se

åpaRkSkVäLLaRNa
Tyringe, 2, 9, 16, 23 juli,  
www.cafe21.se

aLLSåNg I STaDSpaRkEN
Skurups Stadspark, 7, 21 juli och 4 augusti, 
www.soderslatt.com

aLLSåNg I paRkEN 
Malmö, 18, 25 juli, 1, 8 augusti,  
www.malmofolketspark.se

aLLSåNg I ySTaD
1, 8, 15, 22 juli, norra promenaden,  
www.visitystadosterlen.se

aLLSåNg MED SpONTaNkÖREN
Lund 5 juli, Bjeredsparken,  
www.sommarlund.se

VäRLDENS SNaBBaSTE aLLSåNg
Lund, 22 juli, vita scenen i Stadsparken,  
www.sommarlund.se

aLLSåNgSkVäLL på IDaLagåRDEN
veberöd , 23 juli,  
www.sommarlund.se

Oh BOy! aLLSåNg MED MIRIaM aïDa
Malmö pildammsparken, 1, 15, 22 juli,  
www.malmo.se/sommarscen 

sÅng FÖr aLLa  
– aLLSåNg

oh BoY MED MiriAM AïDA Foto: Ewa Levau
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”Lysande  
jazzstjärna

InterVju

atmosfären i Jazz  
under stjärnorna är helt 

fantastisk och varje gång 
man kommer dit känns  

det speciellt.

 Bokning & info 0414–719 30  |  www.kiviksmusteri.se

musteributiken • restaurang kärnhuset
 stinas café • plantskolan • äpplets hus

upplevelser  
för alla sinnen

5 juli Pipps Blue Six  
med Maria Anderberg

12 juli Opera i Kulturodlingen,  
Jan Flemming Jensen  

& Gert Henning Jensen

19 juli Björn Ranelid

26 juli Allökören, Kristianstad

2 augusti Michael Saxell

Sommarsöndagar  
på Kiviks Musteri

Våra äppelträdgårdar gästas av några artister,  
som förutom musiken, poesin & de  

sköna konsterna, också har kärleken till  
äpplet och Österlen gemensamt.

Sedan blir det Jazzfestivalen i Ystad  
för hela slanten. 
– Jag har varit med från starten och varje år så sät-
ter vi ihop ett spännande program med både bredd 
och djup. I år är det ingen skillnad. Mitt bidrag i år 
är en djuplodning i Jan Johanssons musik, något 
jag gått och planerat sedan länge. Jan Johansson var 
en svensk pianist som tyvärr omkom i en bilolycka 
i unga år men han hann spela in några av Sveriges 
mest epokgörande jazzplattor som ”Jazz på svenska” 
(1964), ”Jazz på ryska” (1967) och ”Jazz på ungerska” 
(1968). Dessa underverk har påverkat mig som mu-
siker och nu äntligen kan jag förverkliga min dröm 
om att ta upp hans musik och göra den levande igen.

Men det blir ingen direkt Jan Johansson- 
coverspelning, antar jag?.
– Nej, nej. Som ung musiker så påverkas man 
av olika idoler och deras spelstil, det gör man ju 
helt naturligt. Men efter ett tag så hittar man sina 
egna uttryck och växer sig stark på egna ben, om 
jag säger. En annan stor förebild för mig var den 
kanadensiske mästerpianisten Oscar Peterson 
som influerade mig i början. Jag hoppas att jag 
bär med mig arvet av dessa giganter i min spelstil 
men att publiken känner att det är Jan Lundgren 
som spelar. Det är nyttigt att låta sig inspireras av 
sina idoler men man utvecklar sin egen stil med 
åren. De går inte att plagiera utan man måste ut-
veckla en egen stil, det är viktigt.n

Världspianisten Jan Lundgren är hetare än någonsin med sitt flyhänta spel och 
sina personliga tolkningar av jazzens stora förebilder. I sommar är han aktuell 
med en handfull spelningar på Österlen, bl a jazz under stjärnorna och Ystad 
Jazzfestival. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med Sveriges bästa 
jazzpianist.

Du bor i Ystad men reser över hela världen med din 
musik. 
– Just det. Jag är faktiskt just hemkommen från 
Island där jag och min trio haft spelningar på 
Reykjaviks operahus. Helt underbart, måste jag 
säga. Vi fick ett fantastiskt mottagande och opera-
huset var slutsålt till sista plats. Man kanske tror 
att islänningarna är svältfödda på jazz men det 
finns faktiskt många bra jazzmusiker som kom-
mer från detta lilla land.

Hur upplever du kontrasten mellan Ystad och 
Österlen gentemot de världsscener som du också 
gästar?
– Kontrasterna är givetvis stora men jag kan inte 
säga att jag föredrar det ena framför det andra. 
Med Ystad som hemmabas vill jag gärna försöka 
förlägga sommaren till Österlen och de olika sce-

nerna som finns här. Backagården och Tomelilla 
konstmuseum, för att bara nämna några, har ju 
sina kvaliteter och det känns ganska bra att hålla 
sig hemmavid under den vackra sommaren. Jazz 
under stjärnorna i Brantevik är ett annat ställe 
som jag verkligen gillar.

Man firade 25-årsjubileum i Brantevik förra  
året och där har du spelat många gånger.
– Just precis. Jag tror faktiskt att jag var med re-
dan första året. Då var man inte gammal. Men 
hela atmosfären i Jazz under stjärnorna är helt 
fantastisk och varje gång man kommer dit känns 
det speciellt. Det har väl blivit ett 20-tal gånger 
vid det här laget. I år spelar jag tillsammans med 
mina goda vänner Nisse Landgren, Miriam Aïda 
och Göran Söllscher i något vi kallar för ”Come 
fly with us”. 

