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Kåseri

En kvävd en
Som bekant finns en hel del oskrivna koder 
hur man får uppföra sig, privat och på arbets-
platsen. Att helt oprovocerat brista ut i ope-
rasång mitt under ett ledningsgruppsmöte 
ses kanske inte helt med blida ögon. Eller att 
såga plank med cirkelsåg efter mörkrets in-
brott leder ofta till syrliga kommentarer från 
grannar, speciellt med små barn, som fått sin 
skönhetssömn störd. Dock är pålning för  
nybyggen klockan sex, en underbar som-
marmorgon, helt accepterat tydligen efter-
som bygget står under kommunens översyn.

Andra koder som inte bör brytas är att man 
inte sitter och snörvlar utan går och snyter 
sig. Ej heller att man framför cykel endast 
iförd det man hade på sig vid födseln.

Nyligen var jag i Shanghai och fick mig 
en dos koder som enligt kinesisk tradition 
inte borde överskridas. Jag skulle checka ut 
från det fina hotellet i centrum och vistel-
sen hade varit fläckfri. Det fanns över hu-
vud taget inget att anmärka på även om man 
skulle vilja. Vid hotelldisken stod en stab av 
välkammade, nitiskt ansade och beredvilli-
ga anställda, samtliga i oklanderliga unifor-
mer, redo att se till att mina sista upplevelser 
av hotellet skulle bli minst lika bra som all-
ting annat. Något bakom de väldrillade re-
ceptionisterna stod en rad tjejer som klart 
avvek från de övriga i receptionen, i alla fall 
rent klädmässigt. Snygga, välsittande klän-
ningar och med både smink och hår anlagda 
till perfektion. Alla var utrustade med block 
och penna och för varenda rörelse eller 
knapptryckning som den ordinarie persona-
len gjorde antecknades det flitigt i blocken. 
Dessa tjejer var ”trainees”, d v s under upp-
lärning i hotellets regi. De skulle drillas till 
det yttersta i hur man bäst tar hand om ho-
tellets gäster, från den minsta detaljen om 
hur man överräcker en penna till ohemu-
la önskemål om levande elefanter i lobbyn. 
Kort sagt, de skulle kunna hantera vilka 
krav och önskemål som helst från de mer  
eller mindre bortskämda hotellbesökarna.

En av tjejerna i det bakre ledet fångade 
min uppmärksamhet. Hon hade länge käm-
pat med att hålla en nysning under kon-

troll. För som alla vet, nyser gör man bara 
i enrum och på sin rast, i alla fall i Kina. 
Hon hade med alla till buds stående medel 
undertryckt behovet av att få göra grima-
ser och klia sig på näsan för att undvika att 
nysa. Efter ett tag kunde inte katastrofen 
undvikas och lite lätt framåtböjd, med tå-
rar i ögonen och med en bländvit, pressad 
näsduk för ansiktet hände det som inte fick 
hända. Hon nös! Äntligen! En tyst, kvävd 
nysning hade ägt rum.

All verksamhet i receptionen avstannade. 
Det var som om tiden hade stannat och all 
uppmärksamhet riktades mot den nynsna. 
Lite nervöst tittade alla på varandra och  
undrade vad som skulle bli följden av detta 
oerhörda etikettsbrott. Och mycket riktigt 
så fick sig den stackars nysnödiga en verbal 
uppsträckning så att hon förmodligen aldrig 
mer i sitt liv vågar nysa offentligt utan bara i 
hemmet, bakom låsta dörrar och fönster och 
under en filt. Receptionisten bad tusen gång-
er om ursäkt för det oerhörda övertrampet 
och fast att jag sa att det absolut inte gjorde 
mig något att ha fått bevittna detta övergrepp 
på etikett så fortsatte ursäkterna att komma 
från andra sidan desken. Man utlovade riklig 
kompensation vid nästa besök för att försäkra 
sig om att dettas inte var mitt sista besök på 
Hotell Nys.

Så tänk på det alla ni som snyter er i han-
den, kissar på allmän plats utan nödrätt, 
skriker och gapar utan anledning eller röker 
i tvättstugan. Hellre ett aneurysm än att av-
vara en säker plats i receptionen på ett hotell 
i Shanghai.

