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Kåseri

Gulasch-promotorn
Många av mina närmsta vänner kom-
mer inte från Sverige. Inget konstigt 

med det utan helt normalt. Att 
ha vänner som inte kommer 

från Landet Lagom är väl-
digt givande på många 

sätt då man får sig en 
lång rad oväntade upp-
levelser till livs. På 
samma sätt som att 
svenskar aldrig är så ge-

nuint svenska som när 
de är utomlands så gäl-

ler det på andra hållet också. 
Varför är det så att när svenskar 

möte människor från andra kulturer så 
skall vi alltid säga ”In Sweden we …” 
som om att det vi gör i Sverige över-
träffar alla andras traditioner och sam-
hällssystem. Villigt erkänner jag att 
även jag, vid obevakade tillfällen, har 
yppat dessa ord även om jag numera 
förhåller mig till Sverige som svensk 
och inte ordningsambassadör.

En av mina vänner kommer från 
Ungern. Till Sverige kom han som ton-
åring i slutet på 1950-talet i samband 
med revolten. Han har ett välbetalt 
jobb inom svensk statsförvaltning,  
villa, fru, barn, katt och moped. Han 
besitter en välkultiverad läggning åt 
det sentimentala, dock med ett grund-
murat ogillande för kommunister. 
Vacker musik får honom att bryta ut i 
gråtparoxysmer, julmarknader får ho-
nom att bli som ett barn på nytt vilket 
också tar sig andra former då hans hus 
skall prydas med julpynt och kulörta 
lyktor så snart som midsommarstång-
en vissnat. Dekorationerna skall sedan 
inte tas ner förrän strax efter Valborg. 
Varje år införskaffas nytt pynt medans 
det gamla aldrig rangeras ut så det är 
julpynt i varje ledig vrå, inne och ute.

Något som är väldigt starkt förankrat i 
varje människas nationella tillhörighet 
är givetvis maten och gärna den mat  
som man fick som barn. Mammas kött-
bullar är bäst, ni vet. Så även för denna 
ungrare som levt längre i Sverige än i 
Ungern. Vi brukar vid tjänlig väderlek 
ta en stillsam bensträckare i hamnkvar-
teren och avhandla diverse dagsaktuel-
la ämnen. I hamnen har man de senas-
te åren låtit entreprenörer etablera olika 
matbodar. Man kan under kvällsprome-
naden passera en pizzabod, ett hambur-
gerhak, en Thai-servering eller en glass-
fabrikant t ex. Allt eftersom de öppnar 
för säsongen så måste min vän botanise-
ra i deras utbud av olika maträtter. Även 
om stället klart och tydligt skyltar med 
att man serverar pizza så försöker vän-
nen att ivrigt övertala dem att tillfoga 
ungerska specialiteter på menyn. När 
asiatboden gästas av oss så påtalas ge-
nast de uppenbara bristerna i menyn då 
man inte har t ex gulasch. Glasshaket 
verkade mycket oförstående när min vän 
tyckte de skulle servera ungersk surkåls-
gryta istället. Fullständigt självklart för 
honom, otänkbart för alla andra. Först 
ett rejält lass med mättande surkålsgryta 
och som dessert en lättsam smultronsor-
bet. Och i det fall hans propåer inte vin-
ner gehör så riktas hans övertalnings-
försök mot de intet ont anande gästerna.

Givetvis är det säkert i allra största  
välmening som min vän, gulasch- 
promotorn, ivrigt försöker få in sina 
egna favoriter på andras menyer men  
än tror jag att det lär dröja innan man 
serverar fyllda paprikor på fiskrestau-
rangen. Köszönöm!

 

Ola Sjösten,  
chefredaktör

Kassan tel: 031-708 62 00, lorensbergsteatern.se   
 
facebook.com/lorensbergsteatern   

LORENS BAR & RESTAURANG öppen i samband med föreställning, bordsbokning via kassan

Lorensbergsteatern fyller 100 år, Macken fyller 30 år
Därför spelar vi Macken på Lorensbergsteatern 100 gånger

Premiär på teaterns födelsedag 27 oktober 2016

samt Charlott Strandberg, Lasse Beischer 
och Den Ofattbara Orkestern XL 

Macken - TV-serien på scen

Mer på Lorensbergsteatern i höst:
Bröderna Brothers - 30 år i strumplästen 3 sept • From Sammy with Love 9-24 sept 

Hallå! En monolog med Magnus Uggla 28 sept-8 okt • Grottmannen 9 nov 
P. Floyd Seven Deadly Sins 2.0 23 nov • Jul i Nashville med Caroline Larsson 7 dec 

En klassisk jul 14 dec • Sarah Dawn Finer 21 dec • The Real Group 22 dec

Lorensberg_0729_DetHänder_170x260+5mm_samling.indd   1 2016-06-17   09:15
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1. Toner från förr
Musik är något människan alltid har skapat för olika ändamål. Nu kommer en spännande vand-
ringsutställning 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 Klostret i hela norden.n

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

2. Från Broadway till Duvemåla 
Det är något med musikaler som så många av oss tycker om. Den här konserten ger oss  
olika hits från hyllade musikaler som Spamalot, Kristina från Duvemåla och Broarna i Madison 
County. Konserten skapades med syfte att lyfta fram svenska musikalartister som gjort stora  
huvudroller både i Sverige och utomlands och man delar också ut stipendium till blivande musi-
kalstjärnor som kommer att få delta på en del av konserterna under turnén. Medverkar gör initi-
ativtagaren och sopranen Viktoria Tocca tillsammans med Laila Adèle, Jesper Tydén och Daniel 
Sjöberg; alla mycket rutinerade artister.n