JAn LunDgrEn  Foto: Moa Karlberg



Bosjökloster

Biljetter: www.musik-bosjokloster.se   
Direkten Tösernas, Höör, tel. 0413–228 49 (alla konserter) 

Bosjökloster, 0413–250 48 kl. 10–17 (alla konserter utom den 6/8)

Musik på 

2015

 SÖNDAG 2 AUG KL.16.00 BOSJÖKLOSTER KYRKA
JENNY LIND-STIPENDIAT 2015 

Sara Swietlicki, sopran – Hannes Öberg, baryton – Markus Kvint, piano  

TORSDAG 6 AUG KL.19.30 STIFTSGÅRD ÅKERSBERG, FRIHETENS KAPELL               
MAGIC WINDS II

Musikaliska pärlor med internationella blåsarsolister och piano

SÖNDAG 9 AUG KL.16.00 BOSJÖKLOSTERS LOGE            
AMADÉ & TRÄBLÅSARE

Soloverk för klarinett, oboe och fagott med stråkkvintett från Helsingborgs Symfoniorkester 

LÖRDAG 22 AUGUSTI KL.16.00 BOSJÖKLOSTERS LOGE   
SVARTA ROSOR

Anna Larsson, alt och Francisca Skoogh, piano 

SÖNDAG 23 AUGUSTI KL.16.00 BOSJÖKLOSTERS LOGE   
FRÅN EN LOGE I SOMMARKVÄLLEN…

Helsingborgs Symfoniorkester under ledning av JoAnn Falletta – Hans Pålsson, piano
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Crafoordska stiftelsen
GRUNDAD AV HOLGER CRAFOORD 1980
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Ditt val när det
gäller turism, rese- 
och resandeservice

Från järnvägs- till polisstation! 
Wallander* har flyttat in på Ystad station… 
…men annars är allt som vanligt.
Vi säljer biljetter till tåg/buss i Skåne, Köpen-
hamn, Göteborg, Växjö m fl orter i sydsverige.
Bussgods! Skicka paket!  
Enkelt, billigt och snabbt!
Undvik köer - köp biljett till Tivoli  
Köpenhamn direkt hos oss!
Nyhet! Entrébiljetter till Liseberg hos oss!

Ystad Station AB
Spanienfararegatan 25 (Järnvägsstationen i Ystad), 271 39 YSTAD
Öppettider: Mån-Fre 07.30-18.30, Lör 08.00-12.00, Sön 17.30-19.00
Telefon: + 46 (0) 411-130 13, www.ystadstation.se
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Ystad-Annons76x53.2009.indd   1 09-05-15   11.52.10

Bokning: 0411 558700
faergen.se/endagsbiljett

Endagsresa 
till Bornholm

BornholmsFärjan inkl.  
lokalbuss + rabatter på 
mat och till upplevelser.

260:- 

Vuxen tur/retur

ystad-rønne

Færgen seglar till upplevelser

pIgg  
PIraten- 
PrIstagare

Så är det åter dags att hylla en av Sveriges i särklass 
bästa författare och berättare, Fritiof Nilsson  
Piraten, när den årliga festen i Kivik släpps lös. 
Piratens litterära höjdpunkter är många men 
bland annat kan nämnas ”Bombi Bitt och jag”, 
”Bock i örtagård” och ”Vänner emellan”. 

Piratensällskapet, som arrangerar festligheter-
na i Kivik, utser också varje år en värdig motta-
gare av deras pris, uppkallat efter sällskapets ob-
jekt. Redan 1989 delades det första priset ut till 
Jacques Werup och sedan har idel, ädel kulturadel 
fått motta priset. Hans Alfredson, Stig Claesson, 
Ernst-Hugo Järegård, Allan Edwall, Kristina Lugn, 
Claes Eriksson, Carin Mannheimer, Gösta Ek-

man med fl har hållit sina tacktal vid Piratens staty 
på Kivik. I år är det multikonstnären Lasse Åberg 
som skall motta priset och äran för att ha verkat i 
Piratens anda.

Om man vill ha mer Piraten så ges det ytterli-
gare ett tillfälle med sång och litterära inslag.  
"Go ettemidda!" gästas i år av Titti Sjöblom och 
Ehrling Eliasson som i sång och ton underhåller 
under eftermiddagen och litterära krumsprång 
helt i Piratens anda fyller på med skratt och un-
derfundigheter i museets trädgård.n

Piratendagen på Kivik, 13 juli. 
go ettemidda! i Vollsjö, 19 juli.  
För mer info www.piratensallskapet.se

Allkonstnär, grafisk formgivare, regissör och Musse Pigg-fantast är några av årets 
Piratenpristagares titlar. Lasse Åberg sällar sig till den långa raden av kulturperson-
ligheter som verkat i Piratens anda och fått motta det prestigefulla priset.

2015 ÅRS UTSTÄLLNING: 

”VÅRA ÄLSKADE BILAR”
VI MINNS VÅRA BILAR: LEKSAKER, MODELLER M M. 

BARN OCH VUXNA KAN KÖRA RALLYBIL I SIMULATOR. 
HASSE & TAGE-REKVISITA FINNS OCKSÅ HOS OSS.

V Ä L K O M M E N  T I L L  M I N N E N A S  M U S E U M

Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16  

Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, 
vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, och 
presentbutik. Här finns också tre unika marknadspositiv, 
elbil från 1919 och flera spännande specialutställningar.