Ola Sjösten
chefredaktör

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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1. Rum och mellanrum 
Boendeidealen från 1930-1960 talet visas med fotografier av kök, vardagsrum, sovrum och badrum;  
den period som folkhemmet byggdes och Sveriges ekonomi kom att blomstra. Fotografierna är från 
Nordiska museets vandringsutställning Folkhemmets rum. Samtidigt visas också journalfilmer om riv-
ningar av äldre bebyggelse och satsningarna på nya moderna områden samt bilder ur Malmö Museers 
fotodokumentation av utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-2016. Filmerna kommer från Autoimages 
och Xenofilia.n

Folkhemmets rum och mellanrum 2 december 2016–2 april 2017, Malmö Museer, www.malmo.se/museer

2. Kent & Svea i Arlöv 
Arlövs egen underhållningsleverantör Kent Nilsson och hans glada gäng spelar revy för fullsatta hus. 
Den numera smått legendariska Arlövsrevyn har under åren levererat många hysteriskt roliga revyer 
och i år lär man inte göra någon besviken. Tillsammans med Kent på scen står magikern John Houdi, 
Anders Aldgård, Sofie Lindberg, Jennie Rosengren, Christian Åkesson och en viss Svea Olsson i s k ful 
frihet.n

Arlövsrevyn, 5 januari–5 mars, www.arlovsrevyn.se

3. Toner från förr
Musik är något människan alltid har skapat för olika ändamål. Nu kommer en spännande vandrings-
utställning 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.n

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

4. Özz & Möller kör naket 
Deras humor kan bäst betecknas som intelligent och utmanande på ett smart sätt.  
När vännerna Özz Nûjen och Måns Möller slog ihop sina påsar och hade urpremiär på 
föreställningen ”Sveriges historia – den nakna sanningen” kunde de inte att ana att den 
skulle bli en sådan storartad succé.  Med den tidigare succén i ryggen ger de sig ut på  
turné. I föreställningen tar de sig an ämnet Sveriges historia och detta kan och kommer att 
sluta precis hur som  helst. Naket, galet, smart och accentuerat med lite gemensam dans.n

Sveriges Historia – den nakna sanningen, 11/12 Vara, 15/12 Halmstad, 17–18/12 Göteborg.  
www.lifeline.se

5.  Ett band som heter Bob
Bob Hund är 2016 aktuella med albumet ”Dödliga klassiker” 
och sin mest omfattande turné på 20 år. De är unika, ange-
lägna och kreativa. Sedan återkomsten har de bland annat 
auktionerat ut sina instrument, arrangerat sin egen Bob 
Hund-festival, skrivit och framfört musik till stumfilm,  
tagit över Malmö Opera för ett allkonstverk, släppt tre  
studioalbum, två EP, en rad singlar, ett livealbum och  
filmen ”Det dubbelexponerade gömstället”. Bob Hund är 
sex individer som inte passar in men som passar ihop. Till-
sammans skapar de en egen värld där verkligheten speglas i 
all sin vackra skevhet.n

Bob Hund, 16 december, Kulturbolaget i Malmö,  
www.kulturbolaget.se 
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TINTIGNAC CARNYX Foto: David LakeFoto: Nordiska Museet
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Gerda ger sig ut på äventyr för att rädda vännen Kaj som kidnappats av den 
iskalla Snö drottningen. Kajs hjärta fryser sakta till is. Ska hon hinna rädda 
honom? Vänskapen segrar över ondskan med lite magi och hjälpsamma djur 
på vägen. Tävla om familjebiljetter till denna hjärtevärmande saga för alla 
som fyllt 5 år. Svaren på frågorna hittar du på www.malmoopera.se 

1. Vem skrev sagan om Snödrottningen?

2. Hur lång är föreställningen?

Senast den 11 december vill vi ha ditt svar via e-post till  
tavling@dethander.com Kom ihåg att uppge namn, adress  
och telefonnummer. Lycka till!

Spännande och humoristiskt äventyr

BLACK  
POWER
Det här är en föreställning om Nina 
Simone. Och om Josette Bushell-
Mingo. Josette speglar sitt liv och 
artisteri i Ninas levnadsöde och 
musik tillsammans med tre mu-
siker. Texterna, musiken och 
sången berättar om två kvin-
nors hopp, drömmar, sorg 
och framgång.

Idag är Nina Simones musik klassisk och hon 
är en ikon och en rik tröst för många. Men 
under hennes livstid gick hennes karriär  
brant nedåt när hon tog politisk ställning för 
medborgarrättsrörelsen och Black Power i 
60-talets USA. Hur fattade artisten Nina  
sina beslut, vad kostade det henne, hur vågade 
hon? Vad har förändrats sedan dess? Vad ärv-
de Josette av Nina, och hur kan hon använda 

det idag? Föreställningen ges på engelska  
och är ett samarbete mellan Riksteatern  
och Unity Theatre  i Storbritannien i regi av 
Dritëro Kasapi.n

Nina – a story about me and Nina Simone,  
4/12 Ängelholm, 7/12 Kristianstad, 8/12 Simrishamn, 
4/2 Lund, 7/2 Osby, www.riksteatern.se

Foto: U
rban Jörén (Josette B

ushell-M
ingo), Jack R

obinson (N
ina Sim

one) G
rafik: M

am
 Foon

Tävling

HANS 
HISTORIA
Höstens stora satsning på Trelleborgs 
museum är en tvärvetenskaplig utställ-
ning där man  gräver ner sig i ämnet 
Manligt. Vad är manlighet egentligen? 
Finns den över huvud taget? Vad finns 
det för myter? Är det gener eller hor-
moner som gör mannen? Vem bestäm-
mer normer för vad som är manligt 
och varför? 