Från Broadway till Duvemåla, 30/9 Ystad, 7/10 Helsingborg, www.franbroadwaytillduvemala.se

3. Syskonkärlek
Astrid Lindgrens odödliga berättelse om två bröder, Skorpan och Jonatan, och deras vänskap, 
mod och kärlek till varandra sätts upp som musikal i Kristianstad i höst. ”Bröderna Lejonhjärta”  
är producerad av Underhållningspatrullen som gjort många fina uppsättningar vilket borgar  
för att även denna klassiska familjeberättelse kommer att bli en succé. I rollerna bl a Markus 
Christensen, Maja Magnusson och Ängla Sigfridsson.n

Bröderna Lejonhjärta, 23 sept–20 nov, Kristianstad Teater, www.underhallningspatrullen.se

4. Gammalt och fräscht
The Mule Skinner Band består av fyra herrar som en gång var med och startade The Streaplers: Håkan 
och Göran Liljeblad, Bjarne Lundqvist och Gert Lengstrand. Efter långa karriärer som dansbandsmu-
siker, programledare, låtskrivare och annat smått och gott spelar de nu glad rock ń́ roll med gamla hits 
från egna karriärer och andras repertoarer. Så vad Rut har under blusen undrar de fortfarande.n

The Mule Skinner Band, 30/9 Hässleholm, www.themuleskinnerband.se

5. Kostymer,  
korsetter & 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 drama-
tiska kostymer burna av bland  
andra Sarah Dawn Finer och 
Army of Lovers, gruppen vars 
förföriska och provokativa 
förpackning är signerad  
Camilla Thulin.n

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

Doktor Gunther von Hagens gjorde sig 
känd som läkaren som skapade utställ-
ningar av mänskliga kroppar bevarade 
genom s k plastinering. Metoden, ur-
sprungligen använd under utbildning-
en av läkarstudenter i Heidelberg, gör 
det möjligt att visa upp förbluffande 
anatomiska studieobjekt. Redan har 
mer än 40 miljoner personer i Eu-
ropa, Asien och Nordamerika sett 
utställningen.

Utställningen ”Body Worlds Hälsa” kommer 
till Malmö. Detta är en unik chans att få en 
spännande inblick i den mänskliga kroppens 
kapacitet och rörelseförmåga genom effektful-
la skildringar av kroppens fulländade form och 
komplexa funktioner. Med hjälp av autentiska  
kroppar, fängslande installationer och multi-
media demonstrerar utställningen kroppen i 
olika tillstånd av hälsa, smärta och sjukdom. 
Den jämför friska kroppar med kroppar som 
drabbats av en mängd olika sjukdomar och 
medicinska tillstånd.

Utställningen förmedlar kunskaper om det  
underverk som utgörs av den mänskliga krop-
pen och inspirerar besökarna till att leva ett rikare, 
mer vitalt liv och på så sätt utnyttja sin fulla poten-

tial. I detta samarbete mellan kroppsdonatorer, 
anatomiexperter och besökare fungerar kropps-

donatorerna som guider och lärare på en resa  
genom den mänskliga kroppen.n

Bodyworlds Hälsa, 3 sep–11 dec, Malmö Mässan 
www.juliusbiljettservice.se

Bodies on display
A brand new and very exciting exhibition opens in  
September in Malmö. Full scale human bodies let you 
see what is under the skin and how the complex human  
body works. You can compare a normal body and it´s 
functions to a body that has contracted illnesses of 
various kinds. More than 40 million visitors has already 
seen the interesting exhibition that takes you on a very 
informative journey within. 

MARKNADER  
med mera

4/9 Skördemarknad, Katrinetorp/Malmö www.malmo.se/katrinetorp
3/9 Höstträdgårdsmässan i Ängelholm  www.kratta.nu
23–25/9 Ekologisk Skördemarknad, Rörum/Simrishamn www.mandelmann.se
24/9 Vikingaskördefest i Foteviken www.fotevikensmuseum.se
24–25/9 Design och konsthantverksmarknad, Lilla Torg www.malmocity.se
26/9–9/10 Eftermarknad efter Äppelmarknaden, Kivik www.appelmarknaden.se
24–25/9 Skördefest i Lunds Stadspark www.lund.se/skordefest
25/9 Mikaeli Marknad på Fredriksdal www.fredriksdal.se

MARKNADER:

Mycket folk, handel och aktiviteter fyller sensommarens och tidiga höstens 
helger. Det skördas och säljs grönsaker, frukter och bär. Underhållning, mat 
och dryck står också på programmen liksom kunskap, konst och kultur. 

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
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MALMÖ STADSTEATER MALMÖ STADSTEATER

STOCKHOLMS BLODBAD  Foto: Emmalisa Pauly

Hösten startar med en god och upplyftande blandning av historia, passion, 
småprat och Lennart Hellsing. Galghumor, konflikter och stora frågor får en  
ny belysning. 

STOCKHOLMS BLODBAD
Söndagen den 4 november 1520 låter den danske 
kungen Kristian II kröna sig till kung av Sverige  
på Stockholms slott. Efteråt hålls en kröningsfest  
i dagarna tre. Broderfolken ska bli bröder och systrar 
med varandra men något går fel. På den tredje  
dagen fängslas svenskarna och döms till dö-
den. Efter femhundra år präglas relationerna 
mellan Sverige och Danmark fortfarande av 
dubbla känslor, av romantisering och fördo-
mar, igenkänning och främlingsskap, likhet 
och skillnad.