HÄR FINNS TURISTBYRÅN
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  Foto: K

ent Lundqvist

SOMMARENS
BÄSTA SKRATT!

Johannes Brost
Eva Rydberg

Marie Robertson
Lotta Ramel Lotta Aldgård

12/6 – 16/8

Biljetter: evarydberg.se.  juliusbiljettservice.se
0775-700 400. Radiocity Audio Video 042-12 75 20.
Rakt över disk på Dunkers Kulturhus 042-10 74 00. 

Fredriksdalsteaterns uppsättning baseras på Folketeatrets 
föreställning DEN STUNDESLØSE av Ludvig Holberg. 

Bearbetning: Thor Bjørn Krebs. Regi/instudering: Søren 
Iversen. Scenografi: Camilla Bjørnvad.

Ljuddesign: Steen Larsen. 

Robert Rydberg, Ingvar Andersson,
Kalle Rydberg, Fredrik Dolk, Jörgen Düberg,

Mikael Ahlberg, Andreas Andersson,
Fredrik S Hebrand, Mikael Svensson,

Linnéa Lexfors. Regi: Jan Hertz.
Översättning: Sven Melander.
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BaRNENS Dag
I parken vid Sundspärlan i Helsingborg firas  
Barnens Dag med nöjesfält och roliga upplevel- 
ser för hela familjen. Här kan man bland annat  
ta en bild med Bamse, brottas med en gladiator 
från TV, träffa Svampbob, gå på skattjakt eller  
åka en runda på Segway.

13–14 juni. www.sundsparlan.se

EEEEEEMIL!
På Kulturen i Lund kan besökare utforska går-
den Katthult, låsa in sig på Trisseboa (dasset), gå 
in i snickarboden eller kanske bara läsa en saga 
vid bäcken Attilanten. Barnen kan klä ut sig till 
Emil eller lillasyster Ida och titta på originalteck-
ningar av Björn Berg, som illustrerade alla Astrid 
Lindgrens Emil-böcker. Den första boken kom för 
över 50 år sedan och berättelserna om lintotten 
Emil, som alltid råkar göra hyss, är fortfarande 
uppskattade av både barn och vuxna.

emil!, t o m 31 augusti.  
www.kulturen.com

aLpacka-
VaNDRINg
Alpackahof nära 
Hässleholm bju-
der alla barn 

och vuxna på en 
helt speciell natur-

upplevelse – en skön 

vandring i sällskap med det lugna djuret alpack-
an. Se fram emot en härlig sommarlovsdag ute i 
naturen där de som vanligtvis inte gillar att pro-
menera tycks glömma tiden när de vandrar med 
en alpacka. 

www.alpakahof.com

cykLa på VEN
Det lättaste och mest trevliga sättet att uppleva  
Ven är absolut på cykel. Det finns många härliga 
smultronställen där man kan njuta en picknick  
eller man kan ta sig till ett av de många matstäl-
lena som finns på ön. På cykel når man lätt loka-
la konst- och hantverksbutiker, kyrkan Sankt Ibb 
och Tycho Brahe Museet. Vill man inte ta med 
egna cyklar finns det bra möjlighet att hyra barn- 
och vuxencyklar, tandemcyklar, handikappcyklar 
och cykelkärror för hundar. Trampa på och njut 
av den betagande vyn, över både Danmark och 
Sverige, från toppen av Backafall.

www.venscykeluthyrning.se

UppTäckSFäRD I kIVIk
Hälsa på hos hönsen, ser hur de bor och känn på 
nyvärpta ägg. Klia grisar på magen och plocka 
fram godsaker till dem. Leta småkryp som vat-
tensalamandrar och grodor. Kolla i växthuset hur 
tomater och gurkor växer och titta och lukta på 
blommor. 

www.mandelmann.se

eMIL!

busigt sommarlov
snart börjar sommarlovet och ute i  
det skånska landskapet väntar riddare, 
vikingar, vilda djur, emil och några härliga  
naturupplevelser. 

   a
LP

a
C

Ka
tr

eKKIng

M
edeLtIdsFestIVaL

Medeltid i Skåne
Vid Johannamuseet utspelar sig medeltiden under tre hela dagar.  
Tornerspel två gånger om dagen, gycklare som lär dig konsten att  
gyckla, marknad, prinsessor, bröllop och besök från vikingatiden.  
Malmöhusgardet kommer för att visa vad som krävdes för att vakta  
ett slott i början av 1500-talet. Kommer du klädd som då belönas du 
redan vid ingången till festivalen. Bland dofter av grillat kött, honung, 
örter, brödbak, sill och öl blir utflykten till medeltiden en härlig  
upplevelse för hela familjen. 

johannamuseet 10-12 juli, för mer info och biljetter www.johannamuseet.se

Sommarens härligaste familjetea-
ter gungar av störtsköna låtar mot 
en färgsprakande bakgrund av 
djungelns växter och djur. 