Utställningen visar föremål, kläder  
och ger historiska och medicinska 
fakta. Ämnet är stort och brett och 
högaktuellt.n

Manligt... myter, muskler och mustasch,  
t o m 27 augusti, Trelleborgs Museum, 
www.trelleborg.se

Foto: Trelleborgs Museum
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I VÄNTAN PÅ GODOT   
Foto: Emmalisa Pauly

 Malmö Stadsteater bjuder på komik, underhållning,  
allvar, ensamhet, kärlek och en älskad klassisk julsaga.

Fyra kvinnor och en scen. Videoprojektioner, 
musik, strålkastare och lite glitter. ”På gränsen” 
är en cocktail av finkulturella och farsartade för-
numstigheter, satirshow och ordlösa oneliners. 
Anna Pettersson som står för manus, regi och 
scenografi har tidigare satt upp Tjechovs ”Måsen” 
och ”Misantropen” av Molière, på Malmö Stads-
teater. Medverkar gör Evamaria Björk, Cecilia  
Lindqvist, Susanne Karlsson och Annika Kofoed.

På Gränsen, t o m 28 januari

I VÄNTAN PÅ GODOT
I Samuel Becketts klassiska teaterpjäs sitter de 
två uteliggarna Vladimir och Estragon på en 
landsväg under ett träd. Medans de väntar på  
den mystiske Godot diskuterar de livets små 
och stora frågor. Den grymme tyrannen Pozzo 
med piskan dyker upp tillsammans med den 
plågade slaven Lucky. En pojke kommer också 
förbi och meddelar att Herr Godot hälsar att 
han inte kommer ikväll, men säkert i morgon. 

Föreställningen är en drastisk galghumoris-
tisk pjäs om människans ensamhet, ångest och 
förvirring, och med en uttalad kärlek till slap-
stick och halsbrytande kvickheter.

t o m 14 december, Intiman

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se

GRÄNSLÖS VÄNTAN

PÅ GRÄNSEN  Foto: Emmalisa Pauly

JUL MED KARL-BERTIL
Karl-Bertil Jonsson är 14 år och jobbar extra på postens  
paketavdelning innan jul. Han planerar att göra precis 
som sin idol Robin Hood, och ”ta från de rika och  
ge till dom fattiga”. Karl-Bertil plockar undan de  
paket som kommer till rika personer. Sedan ger  
han sig iväg, utklädd till tomte till slumkvar- 
teren och delar ut julklapparna.

Tage Danielssons älskade klassiska julsaga  
är alltid lika angelägen för alla åldrar. I Sara 
Cronbergs regi får sagan en mer aktuell innebörd 
med en nutida Karl-Bertil Jonsson. Med under- 
fundig humor väcker Karl-Bertil Jonsson sympati  
och diskussion över generationsgränserna.n

Karl-Bertil Jonssons Julafton, t o m 4 februari

KARL-BERTIL JON
SSO

N
  Illustration: H

anna A
lbrektsson

JU
LA

FTON
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Basisten Jerry, spelad av Adde Malmberg, är 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 kvinnor, och får engagemang i en dam-
orkester på väg till Miami Beach. 

Den som håller i taktpinnen är Sweet Sue (Marianne Mörck). 
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. Som miljonäre 
Osgood ser vi Jan Malmsjö. n

Sugar – I hetaste laget, 27 januari–26 mars, Nöjesteatern,  
www.nojesteatern.se

”Sugar” har redan fått full pott hos recensenterna och nu flyttar sommarens 
föreställning in på Nöjesteatern. Denna dråpliga musikalkomedin är baserad 
på Billy Wilders klassiska film från 1959 ”I hetaste laget” med Tony Curtis, 
Lack Lemmon och Marilyn Monroe.

Foto: Mikael Lindell Bohlin

Sockerchock  
med Sugar

Läs vår recension på 
www.dethander.comBJÖRN MÖTER 

TOMMY 
För 50 år sedan spelade Björn Skifs och Tommy Körberg i olika popband  
och tävlade om publikens gunst. Nu återförenas de båda gamla idolerna i en 
gemensam show, ”Skifs VS Körberg 50 år senare”. 
Konserterna fokuserar på 1960-talets låtskatt 
framförd tillsammans med stor orkester och kör. 
Skifs och Körberg delar också med sig av minnen 
och berättelser från den tiden. 1966 möttes de två 
sångarna i Sveriges Radios popbandstävling och 
lade beslag på både första- och andraplatsen.  
Sedan dess har de inte uppträtt på samma scen. 
Inte förrän nu, 50 år senare.