Pjäsen ”Stockholms Blodbad” är en fartfylld, 
underhållande och fri tolkning av vad som hän-
de under tre avgörande dagar i vår svensk-danska 
historia, och där Kristian II skulle bli mer känd 
som Kristian Tyrann. Varför ändrade plötsligt 
Kristian sin politik från samförstånd till terror? 
På grund av dålig rådgivning? För att statuera  
exempel eller var det bara resultatet av en rejäl 
bakfylla? På Hipps stora scen blandas då och nu, 
högt och lågt. Här möts Machiavelli, Evert Taube   
och Kim Larsen, samt skådespelare från båda 
länderna.

17 sep–25 okt, Hipp

PETRA VON KANTS BITTRA TÅRAR
Petra von Kant är en framgångsrik filmregissör  
som står på toppen av sin karriär. Hon bor i en 
vacker våning, är nyskild, har många vänner och en 
tonårsdotter. Petra har full kontroll över sitt liv. Se-
dan träffar hon den yngre vackra skådespelerskan 
Karin med aptit på livet och blir vansinnigt föräls-
kad. De inleder en passionerad relation och Karin 
flyttar in hos Petra. I tyska regissören Anna Berg-
manns uppdaterade version av Rainer Werner Fass-
binders mästerverk hamnar publiken i ett inten-
sivt, destruktivt kammarspel fullt av sociala och 
sexuella konflikter. Det handlar om att slås om-
kull av den största kärleken för att sedan dras ner 
mot avgrunden.

23 sep–3 nov, Intiman

I VÄNTAN PÅ GODOT
I Samuel Becketts klassiska teaterpjäs sitter de två 
uteliggarna Vladimir och Estragon på en lands-
väg under ett träd och väntar förgäves på den 
mystiske Godot. De väntar och väntar, diskuterar 
livets små och stora frågor, bråkar, sjunger och 
gråter. Den grymme tyrannen Pozzo med piskan 
dyker upp tillsammans med den plågade slaven 
Lucky. En pojke kommer också förbi och med-

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se
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delar att Herr Godot hälsar att han inte kommer 
ikväll, men säkert i morgon. ”I väntan på Godot” 
är en drastisk galghumoristisk pjäs om människans 
ensamhet, ångest och förvirring, och med en ut-
talad kärlek till slapstick och halsbrytande kvick-
heter i Helan och Halvan-stil.

1 okt–14 dec, Intiman

ÄGGET
Ägget funderar på vad det ska bli, gärna något 
stort som kan flyga och simma. Fötter vill Ägget 
också ha och kanske glasögon och kunna cykla. 
Författaren Lennart Hellsings älskade klassiker är 
en filosofisk historia om livet och alla våra dröm-
mar om att bli någonting alldeles speciellt.n

17 sep–1 okt, Studion

&Klassiker 
kärlek
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VIVA LA ORUP 
Sveriges djur och natur, människornas kynne och kartbilder över Stockholm 
beskrivs med ett kärleksfullt och poetiskt språk med mycket rytm och under-
bara melodier av denna popmästare. 
Ungdomens popidoler dör inte, de blir bara  
lite äldre. Och med ålder kommer ett behov att 
titta tillbaka på ett produktivt liv i strålkastar- 
ljuset men också att kika framåt mot en framtid 
med nya möjligheter. 

Thomas Eriksson är en av Sveriges mest  
flitiga snickarmästare när det kommer till pop 
på svenska. Med tidiga hits som ”Regn hos mig”, 
”Upp över mina öron” och ”Från Djursholm till 
Danvikstull” blev han Orup med hela svenska 

folket. Nu tittar han tillbaka och framåt i succé-
showen ”Viva la Pop” som gått för utsålda hus på 
Hamburger Börs i Stockholm i två säsonger och 
detsamma i Göteborg.

Under hösten turné fortsätter han att leverera 
tidlösa popklassiker från fyra decennier och  
några av Sveriges, genom tiderna, största hits.  
Är ni redo? Jag är redo, hälsar Orup.n

Viva la Pop, 23–24/9 Malmö Arena. www.blixten.se

Foto: Mats Bäcker

Våga kärlek

Evabritt Strandberg och Sven Wollter kommer att,  
under en mycket begränsad spelperiod, framföra  
Shakespeares ”Romeo och Julia” för två skådespelare. 
Några av Shakespeares kärlekssonetter är invävda i hand-
lingen. En del är tonsatta och sjungna. Medverkar på scenen 
gör även den tidstrogna orkestern Ensemble Mare Balticum.

Evabritt och Sven har båda långa karriärer bakom sig med flera 
klassiska roller, men ”Romeo och Julia” har ingen av dem gjort. De har 
inte heller arbetat tillsammans på 40 år. Senast var på Göteborgs Stadsteater på 
1970-talet. Sven Wollter har meddelat att han avslutar sin skådespelarkarriär under detta år. 
Med denna ”Romeo och Julia” vill Sven ta avsked av sin publik.n

Romeo & Julia, 4–5/9 Ystad, 17/9 Malmö, 18/9 Landskrona, 26/9 Kristianstad, 27/9 Lund, www.musikisyd.se

Foto: Rickard Nilsson

Årets berättelse ”Jäkelskap i Kikaŕ n” bjuder publiken  
på en stor ensemble, ett riktigt mysterium och säkerligen 
en hel del skratt. Det är den sista upplagan i Kikaŕ n-
triologin och berättar historien om den högfärdige  
greven som kommit på obestånd och allt som då kan 
hända på ett pensionat någon gång under 50-talet.