Ystad Sommarteater har jobbat 
hårt för att kunna spela en sväng-
ig Djungelboken med Mowgli, 
Baloo, Bagheera och alla de andra 

djungeldjuren. Alla kan vara med 
och sjunga och följa människo-
barnet under alla strapatser på 
vägen till människobyn.

djungelboken, 5 juli–2 augusti, 
Åbergs trädgård, Ystad. 
För mer info och biljetter  
www.ystadssommarteater.se

”KäKa MYrer?”

pannkakor i parken
Som alla somrar förut så kommer Pettson & Findus till hembygdsparken, 
i år för att hålla på med en pannkakstårta tre dagar i veckan. Det brukar 
vara fullt med barn under de stora lummiga träden och de kan ofta be-
rättelserna redan på förhand. De vet att Findus firar födelsedag tre gång-
er om året och att det är en pannkakstårta som ska bakas. Men det hin-
ner hända mycket innan pannkakstårtan står på bordet.n

Pannkakstårtan, engelholms hembygdspark, 5 juli–9 augusti. 
För mer info och biljetter www.engelholmshembygdspark.se

PannKaKs-
tÅrta

Riddare i år är Skånska Björnen och Silverfalken. Även Malmöhusgardet 
kommer. Frieserhästar, Narr, Gyckel, Eld, Medeltida musik och mat, 

Handelsfolk från När och Fjärran. Ponnyridning mm.

www.medeltidsfestivaliskurup.123minsida.se/ 
www.johannamuseet.se

Entrépriser: Vuxna: 120:-, Barn 6-12 år: 60:-, Familj/dag 2+2: 300:-
2 dagarsbiljett vuxen: 200:-, Handledare till Handikapp: 60:-

Historiskt klädda: 60:- För mer info: Margaretha 0708-166 492.  
Inträdet gäller även till Johannamuseet.

Johannamuseet, 10–12 juli 2015, kl. 10-17

Medeltidsfestival i Skurup
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Marita, flyger ni till  
Visby året om? 
Mårten Göthberg, VD  
Olof Viktors i Glemminge på Österlen

Marita Nilsson, Stationschef Malmö Aviation: 

Jodå, i samarbete med Sverigeflyg har vi upp till tre avgångar i veckan direkt från Malmö och vi 
utökar antalet avgångar under sommaren. 

Alltså kan du alltid lätt och enkelt hälsa på dina släktingar och vänner. Hittar du inte en direkt avgång 
som passar kan du alltid flyga via Bromma, bagaget checkar du in här som vanligt.  
Välkommen ombord!

Vi flyger till Stockholm/Bromma, Göteborg, Malmö, 
Umeå och Östersund. Med våra partners flyger vi 
via Bromma även till Halmstad, Kalmar, Ronneby, 
Sundsvall, Trollhättan, Visby, Växjö, Ängelholm, 
Bryssel och Helsingfors.

kl 09:32, Malmö Airport
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ÖSIgT  
I sOMMarKVäLLen

häRLIga   
HeLdagar

den härliga tivoliparken i centrala  
Kristianstad är på sommaren en mötesplats 
för konsertergångare och inbjuder till allmänt 
avkopplande häng. 
Årets Musikaliska Strandhugg bjuder på tre konserter och 
först ut är Timo Räisänen som med sin känsla för stämningar 
tolkar Ted Gärdestads älskade låtar. Däremellan klämmer 
en annan arrangör in sommarrockande Tomas Ledin och 
kraftfull allsång förväntas när kungen av sommarlåtar  
stämmer gitarren och slår igång bandet för en helkväll. 
Strandhugg nummer två är hyllade Stockholm Lisboa  
Project som tolkar ländernas låtar så som de vill spelas och 
inte bekymrar sig för det långa geografiska avståndet. Till 
sist gungar det loss i storbandsswing när Åhus Swing  
Orkester med gäster spelar dansant örongodis från förr.n

tivoliparken, Kristianstad, 2, 17, 23 och 30 juli.  
För mer info www.turism.kristianstad.se

Kristianstad bjuder alla på aktiviteter och underhåll-
ning under tio hela dagar. Det är stadens sommarfest 
och man fyller stadskärnan med bl a musik,  
tivoli, stadslopp, nycirkus, matmarknader, KonniCon 
och utomhusbio. En gatuteaterfestival skapar spekta-
kulära upplevelser och barnen får en alldeles egen  
sommarteater med Hallå i lådan. Artister på stora  
scenen i år är bl a Isa, Hurricane Love, David  
Lindgren, Robin Stjernberg, Andreas Wise, Anne-Lie 
Rydé och Ebbot Lundberg. Strosa mellan musik- 
framträdanden, ät god mat och ta del av kulturella  
aktiviteter för liten som stor.n

sommar i City, 2–11 juli.  
För mer info www.sommaricity.com 
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Foto: Kristianstad Kommun/cecilia Sandén, Mattias roos, Linus Johannesson



www.dethander.com – Det Händer 23Det Händer – Skåne22
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Den danske komikern och författaren Ludvig 
Holberg är upphovsmannen till Fredriksdals- 
teaterns sommarföreställning. Redan 1723 skrev 
han komedin ”Den stundesløse” som med udd 
och elegans skildrar tidens tecken. I en kärleksfull 
översättning av Sven Melander har komedin fått 
nytt liv och döpts till ”Den stressade”.

Handlingen tilldrar sig i ett mondänt hem i 
Helsingborg år 1723. Rutavdraget för hushålls-
nära tjänster ligger 284 år fram i tiden. Ändå har 
den stressade och lätt koleriske Vielgeschrei  
(Johannes Brost) en hel stab av tjänstefolk till sin 
hjälp. Han tycks ha tusen bestyr men får ingen-
ting uträttat och hans tre skrivare bidrar inte med 
mycket. Den minst sagt giftasmogna hushåller-
skan Magdelone (Eva Rydberg) har bara en enda 
sak i huvudet. Kammarjungfrun Pernille (Marie 
Robertson) är listig som en räv och lurar honom 

dit hon vill och mitt i den stressiga tillvaron är 
Vielgeschrei i färd med att gifta bort sin dotter 
Leonora (Lotta Aldgård) men det går inte riktigt 
som han tänkt sig. 

