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Kåseri

Breaking news!
Som tidningsmakare är det lätt att bli 

lite miljöskadad. Man samlar på 
sig tidningar, var man än kom-

mer, för senare djuplodande 
studier av hur man gör i an-
dra länder eller andra regi-
oner. I och med att vi nu-
mera finns i Kina med vårt 
magasin så föranledde det 

mig att försöka insamla så 
mycket information det gick 

för att se hur man gör i det sto-
ra landet i öster. En daglig publikation 

med en upplaga på 12 miljoner är China 
Daily, en tidning som kommunicerar allt 
viktigt som händer på statlig och regional 
nivå. Bara upplagan borde vara varje tid-
ningsmakares nirvana. Torrt och korrekt 
meddelas att den och den potentaten in-
vigt en ny kraftdamm eller solpanelpark 
på bara några tusen hektar. Här kan man 
också läsa viktiga meddelanden från par-
tiet om hur man skall bibehålla sin eko-
nomiska status som en av världens su-
permakter. Informativt, javisst, men kan-
ske inte så kul alltid. Och det som slår en 
när man bläddrar i China Daily är avsak-
naden av annonser. Man slipper att bli 
översköljd av annonser om husbilar, an-
delsstugbyar på Gotland eller slamsug-
företag. Ganska befriande på ett sätt.

I dagens mediabrus, där alla käm-
par för överlevnad och att synas, ver-
kar det som om man urskillningslöst 
publicerar annonser för vad och vem 
som helst. Detta måste man eftersom 
majoriteten av inkomsterna kommer 
just från annonsörerna. Samtidigt som 
man skär ner på allt redaktionellt ma-
terial och journalister/fotografer och 
centraliserar produktionen så tappar 
man bevakningen av geografiska om-

råden som haft trogna prenumeranter.  
Och därmed läsare. Och därmed intäk-
ter. Och därmed upplaga. Och därmed 
räckvidd. En nedåtgående spiral alltså.

Senaste offret i denna spiral blev tid-
ningskoncernen Stampen i Göteborg 
med Göteborgs Posten som flaggskepp. 
Det hade varit bra – om man inte behöv-
de lägga ner GP men det ser dystert ut. 
Att skylla allt på digitaliseringen av me-
dierna tror jag är fel. Det är ett renodlat 
Stockholmsfenomen. Det kommer alltid 
att finnas utrymme för tryckta medier, 
det visar helt färsk statistik och under-
sökningar. Frågan är bara vad man skall 
fylla det med. 

För ett tag sedan läste jag i Nerikes 
Allehanda en notis med en tjock, svart 
rubrik. ”Hammare stulen ur arbetar-
bod!” Man lade ut texten om hur man 
trodde tillgreppet gått till och att man 
inte hade någon misstänkt just för till-
fället. I en annan dagstidning, Nya 
Norrland, basunerades en annan nyhet 
ut. ”Stort antal cyklar luftade vid tågsta-
tionen!” Breaking news! Man konstate-
rade samma sak som med hammarstöl-
den fast med tillägget att dådet var syn-
nerligen grovt då förövaren också hade 
tillskansat sig ventilgummit på cyklarna 
i fråga. Nyheter är nyheter. Vissa påver-
kar oss i det stora, andra är mer småret-
liga och underhållande. 

Ola Sjösten,  
chefredaktör
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1. Toner från förr
Musik är något människan alltid har skapat för olika ändamål. Nu kommer en spännande vandringsut-
ställning från Italien där man sätter fokus på ljud och musik från forna tiders Europa. Projektet tar dig 
på en resa till musikens ursprung och bjuder på konserter, föreläsningar och workshops. Utställningen, 
som visas på Klostret i Ystad, är ett EU-samarbete mellan sju länder och kommer bara att visas på Klos-
tret i hela norden.n

Archæomusica – musik så började det, t o m 8 jan, Klostret i Ystad. www.ystad.se/klostret

2. Engelsk storm på slottet
William Shakespeares sista storverk ”The Tempest” (Stormen), 
spelas på Bäckaskogs slott av gästande engelskt teaterkompani. 
Pjäsen anses vara en av de mest magiska stycken någonsin 
och ett fantastiskt exempel på både drama och språk. För-
fattaren tar publiken med på en drömsk resa till det mänsk-
liga hjärtats kamrar och vrår. Huvudkaraktärerna Ariel 
och Caliban umgås med riktiga politiker, kidnappare och 
mördare. Tragedi vävs samman med komedi och musik är  
allomstädes närvarande på Prosperos förtrollade ö. 

Shakespeares poesi triumferar när han låter druckna sjö-
män och ylande djävlar komma till tals. Teaterkompaniet har 
en unik stil där man blandar musik och teatraliska tilltag, 
 dynamisk fysik samtidigt som man kärleksfullt bevarar 
originaltexten, pajaseriet och poesin.n

The Tempest, 26 augusti, Bäckaskog Slott, www.backaskogslott.se

3. Regnbågsglad
Så var det dags att släppa loss i färgsprakande och glada festivaler under regnbågsflaggan. Prideveckan  
i Malmö har aktiviteter på flera ställen i stan så titta in på deras hemsida för de senaste nyheterna. I 
Trelleborg firas med parad, drag och Panetoz. I Köpenhamn startar pridefestivalen veckan efter Malmö  
där många roliga aktiviteter och givetvis den gigantiska paraden med glada människor som festar 
loss.n

Malmö Pride 5–11 augusti, www.malmopride.com, Trelleborg Pride 14 augusti, www.facebook.com/trelleborgpride,  
Copenhagen Pride, 16–21 augusti, www.copenhagenpride.dk

4. En dag på slottet
Det vackra Christinehofs slott stod klart 1740 och är ett av Skånes vackraste slott. Under sommaren  
pågår massor av spännande aktiviteter både på slottet och i den fantastiska ekoparken. Det fina slotts 
caféet erbjuder en stunds avkoppling tillsammans när fikasuget blir alltför stort. I slutet på augusti arrang-
eras också Christinehofsdagen med aktiviteter för hela familjen. Hunduppvisningar, ponnyridning, natur-
utmaningar, graffittiverkstad, försäljning av hanverk och mycket mer lockar besökare i alla åldrar.n