Den första konserten gjordes på Skansen i 
Stockholm den 26 augusti och både publiken och 
recensenterna var överlyckliga. Man talade om 

”världsklass”. Dock fick de två påföljande konser-
terna ställas in eftersom Björn Skifs blev akut sjuk 
och ordinerades vila.

Nu är han tillbaka i bättre form än någonsin 
förut och tillsammans med sin gamle vän  
Tommy Körberg drar man ut på en turné för att 
hylla de 50 år som förflutit och allt roligt man haft 
tillsammans.n

Skifs VS Körberg 50 år senare, 13 januari,  
Malmö Arena, www.malmoarena.com

50 år senare

Foto: Peter Knutsson
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MUSIKALISKA   
FRÖJDER
Det blir klang och jubel på Malmö Live i december. Klassiska mästare och  
dagens världsstjärnor står på det upplyftande programmet. 

7/12
BERLIOZ JULORATORIUM
Förbered dig på ett storslaget verk med smäktande 
körer, dramatiska solistpartier och symfoniorkes-
ter. Oratoriet ”L’enfance du Christ” baserade  
Hector Berlioz på den bibliska berättelsen om 
flykten till Egypten. Recitatören Yann Beuron  
leder oss genom den dramatiska historien.

13/12, 24/1 
DET MEST GRIPANDE JAG HÖRT
Kom riktigt nära Malmö SymfoniOrkesters musi-
ker. Upplev en kammarkonsert med de vackraste 
verken i juletid och en med musik komponerad 
under förintelsen. Det mest gripande jag hört är 
en kammarmusikserie med intima konserter med 
cafésittning i Kuben. Varje konserts program är 
personligt utvalt av en musiker i orkestern. 

16–17/12 
JULSTÄMNING FÖR FAMILJEN
När julen står för dörren bjuder Malmö Symfoni-
Orkester med solister in till en förtrollande kväll. 
150 sångare i ett skimrande luciatåg fyller  
konsertsalen med sång från alla hörn. Upplev  
en julkonsert med musik för alla åldrar – från  
O Helga Natt till Harry Potter och Frost.

Sissela Benn leder oss genom en kavalkad av  
oemotståndliga klassiker. Från 7 år 16/12, anpas-
sad för 4–7 år 17/12. 

18/12 
MESSIAS ”SINGALONG”
Den fjärde advent spelas Händels älskade  
oratorium Messias. Inspirerade av den mångåriga  
traditionen i internationella konserthus som  
Royal Albert Hall i London bjuder vi in till all-
sång. Varmt välkommen att sjunga med eller bara 
njuta av musikens enorma kraft.

28/12 
ARABVÄRLDENS STORA STJÄRNA 
Sångaren och popartisten Mohammed Assaf 
vann 2013 arabiska Idol och året därpå sjöng han 
vid Fifas kongress under öppningsceremonin av 
fotbolls-VM. Efter vinsten utsågs han till ung-
domsambassadör av FN:s flyktingorgan UNRWA. 
Han har blivit en stjärna och förebild för miljon-
tals fans både i Mellanöstern, Europa och USA, 
har miljontals visningar på Youtube, turnerar 
över hela världen och har blivit en förenande röst 
i arabvärlden.  

31/12 
NYÅRSKONSERT
Nyårsfirandet inleds med en sprakande nyårs-
konsert. Nyårsvärd och solist är en av Sveriges 
mest folkkära sångare, barytonen Loa Falkman. 
Tillsammans med den småländska världs- 
sopranen Irene Theorin leder han oss genom en 
storartad symfonisk uppladdning inför det nya 
året.n

Malmö Live
www.malmolive.se
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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

KROPPSKONTAKT
Doktor Gunther von Hagens gjorde sig känd 
som läkaren som skapade utställningar av 
mänskliga kroppar bevarade genom s k plastine-
ring. Metoden, ursprungligen använd under ut-
bildningen av läkarstudenter i Heidelberg, gör det 
möjligt att visa upp förbluffande anatomiska 
studieobjekt. Redan har mer än 40 miljoner 
personer i Europa, Asien och Nordamerika 
sett utställningen.
Utställningen ”Body Worlds Hälsa” är en unik chans att få 
en spännande inblick i den mänskliga kroppens kapacitet 
och rörelseförmåga genom effektfulla skildringar av krop-
pens fulländade form och komplexa funktioner. Med hjälp av 
autentiska kroppar, fängslande installationer och multime-
dia 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 kroppen och inspirerar besö-
karna till att leva ett rikare, mer vitalt liv och på så sätt utnyttja 
sin fulla potential. I detta samarbete mellan kroppsdonato-
rer, anatomiexperter och besökare fungerar kroppsdonato-
rerna som guider och lärare på en resa genom den mänskliga 
kroppen.n

Bodyworlds Hälsa, t o m 8 januari, Malmö Mässan,  
www.juliusbiljettservice.se

Bodies on display
A brand new and very exciting  
exhibition opened 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 al-
ready seen the interesting exhibition 
that takes you on a very informative 
journey within. 