I övriga roller ses bland annat Robert Rydberg, 
Ingvar Andersson och Kalle Rydberg. Eva Rydberg 
såg den bejublade föreställningen på Folketeatret  
i Köpenhamn och fick idén att spela den på Fred-
riksdalsteatern. Planerna för 2015 års säsong var 
långt framskridna men av Folketeatrets uppfris-
kande nytolkning övertygade Eva så pass att alla 
planer fick arkiveras till förmån för Holbergs 
komedi. För att få ett riktigt klipp i dialogen, och 
göra Folketeatrets uppsättning rättvisa, anlitades 
Sven Melander för översättning och bearbetning.

Det kommer att bli en minst sagt stressad som-
mar på den förtrollande Fredriksdalsteatern.n

nordens Molière skrev denna skrattpärla för 290 år sedan men verkar  
som om den var gjord för Fredriksdalsteaterns komiska ensemble.

stressa  
LagOM

Foto: Mikael Lindell Bohlin

Den Stressade
t o m 16 augusti,  
Fredriksdalsteatern.  
För mer info och biljetter  
www.evarydberg.se Vielgeschrei   

 

Johannes Brost

Brost om Vielgeschrei
– Ja, alltså, han är ju en egotrippad 
kille som aldrig kan ha fel eller göra 
fel. Han stressar så mycket att han 
aldrig får något gjort egentligen.  
Utöver sin fascination för Pernille  
så är han överlag taskig mot alla  
andra. En riktigt dryg typ som gett 
narcissismen ett ansikte. Jag skulle 
aldrig orka med att ha honom som 
middagsgäst, han skulle bara stressa 
och skrika för inget!

Vielgeschrei om Brost 
– Ja, alltså, Brost är ju en charmerande 
bekantskap. Han har vissa personlig-
hetsdrag som jag tycker om, bl a hans 
otålighet men också hans förmåga att 
få saker och ting gjorda. Ibland kan 
jag tycka att han lite väl mesig mot 
sina medmänniskor men han ser bra 
ut, luktar gott och är otroligt fram-
gångsrik. Precis som jag fast inte lika 
otroligt otrevlig.n

Foto: robert Eklund och  
Mikael Lindell Bohlin
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sunny Standup 
I mitten av juli formerar sig humoreliten 
för att leverera sommaren bästa tänkbara 
underhållning på några av Sveriges största 
semesterorter.

Att förena sommarsemester med  
humor från Sveriges främsta komiker har 
visat sig vara ett vinnande koncept. När 
Sunny Standup för sjunde året i rad drar 
ut på turné kompletteras en redan  
väldigt tung line-up; Johan Glans, Robin 
Paulsson, Hasse Brontén, Martin Lagos 
och Ann Westin, och det blir premiär för 
två excellenta komiker; Nour El-Refai  
och Emma Knyckare. Artisten Stephen 
Simmonds följer i vanlig ordning med som 
DJ och får i år mer utrymme så han kan 
värma upp publiken med skön musik.n

sunny standup, 12 juli Ystad,  
13 juli Helsingborg. För mer info  
och biljetter www.sunnystandup.se

sommaren är här och vad passar bättre än att ge sig ut på  
utflykter. Varför inte besöka en av alla sommarmarknader  
som dyker upp? Knallar, matstånd och trevlig samvaro lockar  
ung som gammal till dessa urtida samlingsplatser. 

DET STORa 
SOMMaRNÖJET

Foto: Miriam preis/visit Sweden

hörby marknad 1–2 juli www.upplevhorby.se
Smedstorps marknad 3 juli www.smedstorp.se
Kullamarknaden, Jonstorp 3–5 juli www.kullamarknaden.se
hästveda marknad 8–9 juli www.hastvedamarknad.se
Degeberga marknad 11–12 juli www.hembygd.se/gards-harads
Kiviks marknad 13–15 juli www.kiviksmarknad.com
Tommelilla marknad 16 juli www.tomelilla.se
Sjöbo marknad 16–17 juli www.sjobo.se
Antik- & Samlarmarknad 19 juli www.hembygd.se/gards-harads
Maria Magdalena marknad 21–22 juli www.ahussweden.se
åhus marknad 21–22 juli www.ahusparken.com
Söderåsens marknad 24–26 juli www.soderasen.com
gislövs marknad 31 juli–2 aug www.svenskalag.se/gislovsif

SIMRIShaMNS haMNgILLE
2–4 juli, www.hamnfesteriskane.se

ySTaD haMNFEST
16–18 juli, www.hamnfesteriskane.se

åLaBODaRNaS haMNFEST
16–18 juli, www.alabodarna.se

TOREkOVS haMNFEST 
17–18 juli, www.torekovshamnfest.se

NågRa aV aLLa TREVLIga MaRkNaDER:

paRTy I 
haMNEN
Fest i hamnen, kan det bli mer 
somrigt än så? I Skåne finns det 
flera hamnfester i juli. 