Christinehofsdagen, 27 augusti, www,christinehofsekopark.se

5. Sommarsöndag
Låtskrivaren och artisten Michael Saxell har blivit lite av en husartist på Kiviks Musteri och han får givet- 
vis avsluta årets Sommarsöndagar. Det senaste året har varit ännu ett succéår för musikern Michael 
Saxell, med listetta på Spotify, bidrag i Melodifestivalen, utsålda konserter och nya samarbeten på andra 
sidan Atlanten. Vid sin sida har han munspelaren Wilmer X-medlemmen Jalle Lorensson och tillsam-
mans skapar de ljuv musik i äppelodlingen.n

Sommarsöndag - Michael Saxell & Jalle Lorensson, 7 augusti, Kiviks Musteri, 
www.kiviksmusteri.se

5

Foto: David Lake

1 MICKE SAXELL   Foto: PR Bild

The Tempest
Shakespeare’s last great masterpiece 
and the most magical story ever 
written. Shakespeare takes us on a 
dreamlike journey into the heart of 
the human condition. All life is here: 
love, revenge, power, lust, betrayal 
and forgiveness. Magical figures such 
as Ariel and Caliban rub shoulders 
with all too real politicians, kidnap-
pers and murderers. Tragedy melts 
into comedy and music is every-
where on Prospero’s enchanted is-
land. Shakespeare’s poetry is never 
finer than in this play but there is 
also the voice of drunken sailors and 
howling devils. 

3
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Den 28 augusti drar Festivalen ”Notes for Åeace” igång på Södra Fästnings-
hörnan i Varberg. Stockholm Concert Orchestra, Mark Levengood, Loreen, 
Ola Salo, Timbuktu & Damn!, Ida Wiklund och fem heta artister till kommer. 
Tävla om att få vara med och sprida god energi i världen.  
Svaren finns på www.notesforpeace.se. 

1. Hur många symfoniker spelar på festivalens scen?
2. Vilken organisation går delar av intäkterna till?

Senast den 17 augusti vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.com 
Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer. Lycka till!

”Notes for Peace - festivalen för fred

Tävling

Foto: M
ads M

aurstad

Sedan starten för fyra år sedan har festivalen  
etablerat sig som en mötesplats för fotografer och 
fotointresserade från Sverige och internationellt. 
Världsnamn varvas med nya, lovande konstnärer 
och många av de bilder som ställs ut har aldrig  
tidigare visats i Sverige eller Skandinavien.  
Fotografer som Duane Michals, Nan Goldin,  
Lars Tunbjörk och Tacita Dean har ställt ut vid  
tidigare festivaler och visionen för 2016 års upp-
laga är minst lika, om inte mer, ambitiös. Under 
den konstnärliga ledningen av kuratorerna  
Christian Caujolle och Jenny Nordquist ser man 
fram emot ännu ett år av spännande, nytänkande 
och utmanande fotografi.n

Tio dagar av utställningar, fotoböcker, 
seminarier, portfolio reviews, föreläs-
ningar och mycket mer väntar under 
Landskronas Fotofestival. 

Landskrona  
Foto Festival
19–28 augusti
www.landskronafoto.org

10KNÄPPA DAGAR

 Foto: Landskrona Fotofestival

MUSIK  
PÅ BOSJÖKLOSTER

7 AUGUSTI
TANGO ARGENTINO 
Juanjo Passo och Klas Wounsch spelar tango-
klassiker på bandoneón och gitarr. Gästartist är 
fagottisten Magnus Nilsson.

13 AUGUSTI
SUMMERWINDS
Svenska och internationella träblåsstudenter och 
träblåsprofessorer med piano spelar för dig. Till-
fälle att möta solisterna till förfriskning i pausen.

20 AUGUSTI
FEEL GOOD I MED MALMÖ  
SYMFONIORKESTER (MSO)
Upplev MSO’s debut på Bosjökloster med  
musikaliska godbitar under ledning av Fredrik 
Burstedt, bl a Piazzollas ”Årstiderna” med Malin 
Nyström, tillika konsertmästare.

14  AUGUSTI
WIEN – HAMBURG LIVE
Solister från Wienfilharmonikerna och  
Hamburgoperan gästar denna kväll. Medryck-
ande blåsarkammarmusik med artister i världs-
klass som t ex Sophie Dartigalongue, känd ifrån 
årets Nyårskonsert från Wien, Ralph van Daal, 
Staatsphilharmonie Hamburg, Emil Jonason, 
Västerås Sinfonietta, och Magnus Nilsson,  
Helsingborgs Symfoniorkester.

21 AUGUSTI
FEEL GOOD II MED  
MUSICA VITAE OCH SING-ALONG
Pulserande musik med kammarorkestern  
Musica Vitae, Höörsonen Filip Jers, munspel,  
och Elisabeth Nilsson, tvärflöjt. Körer från  
Ringsjöbygden sjunger Evert Taube.n

Musik på Bosjökloster, www.musik-bosjokloster.se

När sommaren så sakteliga lider mot sitt  
slut men ändå håller sitt grepp över Skåne 
bjuder Musik på Bosjökloster på några  
riktigt spännande konserter.

 FILIP JER
S Foto: Lars Löfvendahl
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Festival powered by food and music
Malmöfestivalen is the longest running 
city festival in Sweden and the largest of 
all in Scandinavia. With a tantalizing mix 
of music, entertainment, culture and 
cuisine it certainly is a must for every-
body when it takes place in mid-August. 
Several venues cater to a specific crowd 
so you are destined to find something  
to your liking. Blues, rock, jazz, swing 
are just some of the venues at hand. 
Also a massive amount of food vendors 
will satisfy your every lust for culinary 
experiences. 