Recension finns på  

www.dethander.com
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Malmö Opera
www.malmoopera.se
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Det bjuds på operor, musikal och nyårsfirande på 
Malmö Opera. Kryp in i mörkret och låt dig roas, 
oroas och glädjas av kulturutbudet när det är som 
bäst.

OPERAEROTIK FÖR FIGARO
Mozarts ”Figaros bröllop” är en av de riktigt  
stora klassikerna, ett mästerverk som publiken 
aldrig tröttnar på. Extra spännande är att Malmö  
Operas uppsättning görs av den legendariske  
tyske teater- och operaregissören Peter Stein. 
Snart 80 år fyllda är han fortfarande aktiv.  
Operan från 1786 räknas till de stora mäster- 
verken och var Mozarts första samarbete med  
librettisten da Ponte, med vilken han senare skrev 
”Don Giovanni” och ”Così fan tutte”.

Figaro och Susanna ser fram emot att gifta sig. 
Men greve Almaviva har sina ögon på Susanna 
och skjuter upp bröllopet. Med hjälp av grevinnan 
Almaviva, som vill lära sin otrogne make en läxa, 
och pagen Cherubino försöker Susanna och Figa-
ro överlista greven. Allt fler blandar sig in i de er-
otiska intrigerna. Efter många turer med folk som 
gömmer sig, förklär sig, gör misstag, och med va-
rierande framgång försöker lura varandra slutar 
det hela med ett gott skratt. Figaro och Susanna 
får varandra och firar bröllop till slut.

Figaros bröllop, t o m 7/1

FEELGOOD PÅ HÖGA KLACKAR
Oscar Pierrou Lindén spelar den extravaganta 
nattklubbsartisten Lola och Andreas Weise fa-
briksägaren Charlie när Ronny Danielsson regis-
serar den svenska premiären av 1980-talsikonen 
Cyndi Laupers succémusikal ”Kinky Boots”. En 
fartfylld musikal med stor show, mycket humor 
och härlig musik.”Kinky Boots” är en lika rolig 
som 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 Lola, en 
tuff dragqueen med en lika tuff bakgrund.

Kinky Boots, spelar t o m 5/2 
Recension på dethander.com

TID FÖR LÖFTEN
Malmö Operas Nyårsfirande är nu inne på sitt 
trettonde år, en populär tradition. En festlig ny-
årskonsert utlovas med guldkorn från opera- och 
musikalrepertoaren. Konferencier är i år den 
folkkäre skådespelaren Björn Kjellman. 
Medverkar gör bl a Oscar Pierrou Lindén,  
Rebecca Nelsen, Igor Bakan, Yinjia Gong,  
Elisabeth Rustad m fl samt Malmö Operaorkester, 
Malmö Operakör, Malmö Operas barnkör och 
dansare.

Nyårskonsert kl 14 och Nyårsgala kl 21, 31/12

&Bröllop, saga 
klackar

FAMILJEOPERA I VINTERTID 
Julens familjeföreställning på Malmö Opera är 
”Snödrottningen”, en berättelse om vänskapens 
seger över ondskan. Operan är baserad på en 
klassisk sagoberättelse och bjuder på ett äventyr 
för hela familjen med spänning, humor och ett 
hjärtevärmande budskap. Föräldralösa Gerda ger 
sig ut på äventyr för att rädda sin barndomsvän 
Kaj. Han har blivit kidnappad av den vackra men 
iskalla Snödrottningen och förd till hennes iss-
lott i norr. Snödrottningen har utsett Kaj till sin 
arvinge och kronprins och undervisar honom i 
konsten att bli förnuftig och känslokall. Sakta men 
säkert fryser Kajs hjärta till is. Ska Gerda hinna 
rädda honom innan allt hopp är ute? På sin långa 
färd möter Gerda Blomstergumman i en magiska 
trädgård, vilda rövare i skogen och en riktig prin-
sessa. Hon utsätts för både prövningar och fres-
telser. Men mest hjälp får hon av alla vilda djur 
hon möter; en tokig kråka, några fångna duvor 
och så den snälla renen Bä.

”Snödrottningen” är ett beställningsverk av 
Malmö Opera och är skriven av Benjamin Staern, 
som för första gången skriver storskaligt för sce-
nen.

Snödrottningen, urpremiär 17/12, spelas t o m 8/1. 
Tävla om biljetter på sidan 9
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Hertigen av Gloucester, blivande kung Rikard III 
är maktgalen, manipulativ och bitter med en  
sällsam attraktionskraft på kvinnorna och män-
nen omkring sig. Vägen mot kungakronan fylls 
av politiska missgrepp, uppror och intriger i ett  
blodigt familjedrama. Vad händer med makten, 
vem har makten och var är du när makten kon-
trollerar allt och alla? 
–En fantastisk pjäs som säger mycket om vår  
nutid och vår framtid. Anledningen till att jag gör 
pjäsen, är för att jag vill göra alla roller själv, för 
precis som Rikard III så är jag lika egoistisk och 
vill åt hela härligheten, helt själv! säger Özz  
Nûjen.