Lars Classons och Jojje Jönssons nyskrivna före- 
ställning, som regisseras av Ulf Dohlsten, blir den  
tredje och sista delen i den fristående Kikar-triologin. 

Jäkelskap i Kikar´n, 23/9–1/10 Nöjesteatern. 
www.showtic.se

I år har det firats rejält på Vallarnas frilufts- 
teater i Falkenberg. Nya jubileumsfarsen  
”Jäkelskap i Kikar´n” kröner 20 år av skratt  
och fortsätter som turné i höst. 

Åldern är ett tal. Kärleken omfamnar 
oss livet ut. Att hålla en annan hand i 
sin, att känna en annans hud mot sin  
är lika underbart och sensationellt  
när du är 87 som när du var 17.  
Varför ska åldern göra kärleken  
förbjuden och omöjlig?

20 GLADA ÅR 
FÖR VALLARNA 

 ” Hela 20 år, det är  
faktiskt en tredjedel  
av mitt liv. Klart det  

är värt ett kalas!

säger Jojje.

Foto: B
o H

åkansson
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Nu drar säsongen igång på Malmö Opera och det är succémusikalen ”Kinky 
Boots” som är först ut på scenen. Med en 10-årsjubilerande musikalstjärna 
och ett nytänt musikalbloss i huvudrollerna kommer den fantastiska uppsätt-
ningen att förgylla Malmö. Historien är lika underhållande som tankeväckande 
när en skofabrikant på ruinens brant sadlar om sortimentet till dragfotbekläd-
nader vilket sätter fokus på många av dagens frågor om vad som betraktas 
som normalt eller inte. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med 
Oscar Pierrou Lindén och Andreas Weise.

INTERVJU INTERVJU

NYGAMLA  
DRAGSTÖVLAR

Grattis Oscar, du firar 10 år som musikalartist 
med föreställningen ”Kinky Boots”. 
–Tackar, just precis. Efter utbildningen på Kung-
liga Balettskolan så har jag gjort mest musikaler 
som t ex ”Cats”, ”West Side Story””Cabaret” och 
”Miss Saigon”. Alla har varit jätteroliga att göra 
på olika sätt men när erbjudandet om att få spela 
Lola i ”Kinky Boots” kom så kände jag direkt att 
det var en roll jag absolut ville göra.

Hur skiljer sig ”Kinky Boots” från tidigare  
musikaler?
–Väldigt mycket, måste jag säga. Temat ligger mig 
nära hjärtat och det är skönt att få spela ut och 
förhöja musikalens givna ramar. Malmö Operas 
resurser gör att vi har helt ny kostym och sceneri 
vilket är roligt. Sedan tar man uppdraget att spe-
la ”Kinky Boots” på stort allvar också. Regissören 
Ronny Danielsson har verkligen varit lyhörd inför 
materialet och våra önskemål för att få historien 
att bli både trovärdig och rättvis när två världar 
skall mötas och företa en resa tillsammans.

Du spelar Lola, en tuff dragqueen, som  
hjälper skofabrikören Charlie Price att  
skapa sexiga stövlar i mansstorlek.
–Just precis. Fabriken, som Charlie ärver, går då-
ligt och man behöver ta nya tag för att överleva. 
Då kommer Lola med förslaget som förändrar 
allt. Inte helt okontroversiellt men till slut lyckas 
Charlie. Jag ser också en annan dimension i mu-
sikalen där det gäller att skapa förståelse inför att 
vi alla är olika och alla skall kunna accepteras för 

det. En del shower med dragartister tenderar till 
att bli lite ”over the top” och ytliga men här dy-
ker vi verkligen ner i materialet och skapar mång-
bottnade karaktärer som först och främst skall 
ses som människor och individer och inget annat.

Andreas, du spelar Charlie Price. Det  
är din första renodlade musikalroll.
–Ja, det är det. Och jag älskar det. Jag har i och  
för sig fått flera förfrågningar tidigare om andra 
musikalroller men valt att inte hoppa på eftersom 
jag har haft fullt upp med min ”ordinarie” kar-
riär, skivsläpp och annat. Men så erbjöd Ronny 
Danielsson mig rollen som Charlie och då kände 
jag att jag bara måste ta erbjudandet. Dessutom 
kan jag identifiera mig med Charlie på ett person-
ligt plan eftersom vi haft i stort sett samma upp-
växtmiljö. 

Men att sadla om till musikal, var det inte svårt?
–Både ja och nej. I allt jag gör så gör jag det fullt 
ut, all in. Det går inte att komma ut på scen och 
köra lite halvhjärtat, det märker publiken direkt. 
Skall det vara så skall det vara ordentligt. Det är 
givetvis en balansgång att pausa min tidigare kar-
riär som enbart sångare och showartist men å an-
dra sidan så ger detta något otroligt mycket till 
mig som artist. Djupet i ”Kinky Boots” är något 
som inte får försummas. Dessutom är hela teamet 
runt musikalen helt fantastiska! Det har utan tvekan  
gett mig mycket och jag har utvecklats mycket både  
som person och artist.n

OSCAR PIERROU LINDÉN  
Foto: Andreas Paulsson  ” Djupet i ”Kinky  

Boots” är något som 
 inte får försummas.