Festival angetrieben  
von Essen und Musik
Malmöfestivalen ist das am längsten  
stattfindende Stadtfestival in Schweden 
und das größte in ganz Skandinavien.  
Mit einer verlockenden Mischung aus 
Musik, Unterhaltung, Kultur und Küche 
ist es sicherlich ein Muss für alle wenn 
es Mitte August stattfindet. Einige  
Veranstaltungsorte gehen auf ein 
bestimmtes Publikum ein, daher kön-
nen Sie sicher sein etwas nach Ihrem 
Geschmack zu finden. Blues, Rock, Jazz, 
Swing sind nur ein paar der angebotenen 
Veranstaltungen. Außerdem wird die 
massive Präsenz von Essensanbietern 
jede Ihrer Gelüste auf kulinarische  
Erfahrungen befriedigen.

MALMÖ  
FESTAR & LER

I över 30 år har augusti månad inneburit en kokande 
gryta av mat, kultur, musik och folknöje när Malmö-
festivalen drar igång. När andra stadsfestivaler har 
fått lägga ner har Malmöfestivalen bara blivit större 
och bättre för varje år och är idag Sveriges äldsta fes-
tival. Festivalbesökarna har sina egna favoriter bland 
matstånden om det så är langos, älgkebab eller någon 
klassiker från chilenska köket som Lomitoburgare. 
Malmöfestivalen är den unika blandningen mellan 
folkligt och festligt på alla plan.

Förutom maten kan man uppleva kultur i alla dess 
former. Musikutbudet är bredare än vanligt och leve-
rerar både klassiska pärlor till senaste hiphopen och 
uppträdanden av de stora institutionerna och små 
teatergrupper. Här finns allt för både kropp och själ, 
ung som gammal.n

Musik, fest, workshops, monstermys, sagostund, volleyfotboll, dansshow  
och adrenalinpark. Malmöfestivalen bjuder åter igen på härliga upplevelser  
för glada besökare i alla åldrar.

Malmöfestivalen
12–19 augusti 
www.malmofestivalen.se
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Foto: Malmö Festivalen, Appelgren Friedner, Julia Mard, Elin Berge 
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Skånska Operan är ute på turné och  
uppträder just nu på skånska slott och  
teatrar med Rossinis klassiska opera  
”Askungen”. Sagan om den fattiga, 
goda flickan, som drömmer om ett 
bättre liv med kärlek och respekt,  
har berättats i alla tider och på många 
olika vis. 

Skånska Operan ger publiken en 
saga värd namnet med allvar och  
humor och romantik. ”Askungen”  
är den perfekta operakvällen, full  
med vacker musik, snygga kostymer, 
dans, skratt, tårar och, inte minst,  
ett lyckligt slut.n

Askungen, 2–9 augusti, Palladium,  
www.skanskaoperan.nu 
 
Läs vår recension på  
www.dethander.com

ROMANTIK  
på turné

RUTGERS SVINHUGG
Sommarens lustspel med Svaneholmsteatern är ”Svinhugg på  
Svaneholm”, eller ”I huvudet på Rutger Macklean 2” av Anders Ruud.

1793 är Rutger Macklean slottsherre på Svaneholm. 
Han startar och bekostar Skurups första skola för 
barnen på godset. Men föräldrarna är allt annat än 
tacksamma. Barnen ska vara hemma och arbeta.  
Någon lärdom behövs inte alls, tycker föräldrarna. 
Själva har de ju klarat sig bra utan skolgång.

Snart får man också höra att baronen har för- 
bjudit lärarna att aga eleverna. Hur ska det då 
kunna bli folk av ungarna, undrar föräldrarna. 
Den där Macklean kan ju inte vara riktigt klok. 
Första skoldagen blir händelserik. En av eleverna 
kidnappas, baronens bästa sugga SoFia rövas bort, 
kammartjänaren blir full och trillar i sjön. Dessut-
om jagar baronen kyrkoherden med en sabel.n

Svinhugg på Svaneholm, 2–14 augusti, 
www.facebook.com/Svaneholmsteatern

Värdshuset

Bar & Matsal

RÖDA

NEJLIKAN

Ö L

G R O G G

S M ÅVA R M T,

S T O R VA R M T,

K A L L S K U R E T

&

Inlagt

Ringgatan 1, Malmö, tel: 040 - 29 55 77
www.ilovenejlikan.com
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 ” Vi har alltid haft ett bra 
förhållande med södra 

Sverige och Skåne

INTERVJU

Konsten & heligheten
Upplev ”Gospel by the beach”, jazz i medeltida 
valv, midnattsbarock med mera. Låt alla sinnen 
kittlas av skönhet i konst och poesi, med vind i 
håret, soldränkta stränder och svallande vågor. 

På denna vackra plats möts internationella och 
lokala utövare av musik, konst, drama, poesi och 

natur. Vad som kan anses vara heligt är ytterst 
personligt och är en utgångspunkt för spännande 
resonemang som den som vill deltar i.n

Festival of Sacred Arts, 11-14 augusti, Falsterbo,  
www.festivalofsacredarts.se

KOSTYMER, KORSETTER OCH ARMY OF LOVERS
Camilla Thulin har genom sitt arbete som kostymör en lång relation  
till scenen. Utöver kostymer från uppsättningar på bl a Stadsteatern  
i Stockholm och Malmö Opera presenteras dramatiska kostymer burna  
av bland annat Sarah Dawn Finer och Army of Lovers, gruppen vars 
förföriska och provokativa förpackning är signerad Camilla Thulin.

Camilla Thulin, t o m 9/10, Dunkers Kulturhus, www.dunkerskulturhus.se

STAGED FASHION
Utöver musiken är scenkläderna en oerhört viktig del av svenska artisters 
framträden. The Hives, Yohio och Jenny Wilson är bland de artister vars 
scenkläder finns med på utställningen på Regionmuseet i Kristianstad. 
Vad önskar artisterna och klädskaparna att förmedla och vilken funktion 
har scenkostymen egentligen?n

Staged Fashion – Designed Identities, t o m 28/8, www.regionmuseet.se

Mode, fashion, haute couture, prêt-à-porter. Kläder 
har alltid varit föremål för intresse och kulturutveck-
ling. I Skåne visas detta på flera sätt.

MODETIDER

TRIPLE POINT TRIO

Festival of Sacred Arts sätter det heliga i olika konstarter i relation till naturen 
och du som besökare inbjuds att söka efter det.