Foto: w
w

w
.freeim

ages.com
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För inte så länge sedan fanns det massor av väder-
kvarnar i Skåne. Lokalt kallades de för vindmöllor, 
eller bara möllor, och malde spannmål till mjöl åt de 
lokala bönderna. Vanligtvis samsades flera byar om 
samma mölla och mjölnaren var en viktig person i 
trakten. Vagn efter vagn med spannmål rullade på de 
skånska vägarna i sin färd mot kvarnen och ibland 
körde man ikapp för att komma först på morgonen, 
därav uttrycket ”först till kvarn...” som lever kvar  
ännu idag. Gemensamt för alla dessa möllor är att 
de drevs av vindkraft vilket passar bra i det skånska 
landskapet där det nästan alltid blåser.n

Möllornas dag, 5 juli, för mer info om möllornas program 
www.hembygd.se och www.visitskane.com

Möllornas 
Dag

Varje år, den första söndagen i juli,   
arrangerar Föreningen skånska  
Möllor ”Möllornas dag”, med ungefär 
50 öppna möllor i skåne, ca 20 av  
dessa maler mjöl på gammeldags vis.

Foto: Freeim
age

19/7 kl. 15.00
”Go ettemidda”
Titti Sjöblom och  
Erling Eliasson
Drängakören
 På utescenen

2/8 kl. 15.00
Musikunderhållning  
med Roy Wilson Qvintet

FRI ENTRÉ
Servering av korv, kaffe  
och förfriskningar

070-741 23 69
info@piratensallskapet.se

M U S E E T  V O L L S J Ö

info@piratensallskapet.se  •  www.piratensallskapet.se

MUSEET VOLLSJÖ

Den gamla banvaktsstugan i Vollsjö, ett sten-
kast från den rivna stationsbyggnaden, hyser 
sedan 1998 ett Piratenmuseum.

Här skildras i en utställning författarens liv och 
verksamhet, och här finns också en välsorterad 
shop där Piratenvänner kan handla och botani-
sera i ett rikhaltigt sortiment av böcker, skivor 
och filmer. Utöver den permanenta utställning-
en arrangeras varje sommar en separatutställ-
ning. 

Museet drivs av Fritiof Nilsson Piraten Säll-
skapet, landets största litterära sällskap med 
bortåt 4000 medlemmar. 

På bekvämt promenadavstånd från museet 
finns ett par andra minnesmärken från Vollsjös 
gamla stationsområde: Stampabron över Voll-
sjöån och pumphuset där Jöns Pumpare härs-
kade i Piratens debutbok Bombi Bitt och jag.

“GO ETTEMIDDA” 19/7 kl. 15.00
 

Musikalisk och litterär underhållning med 
Peter Harryson, Bengt Magnusson och Sigge 
Cederlund.

Fri entré.

MUSEETS ÖPPETTIDER: 
Dagligen 22/6-30/8 kl. 13-17. För grupper året runt.

För mer information: ring Peter Danielsson,
070-741 23 69.

SEPARATUTSTÄLLNING: 
“Vollsjö i gamla tider” 

Förra årets uppskattade utställning visas även i år, 
nu med många nya och unika bildfynd från Vollsjö 
gamla stationssamhälle.

2015 - KALENDER

ÖPPET DAGLIGEN
22/6 - 30/8 KL 13-17

Bäckaskog Slott
4 juli kl 19.00, 5 juli kl 16.00 & 7 juli kl 19.00

Hovdala Slott
10 & 11 juli kl 19.00

Krapperups Borg
14 & 15 juli kl 19.00, 18 & 19 juli kl 18.00

Borgeby Slott
21 & 22 juli kl 19.00

Ystad Teater
25 juli kl 19.00 & 26 juli kl 16.00

Festsalen, Ungdomens Hus
31 juli & 1 aug kl 19.00. Tangounderhållning & picknick 17.30-18.45.

Palladium Malmö
8 aug 19.00, 9 aug 16.00 & 11 aug 19.00

BILJETTER: WWW.SKANSKAOPERAN.SE
0455-61 97 00 SAMT LOKALA TURISTBYRÅER

Öppet alla dagar 1/5 - 30/9
kl. 10.00 - 18.00 (vard i sept stänger vi 16)

Badanläggning med uppvärmda pooler, café
och matservering m stort utedäck, ponny-
ridning (lovdagar), zooskola med terrarier,
svenska lantraser, djurmatningar, lek- och
grillplatser, kryddträdgård, guidade turer.
        Hundar är välkomna (utom vid badet)!     

0411-71017         SKYLTAT FRÅN E65

Nyfödda ungar
överallt!

www.ystaddjurpark.se

 Fika vid lemurerna!

MASSOR AV DJUR FRÅN HELA VÄRLDEN

 Boka en unik upplevelse: Djurparksläger,
Konferenssafari för vuxna o Företagsevent!

 Charmiga surikater!

Vårt Nordamerika med Bison och Älg!

Djungelbadet

är öppet!

Nu buss

från Ystad med

Skånetrafiken
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redan 1987 startade en handfull entusiaster något som under åren  
vuxit sig till en sommarinstitution i Svedala och det är en pigg 28-åring som  
slår upp portarna och välkomnar artisteliten till scenen. redan har en lång  
rad svenska och internationella storartister spelat här och i år är absolut inget 
undantag. Över 20.000 besökare kan inte ha fel när de planerar in ett besök 
på årets Sommarrock. Här ett axplock ur årets lineup.

MuMs-MÅns Med 
MUSTaSch

Sommarrock i Svedala 
9–11 juli. För mer info och  
biljetter www.sommarrock.nu

MåNS ZELMERLÖw
Det kan inte ha undgått något att 
Lundasonen vann i utklassnings-
stil när han sopade banan med  
de övriga artisterna i årets  
Eurovision. Grattis Måns! Först 
slog han igenom som 19-åring i 
Idol 2005 där han slutade på en 
femteplats, 2006 vann han ”Let’s 
dance” och året därpå slog han 
igenom på riktigt som soloartist i 
Melodifestivalen med låten ”Cara 
Mia”, vilken slutade på en tredje-
plats. 2009 var det dags igen då 
han deltog i Melodifestivalen  
med ”Hope and Glory” där han 
slutade på en fjärdeplats.