Özz Nûjen är en av Sverigs mest hyllade skåde-
spelare och en av Sveriges största standup-komi-
ker. Han har gjort succéer som ”Dålig Stämning” 
och ”Statsminister Özz Nûjen” och vunnit priser 
som årets manlige komiker. Rollerna som Puck 
i Shakespeares ”En midsommarnattsdröm” på 
Uppsala stadsteater och i Nobelpristagaren Dario 
Fos pjäs ”Mistero Buffo” på Södra Teatern var sto-
ra framgångar. I ”Rikard III” spelar han samtliga 
roller på ett magnifikt sätt.n

Rikard III, turné; 18/1 Ängelholm, 19/1 Höganäs,  
20/1 Lund,  21/1 Lomma, 22/1 Tomelilla,  
24–25/1 Kristianstad, www.riksteatern.se

Se Özz Nûjen göra alla roller i det klassiska dramat Rikard III, fritt efter  
William Shakespeare.

ÖZZ NÛJEN ÄR

RIKARD IIIFo
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Premiär 7 januari kl 19.30 Ystad Teater
FÖ R E STÄ LLN I N GAR 2 0 17

 Lör  7 jan  kl 19.30
 Ons 11 jan  kl 19.00
 Fre 13 jan  kl 19.30
 Lör 14 jan  kl 15.00
 Lör 14 jan kl 19.30
 Ons 18 jan kl 19.00

 Fre 20 jan kl 19.30
 Lör 21 jan kl 15.00
 Lör 21 jan kl 19.30
 Fre 27 jan kl 19.30
 Lör 28 jan kl 15.00
 Lör 28 jan kl 19.30

REVYPAKET!

Föreställning + 
revysupé hos 
Store Thor  

M
er info på ystadrevy

n.
se

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

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

Hellmans Drengar - Linje 24 mot julafton 11, 13, 18, 20 dec  
En klassisk jul 14 dec • The Real Group - Julkonsert 22 dec 

123 Schtunk - Ett drömspel 27-30 dec •  
The original band the ABBA tribute 1 jan 

Fredrik Benke Rydmans Nötknäpparen 6-14 jan 
Tårtan 26 feb, 5 och 12 mars • Hedwig and the angry inch 7, 8 mars  

Making a murder 21 mars • Den lyckliga pessimisten 22 mars 
Ronny Eriksson Oförhappandes 29 mars 

Joe Labero - A magic world 13, 14 mars • Russell Howard 9 juni

samt Charlott Strandberg, Lasse Beischer 
och Den Ofattbara Orkestern XL 

”’Macken’ är tidlös skruvad knasighet
Favoritnumren från tv-serien fungerar perfekt när  

Roy och Roger blir musikal ...en folkkär fnissfest” Aftonbladet

”Men ’Macken’ är framför allt Jan Rippes och i synnerhet  
Anders Erikssons. Jag kan inte minnas att jag sett Eriksson  

bättre. Hans tajming är inte av denna världen.” DN

”’Macken’ är och förblir en  
folklig framgång, som går  

över alla gränser.” KaiMartinblog

”Vi bjuds på udda, tröga, försynta, tafatta  
roller, men med mycket humor, skratt och sång. 

Mackenfeber med Roy och Roger” BT

Spelas torsdag-lördag t o m 27 maj.
Hösten utsåld! Fåtal biljetter kvar i vår.
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Regionmuseet Kristianstad visar i vinter delar  
av utställningen om den danska världsberömde 
konstnären Bjørn Wiinblad som visats på konst-
museet Arken utanför Köpenhamn. Bjørn  
Wiinblad gjorde sin debut på konst- och design-
scenen i en tid när raka linjer och enkel  
design dominerade. Med sina kurviga linjer  
och färgrika skapelser tog Bjørn Wiinblad en 
helt unik plats i det danska kulturlivet. Hans 
fantastiska stil har fascinerat människor över 
hela jorden och på senare tid har yngre genera-
tioner tagit tills sig hans skapelser.

Utställningen visar verk från hela hans karriär. 
Teckningar, keramik, gouacher, teaterkostymer,  
scenografi, gobelänger och skulpturer. När man  
upplever Bjørn Wiinblads universum kastas du in  
i en värld av äventyr och livsglädje.

Bjørn Wiinblad, t o m 19 mars

LEVA FULLT UT
På utställningen ”100 % kamp – Sveriges historia”  
berättas om människor som kämpar för att få rätt  
att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom 
teman som rätten till kroppen, rätten till vardag 
och reaktioner mot rättigheter skildras rättighets-
kampen i det förflutna och i samtiden. Kampen för 
att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett 
funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller 
ursprung. 