Andreas Weise

A
D

R
EA

S 
W

EI
SE

  F
ot

o:
 A

nd
re

as
 P

au
lss

on



www.dethander.com – Det Händer 17Det Händer – SKÅNE16

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

Ph is BACK!

Showen ”Jag är ingen älskling” har musiken i fokus och strålkastarljuset riktas mot Lena Philipsson  
vid pianot. De svängiga kvällarna är fyllda av sprudlande glädje och förtroliga samtal.

– Jag ser verkligen fram emot att åka runt i landet med en egen föreställning igen, det är ganska 
många år sedan sist. Den här showen är jätterolig att göra med så mycket egenskrivet material och 
personligt berättande. Jag känner att jag får vara mig själv fullt ut, säger Lena Philipsson. Det är  
en ny utmaning och känns som en spännande kontrast till de stora showerna att pröva något mer 
nertonat och avskalat, berättar den populära sångerskan.n

Jag är ingen ålskling, 30/9, Kristianstads Arena, www.biljettforum.se

I en varm och kärleksfull show blandar Lena Philipsson nya låtar med  
klassiska hits och känslosamma partier med pampiga crescendon. Till  
sin hjälp på scen har sångstjärnan ett svängigt sexmannaband.

VI SNACKAR INTE  –  VI BETALAR

VI SNACKAR INTE  –  VI BETALAR

www.lastnight.se

Olga Trifonova  

Paul Charles Clarke

Dirigent Laurence Cummings
Regissör Graham Vick

Scenografi och kostymdesign Paul Brown
Ljusdesign Giuseppe Di Iorio

Koreografi Ron Howell

Idomeneo Paul Nilon
Idamante Luciano Botelho

Ilia Ida Falk Winland
Elettra Ingela Brimberg

Arbace Ingemar Anderson
Neptunus överstepräst Tomas Lind

Oraklets röst Mats Almgren

GöteborgsOperans Kör
GöteborgsOperans Orkester

DET ÄR DAGS
FÖR EN NY TID

OPERA AV 
WOLFGANG AMADEUS MOZART

24 SEPTEMBER – 4 NOVEMBER
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FAMILJÄR 
SKRÄCK-
HISTORIA 

Donizetti föredrog mäktigt känslosamma tragedier och skrev 
operan inspirerad av Victor Hugos pjäs som är baserad på 
skandalkrönikan om den förskräckliga Lucrezia Borgia.  
Verklighetens Lucrezia Borgia blev utnyttjad av politiska skäl  
och bortgift tre gånger av sin maktgalne far, påve Alexander 
VI. I operan förälskar sig den unge Gennaro i en vacker men  
maskerad kvinna. Till sin förfäran inser han att hon är den 
ökända mörderskan Lucrezia Borgia. 

För Malmö Opera på turné regisserar Maria Sundqvist  
föreställningen i en koncentrerad kammarversion förlagd 
i tidsperioden italiensk renässans, med all dess fantastiska 
kostymprakt.n

”Kinky Boots” är en lika rolig som rörande berät-
telse om Charlie Price som tar över sin fars ned-
läggningshotade skofabrik. För att få fart på affä-
rerna börjar han tillverka sexiga stövlar i mans-
storlek tillsammans med Lola, en tuff dragqueen 
med lika tuff bakgrund.

Tretton nomineringar gav sex Tonys när Cyndi  
Laupers och Harvey Fiersteins ”Kinky Boots” 
gick upp på Broadway 2013. Lauper, känd för 
1980-talshits som ”Girls just wanna have fun”  

och ”Time after time”, var första kvinna att vin-
na en statyett för Bästa Musik och föreställningen 
vann dessutom pris för Bästa Musikal. 

Musikalregissören Ronny Danielsson har den 
här gången valt den unga koreografen Drew 
McOnie för de många häftiga dansscenerna.  
I andra roller syns Åsa Fång, Marianne Mörck, 
Stefan Sauk och Li-Tong Hsu.

Premiär 3 sep– 5 feb

Oscar Pierrou Lindén spelar den extravaganta nattklubbsartisten Lola och 
Andreas Weise fabriksägaren Charlie när Ronny Danielsson regisserar den 
svenska premiären av 1980-talsikonen Cyndi Laupers succémusikal ”Kinky 
Boots”. En fartfylld musikal med stor show, mycket humor och härlig musik.

Feelgood på HÖGA klackar

Lucrezia Borgia

Turné: 
17/9 Örkelljunga
20/9 Förslöv
22/9 Osby
25/9 Höganäs
27/9 Kristianstad
1/10 Hässleholm
5/10 Svedala

MALMÖ OPERA MALMÖ OPERA

Kostymprakt och hisnande skönsång  
i en riktig belcanto-opera som utspelar 
sig i renässansens Italien. Handlingen är en 
häftig skräckhistoria om Lucrezia Borgia och 
var en av Gaetano Donizettis största framgångar. 

Malmö Opera
www.malmoopera.se
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Om natten...

Kulturen smyger sig ut på gatorna och galleriernas dörrar är lysande 
och välkomnande rektanglar. Kultur på alla sätt lever upp och erbjuder 
annorlunda stunder och härliga höjdpunkter för alla som kommer.