Efter 60 år av turnerande, plattor och shower,  
funderar du inte på att dra dig tillbaka?
– Nej, nej, nej. Jag är så glad över de sex decennier 
som jag har fått spela och sjunga för min publik. 
Det har varit så fantastiskt roligt och så mycket vi 
har fått uppleva tillsammans. Om jag skulle lägga 
gitarren på hyllan så skulle jag nog bli alltför rastlös.  
Det är fortfarande lika roligt att spela som den 
gången jag bildade Sven-Ingvars 1956. Jag vet att 
många som haft avskedsturnéer har återkommit till 
scenen efter ett tag, Jerry Williams t ex. Hans åter-
komstshow hette ”Man måste få lira” och det tycker 
jag var en bra sammanfattning. Precis så känner jag.

Du är ute på turné med den bejublade jubileums-
showen.
– Ja, det stämmer. Fast inte riktigt. Showen hade 
premiär på Gotland i april och sedan flyttade vi 
till Karlstad. Jag hade aldrig kunna föreställa mig 
det fina och varma gensvar vi fick från vår publik.  

Sedan spelade vi två kvällar i Göteborg innan vi 
kom till Stockholm. Det kändes lite osäkert ifall vi 
skulle kunna charma den ibland lite kräsna stock-
holmspubliken men vi sålde slut och det var stor  
efterfrågan på eventuella återbudsbiljetter. Det kän-
des fantastiskt roligt, måste jag säga. Sommarturnén 
är en lite rockigare version av 60-års showen.

I slutet på augusti kommer showen till  
Kronovalls vinslott.
– Precis, vi har alltid haft ett bra förhållande med 
södra Sverige och Skåne. En rolig detalj i samman-
hanget är att vi aldrig, under de 60 år som vi va-
rit verksamma, spelat i just Tomelilla. Hur kan det 
komma sig? Jag vet faktiskt inte. Jag trodde nog att 
jag hade varit på varje ställe i Sverige där det finns 
en scen men tydligen har Tomelilla undsluppit mig. 
Men det gör inget, det skall bli kul att få spela på ett 
helt nytt ställe vilket bevisar att man även efter 60 år 
i branschen fortfarande kan uppleva nya saker.n

1959 utsågs han till Värmlands rockkung och har spelat på alla folkparker och 
krogscener. Nu är det dags att summera 60 år av musik och underhållning 
men det är ingen avskedsturné han är ute på. Magasinet Det Händer fick  
en exklusiv intervju med Sven-Erik Magnusson.
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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

Sockerchock med Sugar

Handlingen utspelar sig 1929 och för första gången på den här  
scenen uppenbarar sig Thomas Petersson. Han gör rollen som  
basisten Jerry, en av två arbetslösa musiker från Chicago som  
blir vittne till en uppgörelse i undre världen. Jerry och saxofonisten  
Joe (Robert Rydberg) tvingas fly hals över huvud, utklädda till kvin-
nor, och får engagemang i en damorkester på väg till Miami Beach. 

Den som håller i taktpinnen är Sweet Sue (Eva Rydberg). Jerry  
blir till Daphne och Joe till Josephine. Båda faller naturligtvis  
för bandets förtjusande vokalist Sugar Kane (Birgitta Rydberg).  
Men den där maffiabossen från Chicago är dem på spåren. Han  
är knappast känd för att lägga fingrarna emellan.n

Sugar, t o m 21 augusti, www.evarydberg.se

”Sugar” har redan fått full pott hos recensenterna och publiken strömmar till 
som aldrig förr. Eva Rydberg har verkligen lyckats med musikalkomedin, base-
rad på Billy Wilders klassiska film från 1959 ”I hetaste laget” med Tony Curtis, 
Lack Lemmon och Marilyn Monroe.

Foton: Mikael Lindell BohlinLäs vår recension på www.dethander.com

I  den klassiska ”Otello”, tonsatt av mästaren Giuseppe Verdi, 
levandegörs William Shakespeares eviga karaktärer. Ett drama 
om liv och död, äkta kärlek och brinnande passion, girighet och 
avundsjuka, svek och sann vänskap, men också ämnen som ut-
anförskap, rasism och grupptryck. I detta i Sverige sällan före-
kommande verk, kommer Operafabriken att ta dig till 1400-talets 
färgstarka Venedig i en drömvärld där Shakespeares eviga opus 
kommer till liv genom Verdis mäktiga musik. I Anelia Kadieva 
Jonssons regi gestaltas Otello som ett intimt, psykologiskt dra-
ma, en berättelse om den mänskliga naturen, med alla dess kvalite-
ter och defekter. 

Operafabriken lyfter fram operans kvintessens. Hur lyckas  
egentligen Iago, med löjligt enkla medel,  manipulera Otello  
och väcka hans destruktiva inneboende krafter? Föreställnin-
gen ges på originalspråket italienska och ackompanjeras av en 
kammarensemble. I titelrollen den erkände mexikanske tenoren 
Francisco Almanza. Den hyllade barytonen Bengt Krantz ge-
staltar Iago. Spinto-sopranen Leena Malkki sjunger rollen som 
Desdemona.n

Otello
www.operafabriken.se

 10/8 Krapperups Borg
 24/8 Ystad Teater
 26/8 Palladium, Malmö
 27/8 Palladium, Malmö
 1/9 Kristianstad Teater 

Missa inte Verdi och Shakespeare i en makalös förening. Mäktig musik, 
passionerad sång och ett drama som ger rysningar. Frågan är vad som 
händer när ondskan viskar i ditt öra? Vad och vem väljer du att tro på?

2mästares verk
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FÅRET SHAUN-LAND
Fåret Shaun och hans vänner har kommit hela  
vägen från Mossy Bottom Farm i England till 
Skånes Djurpark som är först i världen med denna  
unika attraktion i och omkring Fåret Shauns värld. 
Området är som en lantbruksmarknad med bl a 
en traktorbana där barnen kan köra med special-
byggda Massey Ferguson-traktorer. Det finns ett  
stort område med lekattraktioner och animationer 
som berättar historien om fåret och hans vänner 
och självklart får man träffa Fåret Shaun. 