Utställningen skildrar rättigheternas grundläg-
gande betydelse för ett demokratiskt samhälle, under-
söker vad som händer när rättigheter tas för givna, 
gestaltar att rättigheter inte kommit till av sig själv 
utan genom att människor agerat och kämpat.n

100 % kamp – Sveriges historia, t o m 12 mars

Ett udda konstnärsskap och kampen  
om lika värde visas i Kristianstad.

BJÖRN 
& KAMP

Regionmuseet Kristianstad
www.regionmuseet.se

BJØRN 
WIINBLAD 

I föreställningen ”En Negers Uppväxt”  
utmanade Marika rasismen i Sverige,  
denna gången tar hon upp det laddade 
ämnet religion. Människor dödar, våldtar 
och förtrycker i sin Guds namn, det vill  
hon sätta stopp för. Marika växte upp i 
Pingstkyrkan med tungotal, andedop och 
dömande åsikter. Hon fostrades av kyrkan 
till en homofob men en dag blev hon kär i 
en kvinna. Hur tacklar man den insikten? 
I föreställningen ”Jag är Gud” får vi följa 
hennes resa från religiös fanatiker till  
en fri kvinna. Kan man skämta om det  
existentiella, tro och Gud? Det tror hon 
och dessutom vill hon ge Gud och publi-
ken en käftsmäll. I föreställningen ”Jag Är 
Gud” tar Marika standup till nya höjder 
och lovar att bjuda på lika mycket komik 
som allvar.n

”Jag är Gud”, 16-17 december, Palladium,  
Malmö, för mer info palladium.se

Marika Carlsson slog igenom för  
den breda publiken med standup- 
föreställningen ”En Negers Upp-
växt”. Nu är hon tillbaka med den 
nya föreställningen ”Jag Är Gud”.

GUD FÅR EN  
KÄFTSMÄLL

Foto: R
obert Eldrim
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ÄVENTYR PÅ ISEN
Följ med de kungliga systrarna Anna och Elsa, 
snögubben Olof och deras vänner Kristoffer och 
Sven, till ett snöklätt sagoland, när de populä-
ra figurerna glider in på isen. Musse och Mimmi 
hälsar alla välkomna och presenterar sina speci-
ellt inbjudna gäster, häribland de älskade Disney-
prinsessorna och några av favoriterna från filmerna  
Toy Story, Hitta Nemo och Lejonkungen, i en 
show som hyllar kärleken och vänskapen.     

Disney On Ice 2017 – FROST, 21–22 jan,  
Malmö Arena, www.malmoarena.com 

FINDUS MED VÄNNER
Hälsa på Pettson och Findus på Dunkers Kultur-
hus i Helsingborg. Här kan man gå på äventyr till-
sammans med Pettson, Findus, Nasse och alla de-

ras vänner. Författaren Sven Nordqvist, som har 
skapat Pettsons & Findus, har dessutom illustrerat 
Jujja Wieslanders böcker om kon Mamma Mu och 
hennes bästa vän Kråkan, som man också kan se 
på utställningen.

Pettson & Co, t o m 22 jan, www.dunkerskulturhus.se

ASKUNGEN
I en förtrollande  
familjemusikal får 
publiken följa flickan  
Fanny/Askungen 
som kämpar mot 
orättvisa. Det är 
dock svårare än hon 
trott eftersom hen-
nes maktgalna styv-

JULLOVET
Roligt på 

DISNEY ON ICE

ÄVEN
TYR

 ©
 D

isney

RYTMISK SPEKTAKEL Foto: Emmalisa Pauly

Decembermys, jullov, vinter och äventyrskoj. Passa på att göra en trevlig  
och magisk utflykt med barnen när det är kallt ute och skönt inne. 

© Sven Nordqvist

Foto.Jörgen Järnberger

PIPPI PÅ SCEN

PE

TTSON & FINDUS

MAGISK JU
L

mor och styvsystrar gör allt de kan för att sätta käppar i hjulet.  
Fannys hopp tänds när hennes väg korsas med en motvillig 
prins som har möjlighet att förändra kungariket till det bättre. 

Askungen, 10–11 december,  
www.sommarteaternystad.com

KRAKEL OCH SPEKTAKEL
Krakel Spektakel – en rytmisk rymdbalett som 
framförs av Teater Sagohusets scenkonsttrio 
skådespelaren Åsa Ahlander, dansaren Åsa 
Hörling och musikern Oscar Hielm. Föreställ-
ningen är fritt baserad på Lennart Hellsings 
konstnärskap och de olika karaktärerna leks 
fram med hjälp av rytm, och dans. En lekfull och  
humoristisk föreställning koreograferad av Peter  
Lagergren.