KULTURNATTEN 
Lund har en lång tradition som välkomnar 
alla att lyssna och se. Man blir åskådare 
till vad föreningslivet och stadens scener 
har att erbjuda samtidigt som man njuter 
av höstkvällen i gott sällskap bland andra 
glada människor, från barnfamiljen till 
studenterna, tonåringarna och gamlingar-
na. Det är musik, dans, teater, yoga, film, 
vetenskapsshower, pyssel, utställningar, 
guidade turer och grillad korv från för-
middagen till långt in på natten.

17/9, www.kulturnatten.nu

MALMÖ GALLERINATT 
En riktig helkväll väntar de som letar fram 
alla aktiviteter som minst 40 olika ställen 
bjuder på. Det är alla möjliga olika sorters 
konst som också presenteras med hjälp 
av olika guidade visningar till fots, på cy-
kel och per buss, och på många språk. Var 
först med att se något nytt eller ta sista 
chansen. Var med och gör konst, lyssna på 
en konstnär eller bara se på vad andra gör. 
Kvällen blir vad man gör den till.n

24/9 kl 18-24, www.skane.konstframjandet.se

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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LEVANDE HÖST
Tidstypisk musik i nya kläder, stora röster, film, KLONK och mycket 
mer erbjuds i ett program lika varierat som färgerna i naturen.

9 SEPTEMBER 
MAX RAABE & PALAST ORCHESTER 
Max Raabe & Palast Orchester är något alldeles 
speciellt. I flera år har de turnerat världen över och 
besökt de allra största konserthusen, med en show 
som andas musiken från den tyska Weimereran 
på 1920- och 30-talen. Med en helt unik stil skapar 
de en magisk stämning var de än reser. Barytonen 
Max Raabe grundade Palast Orchester 1986 som 
med sin storslagna musik, i kombination med tex-
ter fyllda av lidelsefull melankoli, humor och iro-
ni, nått ära och berömmelse världen över. Raabes 
unika stämma och det tolv musiker starka bandet, 
fyller konserthus från New York till Moskva med 
sina egensinniga framträdanden. Musiken talar 
för sig själv, men trots sin minimalistiska scenap-
proach lyckas Raabe ändå med konststycket att ge 
storslagna konserter. Genom en dos av det deka-
denta Berlin, som blandas ut med kubansk rumba, 
lycklig foxtrot och elegant tango, utlovas en fan-
tastisk helhetsupplevelse.

11 SEPTEMBER
DMITRI HVOROSTOVSKY
Den internationellt hyllade ryske barytonen  
Dmitri Hvorostovsky föddes och studerade i 
Krasnojarsk i Sibirien. Redan från början häpna-
de publiken över hans rena, utvecklade röst, hans 
medfödda känsla för musiken. Efter sin europe-
iska operadebut i Tjajkovskijs ”Spader Dam” på 
operan i Nice, tog karriären fart vilket har lett  
till engagemang på världens operascener och  
internationella festivaler. Dmitri Hvorostovsky  
är en firad solist som efterfrågas över hela värl-
den, från Fjärran Östern till mellanöstern, från 
Australien till Sydamerika. Hvorostovsky ger  
regelbundet konserter tillsammans med världs- 
orkestrar som t ex New York Philharmonic och 
Rotterdam Philharmonic. Nu är det dags för  
Malmö Symfoniorkester att backa upp denne 
världsstjärna.

17 SEPTEMBER
IMARHAN
Imarhan skapar ökenblues som består av både 
västafrikanskt groove, folkmusik från Sahara  
och smäktande inslag av algerisk raï. Gruppen 
från Algeriet representerar en ny generation av 
Tuaregmusiker.  På deras debutalbum har flera  
av låtarna producerats av en av medlemmarna i 
Tinariwen. Skivan är både rockig och intim och 
en av vårens finaste upptäckter. 

28 SEPTEMBER
ORLANDO CONSORT
Carl Theodor Dreyers stumfilm från 1928, ”La 
Passion de Jeanne d Árc” (En kvinnas martyri-
um), hamnar ofta högt upp på listorna när kriti-
kerna rankar världshistoriens bästa filmer. Orlando 
Consort är en ledande brittisk sångensemble som 
tolkar musik från 1000-talet fram till mitten av 
1500-talet. Nyligen bestämde sig gruppen för att 
använda sig av musik från Jeanne d’Arcs egen tid 
och framföra det till filmen. Ett koncept som visat 
sig mycket intressant och framgångsrikt.n

Malmö Live
www.malmolive.se

MAX RAABE & PALAST ORCHESTER  Foto: Gregor Hohenberg
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MALMÖ LIVE MALMÖ LIVE

VILD, EGENSINNIG OCH 
PRISBELÖNT ROCKMUSIKAL 

Manus och sångtexter Gerome Ragni och James Rado.  
Musik Galt MacDermot.  

Originalproduktion i New York av Michael Butler.  
Teaterförlag Nordiska ApS-Köpenhamn.
Svensk översättning Rikard Bergqvist. 

10 SEPTEMBER 2016 — 28 MARS 2017

Köp biljetter och boka bord i  
GöteborgsOperans Restaurang 

031-13 13 00, opera.se
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Underkjolar av skumgummi är högsta mode, en krona ger 20 
Dixiekolor och grannen skaffar sig en Opel Olympia. Gunnar 
Wiklund sjunger ”Tala närmre”, i Folkets park slår Rock-Olga 
igenom och man dansar till ”Twilight time”. 