Skånes Djurpark är störst i världen på nordiska 
djur. I parken finns djur som lever vilt i Norden; 
vildsvin, älg, björn, lokatt och gråsäl samt tama 
djur av gamla nordiska lodjur. Totalt finns fler än 
85 olika arter i djurparken.

Skånes Djurpark, www.skanesdjurpark.se

HÄPNADSVÄCKANDE
De allra bästa från hela världen kommer till Hel-
singborg för att tävla i konsten att dansa och göra 
akrobatik i glittrande dräkter till showmusik och 
med en så kallad baton. Det kallas drill och är fan-
tastisk show för hela familjen och alla vännerna.  

8–16 augusti, www.worldbaton2016.com

PIPPI LÅNG-
STRUMP
Pippi Långstrump 
flyttar in i Villa 
Villekulla med 
sin häst och en 
apa och nu blir 
det full fart för 
Pippi och hennes 
nya vänner, Tommy 

och Annika.  
På cirkus brottas Pippi med världens starkaste man,  
Fru Prusselius måste ta hjälp av poliserna Kling och 
Klang för Pippi kan ju inte bo ensam och Pippi följer 
med till skolan där hon gör läraren heltokig. En härlig 
föreställning för barn och vuxna i alla åldrar.

5–7 aug Helsingborg, sundsparlan.se

PETTSON TÄLTAR
Findus hittar ett tält. Pettson förklarar att man brukar 
sova i ett tält när man vandrar i fjällen, och det vill  
Findus prova på. Hönsen vill också vara med och då  
blir det att tälta i trädgården.

3–14 augusti, Ängelholm, www.ballongteatern.se

LJUD PÅ MALMÖ LIVE
Med en visuell ljudinstallation på Malmö Live har det  
skapats en ny värld i vilken golv, tak och väggar  
förvandlas med ljud, ljus, färg och projektioner.

KLONK, t o m 11/9, www.malmolive.se

SPRING
För alla glada barn med spring i benen kan man  
i Trelleborg bli jagad av läskiga zombies. 

Zombies på Hinderbanan, 6 aug Trelleborg,  
www.fenixthegreen.com

FLADDERMUSSAFARI
På natur- och kulturområdet Ekoparken är det dags  
att lära sig mer om nattens skickliga navigatörer,  
fladdermössen.  

3 & 10 augusti, www.christinehofsekopark.se

HUR VAR DET DÅ?
På Kulturen i Lund kan man lära om hur livet var  
för barnen i Sverige från 1700 till 1900-talet. Gick  
barnen i skola, vad skulle de hjälpa till med hemma, 
hade de husdjur och vilka leksaker fanns det?  

www.kulturen.com

PETTSON & FINDUS
Följ med in i Sven Nordqvists fantastiska bildvärld  
på två finurliga utställningar. Här kan man gå på  
äventyr tillsammans med Pettson, Findus, Nasse  
och alla deras vänner. Författaren har dessutom  
illustrerat Jujja Wieslanders böcker om kon  
Mamma Mu och hennes bästa vän Kråkan.n

Dunkers Kulturhus, www.dunkerskulturhus.se 
Kulturen, www.kulturen.com

SHAUNLAND TÄLTUTFLYKT
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SOMMARLOV  
MED FÅRET SHAUN
Ha det roligt på sommarlovet med bl a andra Pippi, Pettson och Findus  
och Fåret Shaun. Tälta med Pettson, gå på fladdermussafari eller bli jagad  
av läskiga zombies. 
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Med glas, textil, keramik och möbler görs 
ett panorama över åren 1944–1964. Under  
den här perioden slog färgen igenom i 
formgivningen. Utställning visar några 
platser som berättar om efterkrigstidens 
mest brännande frågor inom design och 
form; boutställningen ”Vi bo i Friluftssta-
den” i Malmö 1944, ”H55” i Helsingborg 
och ”Triennalen i Milano” där flera svenska 
kvinnliga formgivare får sitt stora inter-
nationella genombrott på 1950-talet.n

Oomph, t o m 4 september,  
Malmö Konstmuseum, www.malmo.se

Oomph

KATJA OF SWEDEN, ”AFRICAN LINE”, 1963.  
Foto: Georg Oddner/Malmö Museer

ASTRID SAMPE, KÖKSHANDDUKAEN PERSONS KRYDDSKÅP 
Foto: Nelly Hercberg, Malmö Konstmuseum

Fredriksdalsteatern
17/6 - 21/8

SOMMARENS
BÄSTA SKRATT!

Thomas petersson
Eva rydberg

birgitta rydberg
Robert rydberg

Regi: Anders Aldgård ✪ Koreografi: Siân Playsted.

Tommy Juth ✪ Fredrik Dolk ✪ 
 Kalle Rydberg m fl.

EN FÖRESTÄLLNING
FÖR HELA FAMILJEN.

Biljetter: evarydberg.se.
Radiocity Audio Video 042-12 75 20.
juliusbiljettservice.se 0775-700 400.

Rakt över disk på
Dunkers Kulturhus 042-10 74 00.

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

Museum • Båtuthyrning • Natur • Café • Fiske

Skräddat av Kungliga  
Hovleverantörer 
1 maj–25 sept

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, Skurup 
www.svaneholm.com 
Öppet tis-sön 11–16 
Tfn 0411-400 12

SOMMARENS UTSTÄLLNING

Välkommen till
Svaneholms slott

Sommarens utställning sätter lju-
set på de kvinnliga formgivarna. 
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Festivalen har vuxit stadigt och 
idag är det den årliga samlingsplat-
sen för svensk och internationell 
humorelit. Runt om i Lund arrang-
eras större eller mindre humorin-
fall med både kända och nykom-
lingar.

Totalt medverkar varje år över 
hundra artister i Lund Comedy 
Festival, många av landets mest 
folkkära och populära men också 
nya talanger och flera internatio-
nella stjärnkomiker. Flera förlägger 
sina premiärer här, andra testar sitt 
material och några kör specialsyd-
da varianter av sina ordinarie sho-

wer. Gemensamt för dem alla är 
att de gärna kommer tillbaka till  
festivalen inte minst på grund  
av den fantastiska publiken. 