TIMBUkTU & DaMN
Timbuktu är en av Sveriges  
största artister och nu kommer 
han tillbaka med det fantastiska 
kompbandet Damn! Med låtar 
som ”The botten is nådd”, ”Det 
löser sig”, ”Fallskärm” och  
”Resten av ditt liv” har han gång 
på gång visat hur man skapar 
musik med både själ och hjärta.

OLa SaLO
Ola fick sitt stora genombrott  
som sångare och frontfigur i The 
Ark. Bandet har gjort stora och 
tidlösa hits såsom ”It Takes A 
Fool To Remain Sane”, ”Calleth 
You Cometh I”, ”The Worrying 
Kind”, bara för att bara nämna 
några få. The Ark med Ola Salo 
i spetsen blev talespersoner för 
en hel generation, och få svens-
ka band har så tydligt brutit ny 
mark i hur svensk populärmusik 
kan låta, se ut och framföras. Nu 
är det dags att uppleva Ola, och 
hans musik, solo.

MUSTaSch
Det är ett imponerande CV  
bandet har fått ihop: Sju album, 
en dunderhit med ”Double  
Nature”, utsålda turnéer i  
Sverige, förbands- och headline-
turnéer med Motörhead,  
Gluecifer och kultbandet Rose 
Tattoo i Europa, tre grammis- 

nomineringar och en Grammis 
för ”Årets Hårdrock”. Allt  
eller inget. Inget annat gäller. 
”Mustasch” är det första beviset 
på det.

OScaR ZIa
Oscar Zia har på rekordkort tid 
lyckats erövra den unga svenska 
publiken och har blivit en stor 
idol, men han har också fått  
presentera sig för den större  
publiken i Melodifestivalen 2014, 
där han tog sig direkt till final  
med låten ”Yes We Can”. Nu får 
hans månsidiga röst ljuda på 
hemmaplan.

DaNNE STRåhED
Med det egna bandet gör Danne 
jordnära musik som, enligt  
honom själv, passar lika bra på  
ålderdomshem som på rockklubb. 
På SommarRock Svedala har han 
charmat alla, från  
nitbeklädda unga män till päls-
beklädda och, mindre unga, 
kvinnor. 

DaN hyLaNDER
På 1970-talet bildade Dan  
Hylander rockgruppen Raj  
Montana Band. Den första stora 
framgången kom 1981 med låtar-
na ”Solregn” och ”Farväl till  
Katalonien”. Sedan följde idel 
guld- och platinaskivor som  
”Bella Notte”, ”Calypso” och  
”Om änglar och sjakaler”. Låtar  
som ”Svart kaffe”, ”Höst” och 
”Skuggor i skymningen” var 
samtliga stora hits. 

haRDcORE SUpERSTaR
Cirkeln sluts när Hardcore Su-
perstar släpper sitt nionde album 
som tillkom efter ett fan gav ban-
det en inspelning de gjorde för 
tjugo år sedan. Det triggade med-
lemmarna att söka sig tillbaka  
till sina rötter. Den lust, hunger  
och ungdomliga längtan över 
att ta över världen som fanns i 
deras hjärtan har åter kommit 
tillbaka.n

MustasCH
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Foto: Fredrik Etoall

Foto: united Stage

hasse andersson 
spelar också på  
Sommarrocken,  

läs mer om honom 
på s 8
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PassIOn & gLÖD
Möt operavärldens favorit-
rebell i ett livfullt drama om 
glädje, passion och trots.

Skånska Operan ger i sommar en  
virvlande Carmen som är så hängiven 
dansen att hon hellre skulle dö än  
ljuga om sina sanna känslor. Allt  
utspelar sig i ett tangohus där Carmen 
är lärare och den stora stjärnan.  
Männen och kvinnorna i hennes liv 
har fått starka karaktärer och ger än 
mer djup åt både Carmen och hela  
historien. Ett nytt orkesterarrang-
emang för accordion, bas, violin och 
viola bidrar med en mustig musikalisk 
inramnning. Det blir en tangosvettig 
föreställning där känslorna styr och 
kärleken kräver allt. 

I rollerna syns bland annat Beatrice 
Orler som Carmen, Ulric Björklund  
som Don José, Amelia Jakobsson som  
Mikaela och Mattias Nilsson som 
Escamilio.n 

Carmen, turné, 4 juli–11 augusti. För mer 
info och biljetter www.skanskaoperan.se

STJäRNSkOTT  
I BranteVIK
I sommarkvällen letar sig ljuvliga jazzande 
toner mot skyn frammanade av våra stora 
stjärnor, lika lysande som de på kvällshimlen. 
Musikstilarna kan tyckas flera men ändå så 
nära varandra och med årets fantastiska  
artister blir allt så lekande lätt.  
Först ut är den fantastiska konserten Come Fly  
With Us till Frank Sinatras minne. Taubes visor till 
ackompanjemang av kammarorkester hör verkligen 
sommaren till. Swingkväll med storband och gott 
om plats att dansa gläder själen. Gillar du skönsång 
och boogie woogie så är Tribute to Charlie Norman 
ett bra tips. Denna sköna konsertserie avslutas med 
tunggung i funkens coola värld.n