Så småningom gör de kortkorta kjolarna entré och många i 
byn skaffar PV eftersom ”Volvos värde varar”. Melodifestiva-
lens vinnarlåt 1968 heter ”Det börjar verka kärlek banne mig”. 
Barnen lär sig läsa genom ”Fem myror är fler än fyra elefanter”  
och nu är trafikvett ett måste. ABBA är idolerna och lilla Cecilia 
demonstrerar med sin mamma för en bättre värld.n

En fristående uppföljare till succéerna "Tá t lugnt  
ta en Toy" och "Tag det rätta, tag Cloetta".

&Myggjagare  
Näbbstövlar 

Den intima musikens 
FESTIVAL

Myggjagare & Näbbstövlar 
www.ceciliakyllinge.se
 
Turné i september:  

17/9 Trelleborg
23/9 Lönsboda
25/9 Bromölla 
20/9 Sjöbo 
21/9 Tomelila 
22/9 Hörby 
23/9 Bromölla

Trumpetaren Håkan Hardenberger bjuder in till kon-
serter med välkända verk och uruppföranden på in-
ternationell nivån. Musikerna och artisterna är bland 
de bästa och musiken den blandning som behövs för 
att ge besökarna nya upplevelser. Med på noterna är 
bland andra Musica Vitae och Roland Pöntinen. 

Flera är med och arrangerar dessa dagar som ut-
spelar sig på Palladium i Malmö, Klubb Krinolin på 
Grand Öl & Mat, Malmö Live Konserthus och i S:t 
Petri Kyrka.n

Malmö Chamber Music 21–25/9,  
www.malmochambermusic.com

Den här musiken har alltid spelats med och för vänner. Fem dagar för alla de  
kompositioner och stilar som finns är fem dagar för upptäckter i musikens värld.

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA 
©Molina Visuals

HAGEN QUARTET 
Foto: Harald Hoffmann
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Deltagare från hela världen samlas för att vandra och för att 
träffas över god mat och dryck. Underhållning och aktiviteter 
erbjuds i Basecamp i Helsingborg, Tyringe, Kristianstad,  
Malmö och Brösarp, som är öppna för alla varje dag.

Programmet är fullmatat och bussutflykter, dagsvandringar 
och mycket annat finns tillgängligt. Målen är platser och om-
råden i Skåne och Danmark som t ex Äppelriket, Helsingör, 
Kopparhatten, Svarta bergen, Kullabygden, Ivösjön, Skånska 
slott och Ringsjöarna.n

Eurorando 2016, 10–17 september i Skåne, www.eurorando2016.com

Konstnärerna har närmat sig temat på olika sätt i verk där de har  
använt själva vandringen som en aktion, konstnärligt uttryck eller som 
en slags performance. De har också helt olika sorters konst för att visa 
fram sin idé; t ex saker som använts, foto, video, måleri, ljud och skulp-
tur. Historierna bakom hur verken kommit till är många gånger spän-
nande, äventyrliga och annorlunda och ger också en bild av konstnärs-
livet som det kan te sig inom olika konstarter. En utställning för alla 
åldrar inom ett område vi alla känner till och känner igen.n 

Trekking in Time, 3/9–13/11 Ystad Konstmuseum, www.ystad.se/konstmuseum

 

Gå gå gå Trekking in Time
Skåne sätter vandrings- och upptäckarlusten 
på världskartan. 

Vandring uppmärksammas med en internationell  
utställning om förflyttning till fots i tid och rum. Deltagande konstnärer:

Marina Abramovic/Ulay
Kerstin Ergenzinger
Hamish Fulton
Gittan Jönsson 
Christina Kubisch 
Juha Pekka Matias  
Laakkonen 
Richard Long 
Tisha Mukarji 
Hrafnkell Sigurðsson 
Fredrik Strid

UNTITLED 10, 2001 ©Hrafnkell Sigurðsson
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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!

RÖTT  
BRANDGULT  
GULT 
Höstens färger värmer och hög luft fyller oss med syre. Mestadels är vi dock  
inomhus och det kan verkligen vara lika livgivande och upplyftande med 
smaksensationer och skrattåskor som höstens alla dofter och solskensdagar. 
Här en smygtitt på vad oktober erbjuder.

VARNING FÖR MAGNUS & BRASSE
Våra älskade komiker Magnus Härenstam och Brasse Brännström gav 
själva sitt okej till denna hyllningsföreställning. 

2 oktober Åstorp, www.riksteatern.se

TILLBAKA I VERKLIGHETEN
Thomas Petersson drabbar oss alla med sin nya show. Det är risk för en 
turné som bara fortsätter och fortsätter att få oss att skratta.

1 oktober Helsingborg, www.showtic.se

CHRISTIERN KOMMER TILL BYN
Välkomna in i den virvlande, sirliga högmedeltiden 1516. Vi utlovar 
färg och festivitas. Historien följer kanske inte Historien helt och fullt. 
Men rätt mycket

1–16 oktober, Ängelholm, www.visitskane.com

LAST NIGHT
När mörkret sänker sig över Malmö flyttar Royal Albert Hall och den 
brittiska musikfesten Last Night till Malmö Arena. Denna magiska 
stämning skapas med Lundalands filharmoniska orkester, 4 000 kör-
sångare i publiken, solister och kör. Sjung med i Rule Britannia, njut av 
stämningen i Sea Songs och känn euforin i Pomp and Circumstance.