Några namn ur årets lineup;  
Al Pitcher, Jonas Gardell, Karin 
Adelsköld, Anders Jansson,  
Micael Dahlén, Petrina Solange, 
Anna Blomberg, Robin Paulsson 
och Tobias Persson för att bara 
nämna några. Internationella  
komiker bl a Sam Simmons,  
Hannah Croft och Fiona Pearce. 
Massor med musik blir det också 
med Lennie Norman, Robert Wells 
och Vocalettes.n

Alla studentstäder med självaktning producerar komiska  
talanger som frodas i den akademiska myllan och i  
Sverige är det nog Lund som kan sägas ha produce-
rat många av landets bästa komiker. Hasse Alfredson, 
Adde Malmberg, David Batra, Anders Jansson o s v 
är bara några humoristiska snillen som kallar Lund  
sin hemstad eller komiska drivbänk. RO
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  Foto: Theresia Köhlin

Roar  
STÅENDE

Lund Comedy Festival
31 augusti–3 september 
www.lundcomedyfestival.com

JONAS GARDELL

Foto: Stellan Herner 
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Med Saga 
runt Bron

I höstas visades den efterlängtade tredje säsongen av  
tv-serien ”Bron ”med Sofia Helin som Saga Norén  
och Thure Lindhardt som hennes nya danska kollega. 
På Malmö Museer visas utställningen ”Ett Malmö 
som inte finns”, scenografier, föremål och olika  
rekvisita från den flerfaldigt prisbelönta tv-serien. 

Säsong tre hade runt 1,5 miljon tittare per avsnitt. 
Serien har dessutom spelats in i en amerikansk  
version, ”The Brigde”, med handlingen förlagd till 
gränsen mellan USA och Mexico, och en engelsk/
fransk version, ”The Tunnel”, med handling förlagd 
kring Kanaltunneln mellan England och Frankrike.n

Ett Malmö som inte finns, t o m september 2017  
på Teknikens och Sjöfartens Hus, www.malmo.se

Rekvisita, kostym och Saga Noréns  
legendariska gröna Porsche kan just  
nu ses i Malmö.

Foto: Oskar Falck

© Matso Pamucina/Malmö Museer

SOFIA HELIN  © Carolina Rom
are
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TRÄDGÅRDSFEST 
I år firar Den stora Trädgårdsfesten 20 år som 
ett de populäraste trädgårdsevenemangen i söd-
ra Sverige. Här möter trädgårdsälskare, balkong-
fantaster och nyblivna trädgårdsägare de främsta 
trädgårdsexperterna och inspiratörerna. Idéträd-
gårdar visar allt från det galet spektakulära till 
det enkla och jordnära. Inspiration från de främ-
sta trädgårdsprofilerna på Trädgårdsscenen var-
vas med stämningsfull musik i den färgsprakande 
slottsparken. Bli inspirerad av unika och kreativa 
idéträdgårdar med trädgårdsrådgivning och pro-
fessionella tips till odlingen i din egen täppa, eller 
lär hur man odlar ätbara växter på nya sätt. 

På mässan kan man handla allt som hör träd-
gården till. Micael Bindefeld ordnar storslagen 
festdukning i den sensommarvackra parken och 
hos stjärnkockarna Marcus Nemrin och Rikard 
Nilsson kan man låta smaklökarna testa special-
komponerad mat från trädgården.

28–30 augusti

Fest & konst
En intensiv sommarsäsong på Sofieros Slott  
är på väg mot sitt slut men än stoltserar  
parken med sin grönska och en utställning  
om blåblodigt skapande.

Sofiero
www.sofiero.se

KUNGLIGT KONSTNÄRSKAP
Bildkonst, poesi och fotografi är några av de 
konstnärliga genrer som medlemmarna i släkten 
Bernadotte hängett sig åt genom flera generatio-
ner. I jubileumsutställningen ser man bakom his-
torien om en kunglig släkt och fokuserar på till-
blivelsen av sex konstnärliga personligheter. Deras 
talang och kärlek till konsten utforskas i ett genera-
tionsmöte mellan  drottning Margrethe II, Sigvard 
Bernadotte, prins Carl Philip, kronprinsessan 
Margareta, prins Eugen och kung Oscar II.n

t o m 18 september

KRONOVALLS VINSLOTT LÖRDAG 20/8 KL 19.30
BILJETTER PÅ WWW.TICNET.SE, YSTAD TURISBYRÅ

NYCKELKUND I SPARBANKEN SKÅNE? KÖP BILJETT MED RABATT VIA INTERNETBANKEN!

JERKULES & SPARBANKEN SKÅNE PRESENTERAR STOLT

www.jerkules.se

Öl-, vin- & matservering: Boka Boende och lyxmiddag på Kronovalls Vinslott – www.kronovall .se

christinehofs ekopark, 273 57 brösarp  |  +46 (0) 417 - 263 70
www.christinehofsekopark.se  |  info@christinehofsekopark.se

välkommen till 

Christinehofs Ekopark
natur- och kulturupplevelser, 

slott, café och vandring

öppettider
 Dagligen 4/7-7/8 kl. 11-16

Helger 5/5-3/7 samt 13/8-4/9 kl. 11-15

Fladdermussafari
Lär dig mer om nattens navigatörer och 
upplev slottets vackra omgivningar i 
skymningen. Datum: 3/8 och 10/8.

Berättarsalong på Christinehof
Alla dessa Christinor … och så har vi ju 
Malla! Lördagar kl. 11

Personal Call 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se
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2014 ÅRS UTSTÄLLNING: 

”VI MINNS VÅRA 
DOCKOR OCH NALLAR”

BARNEN KAN LEKA MED BL A TÅG OCH DOCKSKÅP.
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

En utställning om de mekaniska spel och 
musikapparater som t ex fl ipperspel och 
jukeboxar som fanns på alla caféer förr.