jazz under stjärnorna 8, 15, 22, 29 juli och 5 augusti,  
för mer info och biljetter www.jazzunderstjarnorna.se.
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autOMOBILer
Förutom alla bilträffar och bilrallyn i Skåne finns också  
Autoseum som en mötesplats för alla nya och gamla bil- 
intresserade. Bilens användningsområden är många och 
varför inte ta en historisk titt på modeller av sportbilar,  
vardagsbilar, transportbilar, lyxbilar m fl. Under juli syns 
även Autoseums verksamhet ute på stan, alltså i Simris-
hamn. Den 2–4 juli under Hamngillet med kortege och  
kanske turer med passagerare. Den 23–25 juli ställer man  
ut bilar i stan under Krämaremarknaden. Den 18 juli går 
Stora sommareventet av stapeln på det egna området med 
utställning av spännande fordon.n 

autoseum, öppet året runt. För mer info och biljetter  
www.autoseum.se

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

 Foto Thomas Hansson

Slott 
Museum 
Natur 

Café 
Båtuthyrning 
Fiske

Svaneholm ställt på sin spets – spetsutställning 
Makt och Prakt! – Från dansk renässans  

till svensk barock

Svaneholms Slott, Skurup 
www.svaneholm.com 
Öppet tis-sön 10-17

SoMMareNS utStällNiNgar
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TIpS
Från rEDAKTionEn

teater, marknad och konsert under bar himmel. 
Här kommer några tips på aktiva utflykter och 
härliga sommarevenemang i skåne. Mycket nöje!
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Kiviks Marknad 
13–15/7

Kiviks Marknad besöks varje år  
av över 100.000 personer och är 
numera Sveriges största marknad. 
Passa på att fynda, åka karusell  
eller bare strosa runt.n

www.kiviksmarknad.com

Sting 
29/7

Med en karriär som sträcker sig 
över mer än tre decennier är Sting 
en av musikhistoriens allra största. 
Upplev honom live i parken när han 
besöker Sofiero.n

www.sofiero.se

Historiska Stads- 
vandringar i Malmö

På stadsvandringarna i Malmö  
får man lära sig mer om stadens 
historia och arkitektur, vilka  
kändisar som finns begravda på 
gamla kyrkogården mm.n

www.historiskastadsvandringar.se

Bobby Fischer bor i Pasadena  
t o m 9/8

Skillinge Teater ger Lars Noréns 
Bobby Fischer bor i Pasadena.  
Familjedrama med humor och  
svärta i regi av Christian Tomner.n

www.skillingeteater.com

Sommarlund 
t o m 6/8

Upplev Sanna Nielsen, Världens 
Snabbaste Allsång och Gunhild  
Carling Big Band. Dessutom cirkus-
konster, dragshow, matprat och sago-
berättelser i härliga Sommarlund.n

www.sommarlund.se

Mässdags 
23–26/7

Snart dags för mässorna Vin&Deli 
och Antikmässa Konst. De äger rum 
samtidigt på Helsingborg Arena med 
spännande utställare, vinprovning 
och lokalproducerad mat.n

www.numeramassor.com

Bea Szenfeld  
t o m 30/8

Traditionella skräddartekniker  
och kreativa papperskreationer.  
Inspirerande ArtCouture från en  
av Sveriges främsta modeskapare 
och trendsättare.n

 
www.dunkerskulturhus.se

Sommarscen Malmö 
17/7

I Limhamn firas jubiléet för Sommar-
scen Malmö med ett härligt mat- 
kalas. Lyssna på bandet Blind Lake 
och se den välsmakande feelgood-
filmen Chef.n

www.sommarscen.se

Dressincykling 
på Österlen

Packa picknickkorgen och trampa 
fram på en sedan länge nedlagd 
järnväg genom det underbart vackra 
landskapet på Österlen. Passa även 
på att ta ett dopp i Gyllebosjön.n

www.dressin.se

Louisianas Main Corporate Partners
Sponsor for Louisianas
arkitekturudstillinger

J.D. ‘Okhai Ojeikere, Onile Gogoro Or Akaba, 1975, Hairstyles. Gelatin silver print © J.D. ‘Okhai Ojeikere
Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris
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KÖPenHaMn
wonderful copenhagen 
www.vistcopenhagen.dk

copenhagen info
www.cphinfo.dk

Visit Denmark
www.visitdenmark.se

sKÅne
Tourism in Skåne
www.visitskane.com/turistbyraer 

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Öresundsbron
www.oresundsbron.com

www.dethander.com

enKeLt I dIn MOBIL, 
LäSpLaTTa  
eLLer DaTOR.

31
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nYtt nuMMer!

Ett militärmusikaliskt 
fyrverkeri i världsklass!

6 - 8 augusti 2015

www.ystadtattoo.se

Här kan du köpa biljetter:

• Tattoo-expeditionen, Regementsområdet, Ystad
 Telefon: 0411– 650 14 

• Julius Biljettservice

• Turistbyrån, Ystad 
 Tel 0411– 57 76 81

Gästartist:Anders Ekborg

Ystad International Military Tattoo
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Jul-i-juli o
ch  

jultomtar på Bak
ken 

20-22 juli 2015.

Se hela pro
grammet  

på Bakken.
dk

Kom ihåg!  
Som medlem i Bakken 
plus så sparar du upp 

till 50 kronor per  
åkband – även när du  
köper med mobilen!

Gratis  entré!

KÖP  
ÅKBAND  
ONLINE 

OCH  
SPARA 

PENGAR!
SHOP.BAKKEN.DK

facebook.com/DyrehavsbakkenInstagram.com/bakkendk www.bakken.dk