1 oktober , Malmö Arena, www.lundalandsfilharmoniker.se

KONST PÅ STAN
Helsingborgs torg, gator, fasader, skyltfönster, gallerier och kultur- 
scener förvandlas till ett enda stort galleri.

1–8 oktober Helsingborg, www.konstpastan.se 
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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 
t o m 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 lör-sön 11–16 
Tfn 0411-400 12

SOMMARENS UTSTÄLLNING

Välkommen till
Svaneholms slott
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En skam igen

Ingrid-Marie, 
Lasse, Kikki  
m fl

I ”En skam för Sverige 2” delar två av Sveriges 
främsta komiker och samhällsskildrare återigen 
scen för att ge sin syn på samtiden. I sitt nya ma-
terial dissekerar Magnus Betnér och Soran Ismail 
de kränkta människornas tidsålder. Duon ger sig 
i kast med politik, fördomar, religion, pk-ängslig-
het, medier, Facebook-människor och blodpud-
ding. Dessutom gör de för första gången en ge-
mensam mellanakt som improviseras fram varje 
kväll.

De vassa och satiriska samhällsbetraktelserna  
går som en röd tråd genom föreställningen, oav-
sett om de levereras av den intensiva Magnus  
Betnér eller den underfundiga Soran Ismail.  
Tillsammans skildrar de träffsäkert Sverige 2016.

 ”En skam för Sverige 2” kommer inte att lämna 
någon oberörd.n

En skam för Sverige 2, 30 sep–2 okt, Lunds Stadsteater, 
www.enskam.se

2013 hade Magnus Betnér och Soran Ismail premiär med ”En skam för  
Sverige”. Den gemensamma turnén såldes ut över hela landet, hyllades  
i media och utsågs till ”Årets föreställning” på Svenska standup-galan.  
Nu är de tillbaka med den fristående uppföljaren ”En skam för Sverige 2”.

Musik blir det också givetvis. Sveriges country-
drottning Kikki Danielsson spelar på lördagen 
och älskade Danne Stråhed intar scenen på  
söndagen. Barnens favoriter Rockis och Poppis 
spelar boll och lirar rock ń roll med publiken.

Lasse Kronér greppar mikrofonen och till-
sammans med Janne Bark All Star Band hål- 
ler man ihop alla evenemang och medverkande 
med sin helt egna stil. Lägg därtill äppelätar- 
tävling, utställningar, surdegsbak, mattorg,  
sortbestämning samt traktormys så har du  
en underbar helg i äpplets tecken.n

Äppelmarknaden, 24–25 september, Kivik  
www.appelmarknaden.se

Så är det åter igen dags för Äppel-
marknaden i Kivik med allehanda 
underhållning och givetvis avtäck-
ningen av den gigantiska tavlan  
som är gjord helt i äpplen och vars 
motiv är en väl bevarad hemlighet.

Foto: Mats BäckerÄPPELTAVLA 2015 ”MED HJÄRTAT I HANDEN” skapad av Emma Karp Lundström
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Falsterbo Bird Show 
2-4/9

Årets stora fågelfestival har fågel-
skådning, foto, kikarskola, tävlingar, 
exkursioner m m på programmet.n

www.falsterbobirdshow.se

Tusen Bitar 
30/9

Konserten om Björn Afzelius liv  
har blivit lika älskad som hans  
musik och texter.n

www.tusenbitar.com

Nordisk Panorama 
16-21/9

Kom i insup nordisk dokumentär- 
och kortfilm och följ den prestige-
fyllda prisutdelningen.n

www.nordiskpanorama.com

Eslöv Dogshow 
10-11/9

Det blir allt om och för hundar, ut-
ställning och en väldig mängd av 
människans bästa vän på Eslövs 
flygfält.n

www.skk.se/sydskakk

Den lyckliga pessimisten 
20/9 

Jan Bylund och Mattias Lundbergs 
humoristiska uppgörelse med ”tänk 
positivt”-maffian.n 

www.tickster.com

Lycka och olycka. Fåglar, hundar, country och  
kulturarv. Ha det så roligt i Skåne med septem- 
ber månads alla trevliga höstevenemang.

Kulturarvsdagen 
9-11/9

Runt om i Skåne är det evenemang 
på temat Tidens Rörelse. Särskilt 
för barn under fredag och lördag.n

 
www.raa.se/kulturarvsdagen

Den olycklige danske  
prinsen 17–18/9

Här ges ett nyanserat och historie-
nära porträtt av Kristian II – kung  
av Danmark, Norge och Sverige.n

www.engelholm.com

Malmö Arab Film Festival 
30/9-5/10

För 6e gången sätter festivalen  
nordens och arabvärldens samar-
beten på världens filmkarta. 8 priser 
utdelas.n

www.maffswe.com

Söderslätts  
Countryfestival 2-3/9

Festival för hela familjen med akti-
viteter, mat och upptåg och kända 
artister som The Refreshments och 
Torsson.n

www.soderslattscountryfestival.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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Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se
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www.oresundsbron.com
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September tilL december 2016 
Med en stjärnspäckad ensemble, sång, skratt och dans 

blir ”Anything Goes” en storslagen föreställning.

Musik: Cole Porter
Se mer www.detnyteater.dk

Gammel Kongevej 29 . Köpenhamn (200 m från centralstationen)
Ons-tor 19.30, fre 20 lör 15 & 20, sön 15.

Biljetter +45 33 25 50 75  detnyteater.dk

overdadig uppsattning 
med legendarisk musik
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40 miljoner besökare i 23 länder!

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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