2014 ÅRS UTSTÄLLNING: 

”VI MINNS VÅRA 
DOCKOR OCH NALLAR”

BARNEN KAN LEKA MED BL A TÅG OCH DOCKSKÅP.
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

”CAFÉ-SPEL”

Öppet 1/5-30/9
kl. 10.00 - 18.00 (september: vard t 16, helg t 17)

Badanläggning med uppvärmda pooler!
Café och matservering, ponnyridning,
terrarium, djurmatningar, lantraser,
lek- och grillplatser, äppel- och
kryddträdgård, guidade turer.
            Hundar är välkomna!     

0411-71017         SKYLTAT FRÅN E65

Nyfödda ungar

överallt!

www.ystaddjurpark.se

 Fika vid lemurerna!

MASSOR AV DJUR FRÅN HELA VÄRLDEN

Djungelbadet

är öppet!

 Kvällsarrangemang 12, 19, 26/7 och 2/8:
Mat, quiz, sång o musik för barn och vuxna!

 Charmiga surikater!

Vårt Nordamerika med Bison och Älg!

Övriga Föreställningar: 2/7 • 3/7 • 5/7 • 6/7 • 8/7 • 9/7 • 10/7
Lördagar o söndagar kl. 16.00 Övriga kl. 18.00
Bilj: Barn upp till 12 år 25 kr, Ungdomar 13-18 år 60 kr. Vuxna 125 kr
Förköp: Skurups Turistbyrå 0411-53 60 58, 53 60 48, Gåsaboden i 
Skivarp 0411-300 92

Nils Holgerssons
underbara resa

Fri bearbetning av Selma Lagerlöfs bok
Manus & regi: Irène Winqvist • Projektledare: Göran Pettersson

Familjeföreställning på utomhusscen 
vid Västra Vemmenhögs skola

PREMIÄR FREDAG DEN 1 JULI kl. 18.00

ger

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

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS MOTORMUSEUM 
– ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA
ÅRETS NYHET – Barnens eget museum • Frasses Musikmuseum • Stefan 
”Lill-Lövis” Johanssonutställning • Svensk Bilsportutställning • Modell-
flygutställing – den enda i Sverige • Alfs Leksaker • Trivsamt café

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

ÖPPET: MAJ–SEPTEMBER 11.00–17.00. STÄNGT MÅNDAGAR samt 
MIDSOMMARAFTON

Det_Hander_2016_maj_aug_Autoseum_148x56.indd   1 2016-04-03   10:32:03

Victoria är mitt i livet, mitt i sin författarkar- 
riär, men hon är också så in i döden trött.  
Hennes författarskap är fortfarande levande, 
och böckerna kommer ständigt ut i nya utgåvor. 

Författaren skrev under pseudonymen Ernst 
Ahlgren, och med ett urval av de texter som 
hon skapade under sitt sista år gestaltar skå-
despelaren Cecilia Lindqvist Ernst Ahlgren 
och ger nytt liv åt en av Sveriges och Skånes 
största författare.n

Ni kan kalla mig Ernst
www.malmostadsteater.se

Turné i augusti: 

8 Dalby
9  Lund
11  Trelleborg
16  Eslöv
17–18 Malmö
19  Broby
23  Harlösa
24 Båstad
25  Hyllinge

Victoria v/s Ernst
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Victoria Benedictsson sitter ensam 
på sitt rum i Köpenhamn. Det är 
hennes sista natt, rakkniven ligger 
på det lilla bordet invid sängen.
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MED FOLKETS ROCK

Sedan debuten 1956 har man erövrat 
många rekord och publikens kärlek och 
redan 1959 blev Sven-Ingvar Magnusson 
utsedd till Värmlands rockkung. Han och 
hans band är dock en nationell angelägenhet 
av stora mått. Låtar som ”Fröken Fräken”, 
”Ett litet rött paket” och ”Två mörka ögon” 
ingår sedan länge i svenska folkets favorit-
repertoar. 

Efter några års frånvaro från scenen är 
man nu tillbaka vitalare och rockigare  
än på länge. Passa på att njuta av alla de  
legendariska låtarna i en härlig inramning 
i sommar.n

Jubileumskonsert 60 år med Sven-Ingvars,  
20 augusti, Kronovalls Vinslott, www.jerkules.se

I år firar ett av Sveriges mest legendariska band, Sven-Ingvars,  
60 år på scenen med en efterlängtad turné som kommer till  
Kronovalls Vinslott i augusti.

Foto: Pontus Fagerstedt 

Årets utställning på Johannamuseet i Skurup handlar om 
hur den mekaniska spelkulturen började. Det har i alla år 
funnits människor som gillat spel i olika former. I dag är det 
mest kupongspel och dataspel som gäller, men förr var det 
mekaniska spel såsom flipperspel, enarmade banditer, vägg-
spel för poletter, caféspel samt mekaniska toto-hästspel. 

Musiken kom förr ur radio, radiogrammofoner eller i juke-
boxar, som också fanns på väldigt många caféer. Allt detta och 
lite till mycket till visas på årets utställning. Nytt för i år är att 
det kommer att bli fler bilträffar på Johannamuseet. Den väl-
etablerade träffen i Anderslöv flyttar till Skurup och säker-
ligen kommer ett och annat dollargrin, tyska precisionsvag-
nar och engelska underfundigheter att synas och höras.n

Johannamuseet, www.johannamuseet.se

FLIPPERSPEL  
& CADILLAC 

60 ÅR HÄRLIGA HÖSTTIDER 
Vi tar en smygtitt på början av september som visar sig innehålla allt från  
djur och natur till kultur och vetenskap. Det är öppet för roliga utflykter  
och trivsam samvaro runt om i Skåne.

HÖSTTRÄDGÅRDSMÄSSA
Höstsäsongen kickas igång med en härlig trädgårdsmässa  
i Ängelholms Hembygdspark. Här finns ett 80-tal utstäl- 
lare samt Tareq Taylor som, med anledning av att Ängelholm  
firar 500 år, kommer att laga smakfull mat. Lär dessuom  
mer om pilbågar, mode och hantverk från medeltiden.  

4 sept, www.engelholmshembygdspark.se

BOKFESTIVAL
Kristianstad Bokfestival bjuder publiken välkommen  
på författarbesök, poesi, litteraturvanding och firandet  
av Bamse 50 år, världens snällaste och starkaste björn. 

1–3 sept www.turism.kristianstad.se

COUNTRYFESTIVAL
Lyssna på rockabilly, rock’n’roll och folkmusik med bl a JP 
Trio, Ulf ”Masken” Andersson och A Few Honest Men på 
Söderslätts Countryfestival.

2–3 sept, www.soderslattscountryfestival.se

LUFTENS INVÅNARE
Internationella Falsterbo Bird Show är en natur- och miljö-
mässa med fåglar i fokus. Det bjuds också på fågelskådning,  
naturguidningar, underhållning, barn- och familjeaktivi- 
teter och ringmärkning av fåglar.

2–4 sept, www.falsterbobirdshow.se

KINKY BOOTS 
Kinky Boots är en rolig och rörande berättelse om Charlie 
Price som tar över sin fars nedläggningshotade skofabrik. 
För att få fart på affärerna börjar han tillverka sexiga stövlar  
i mansstorlek tillsammans med den tuffa dragqueenen Lola.

3 sept–5 feb, www.malmoopera.se

BODY WORLD
Body Worlds Hälsa hyllar den mänskliga kroppens kapacitet 
och rörelseförmåga genom effektfulla skildringar av krop-
pens fulländade form och komplexa funktioner.

3 sep–11 dec på Malmö Mässan, www.bodyworldssweden.se
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BAMSE PÅ BOKFESTIVAL  © Rune Andréasson

MALMÖ OPERA
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Doug Seegers 
Turné

Den otroliga berättelsen om Doug 
Seegers fortsätter och musikern som 
tog allas hjärtan med storm på tv för 
några år sedan, är just nu ute på tur-
né. 27/8 i Sövde, 28/8 i Kristianstad.n

www.rootsymusic.se

Hässleholmsfesten 
19/8

Snart förvandlas Djupadalsparken 
i Hässleholm till en stor musikfest 
med  bl a David Lindgren, Daniel 
Lemma, Isa och det Hässleholms-
baserade 9-mannabandet CAS.n

www.hassleholmsfesten.se

Hasse & Lotta  
 20/8 

Räkna med allt från änglahundar, 
guld och gröna skogar till Bugg  
och Coca-Cola när Hasse & Lotta, 
kommer till Båstad.n

www.hasselotta.se

Ägget 
5–11/8

Ägget funderar på vad det ska bli.  
Det vill kunna flyga och simma, ha 
fötter och kanske glasögon. Den 
älskada barnföreställningen spelas 
under Sommarscen Malmö.n

www.sommarscen.se

Palmfestivalen 
25–27/8

På årets Palmfestival i Trelleborg 
uppträder bl a Shirley Clamp i ”Så 
kan det låta” och Thomas Järvhe-
den med “Palm i Bygget”.n 

www.palmfestivalen.se

Stadsfest, sommarscen, mässa, musik och  
arkeologi. Ha det så roligt i Skåne med alla  
trevliga sommarevenemang.

Sommarlund 
t o m 11/8

Delta i sommaryoga, dansa till  
The Refreshments, rappa med 
Näääk & Nimo eller titta på barn- 
teater, gatuteater, humor och film-
visning utomhus.n

www.sommarlund.se

Darin 
13/8

Upplev Darin och Syster Sol när  
de spelar på Mångfaldsparaden 
i Ängelholm. Sjung med på hit-
ten “Ta det långsamt” och “Ta mig 
Tillbaka”.n

www.engelholm.se

Matmässa 
30/8 

På MittSkånes årliga matmässa  
vid Ringsjöstrand nära Höör 
kan man smaka lokalproduce-
rad mat och hitta spännande 
konsthantverk.n

www.ringsjostrand.se

Arkeologidagen  
28/8

I vikingarnas värld vandrade gudar-
na på jorden och ändrade ödet för 
alla de stötte på, men med ett troll-
kors kan man färdas tryggt. Lär mer 
om gudarnas värld på Fotevikens 
Museum.n

www.fotevikensmuseum.se

Det här är BRA  
för Skåne.

Malmö Aviation och Sverigeflyg har  
gått samman och resultatet är det nya 

inrikesflyget BRA. Vi tror på enkelhet, 
genvägar, personlig service och frukost till alla 

ombord. Men framförallt tror vi att vårt land  
behöver flexibla och nära kommunikationer. Först  

då kan alla bo var de vill. Och jobba där de vill bo.  
Med 13 destinationer och Stockholm-Bromma som 

nav kommer vi en bit på vägen mot vår vision. Vi tror  
det här är BRA för dig. Vi vet att det är BRA för Skåne.

Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se
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Wonderful Copenhagen 
www.vistcopenhagen.dk

Copenhagen info
www.cphinfo.dk

Visit Denmark
www.visitdenmark.se

SKÅNE
Tourism in Skåne
www.visitskane.com 

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Öresundsbron
www.oresundsbron.com
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MALMBERG  •  PAPARIZOU  •  MALMSJÖ

Spelas torsdag–lördag 
tom 17 december

BOKNING & INFO
kajskjul8.se · 031-10 75 50
bokning@kajskjul8.se

 facebook.com/kajskjul8 Packhusplatsen 11,  Göteborg

PREMIÄR 

30 SEPTEMBER

BOKA
NU!

Ny fartfylld 

 VEGAS-
DOFTANDE 
humor- & musikshow!

9–17 september / Nycirkus

Limits
Cirkus Cirkör

tillbaka efter utsålda hus i våras!
”smärtsamt vacker nycirkus” VLt

21 september / FLameNco

Afectos
roCio Molina 

oCh rosario la 
treMendita

Flamenco som kliver utanför traditionen 
utan att tappa sitt urspung.

25 september / musik

HAsse & tAge
Bohuslän Big Band 
svante thuresson 

& anna sise

biljetter: 031-368 32 99
www.storateatern.se
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Nu till Malmö!
www.bodyworldssweden.se

JUL IUS  PRODUCT ION  PRESENTERAR

PREMIÄR 7 OKTOBER
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se 

Personlig service: 0775 700 400
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