Krakel Spektakel, 8–30 dec, Teater Sagohuset i Lund, 
www.ticketmaster.se

PIPPI LÅNGSTRUMP
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 star-
kaste 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. Den härliga föreställningen för 
barn och vuxna i alla åldrar kan upplevas på Palladium i Malmö.

Pippi Långstrump, 26 dec–8 jan, Palladium, www.palladium.nu

MAGISK JUL
Holmgången i Malmö förvandlas med ett trollslag till  
Lykttändargränd. Här blir det julmarknad med häxkonster,  
magi och mystiska krämare som säljer magiska varor.n

11 dec, Holmgången i Malmö, www.allevents.in/malmo
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Under vinterhalvåret så avstannar 
verksamheterna på Österlen, men inte 
Skillinge Teater. De fortsätter fylla sce-
nen med spännande och intressanta 
möten och upplevelser. Med premiär 
den 27 november blir det en aftonföre-
ställning med eftertanke, inspiration, 
värme och god mat. Kort och gott ett 
möte i mörkret, en ljusglimt av insikt.n

Vinterafton, spelar t o m 29 december,  
Skillinge Teater, www.skillingeteater.com

Ljus & 
värme FARMORS  

UPPGÖRELSE Skillinge Teater fylls med  
eftertanke, värme och mat 
när vintern är som mörkast. Farmor minns barnens skratt som brukade eka på gården, leken som 

rusade genom de många rummen. Nu har tystnaden tagit över och  
varken barn eller barnbarn fyller längre släktgården med liv.
Sedan hon gift sig i unga år har  
Farmor, Agnes Borck, drivit sin  
makes släktgods. Med benhårda  
nypor, vassa ord och känslokall rätt-
framhet har hon framgångsrikt fått 
hjulen att snurra. Hon har lyckats 
klättra uppåt på karriärens branta  
stege, inte sällan på bekostnad av  
andra. Men hon har missat livets  
väsentligheter och sedan länge har  
barnen klippt banden. Till och med 
högt älskade barnbarnet Nathan har 
tagit avstånd. Släkten är som skingrad 
för vinden. Nu står hon här och  
undrar varför. 

I förtroliga samtal med Gud försöker 
Farmor reda ut sitt händelserika liv. 
Hon tragglar sina frågor men kan inte 
riktigt förstå vad hon har gjort för fel.
I ett tafatt försök att försonas med  
familjen bestämmer sig Agnes Borck 
för att sälja gården så att barn och 
barnbarn får ett gott arv. Hon tänker 
meddela nyheten på sin 76-årsdag, 
bara hon slapp fira ensam.

”Farmor och vår Herre” är ett stycke 
tidsdokument som skildrar en kvinnas 
klassresa i en svensk småstad. Hjalmar 
Bergmans skröneliknande klassiker 
är en tankeväckande historia som här 
skildras med både värme och humor.
Eva Rydberg gör paradrollen som den 
envåldshärskande godsägarinnan  
Agnes Borck och sällar sig därmed till 
raden av aktade aktriser som gestaltat 
Farmor.n

”Farmor och vår Herre”,  
9/12–26/1, Helsingborgs stadsteater,  
www.helsingborgsstadsteater.se

14/12  Värnamo  
Cupolen

16/12 Kristianstad  
Tollarp, Västra Vrams 
Kyrka

17/12 Kristianstad
Kristianstad Teater

18/12 Halmstad
Halmstad Teater

19/12 Malmö 
Palladium

20/12 Lund
Lunds Stadsteater

Biljetter: Ticketmaster
www.andersekborg.nu

EVA RYDBERG I ROLLEN SOM FARMOR  Foto: Sophie Håkansson
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MARLENA ERNMAN & TOMMY KÖRBERG   
Foto: Morgan Norman

››

STJÄRNOR, ÄNGLAR 

Julfirandet har kickat igång. Kom i härlig julstämning i sällskap med någon av  
Sveriges bästa sångare och musiker som just nu är ute och sprider julglädje.

VINTERTID 
Till jul står Malena Ernman och Tommy Körberg återigen på scen tillsammans och bjuder 
på en personlig konsert där klassiska julfavoriter blandas med allt från pop och jazz till folk-
musik och klassiska stycken. Som vanligt med en hel del skratt och överraskningar!

Malena Ernman & Tommy Körberg – Vintertid 16/12 Helsingborg, www.blixten.se

glamourOCH

Ända fram till jul är det julmarknadstid i vårt avlånga land. Stämningsfyllda  
miljöer som torg, slott och gårdar lever upp med gladlynta besökare som 
strosar fritt bland julgranar, marknadsstånd, julgodsaker, glögg, tomtar, julpynt 
och diverse hantverk. Besök en traditionsrik eller annorlunda julmarknad och 
låt julstämningen infinna sig. Här ger vi tips om olika julmarknaderför skilda 
smaker hos liten som stor.

JULKUL PÅ MARKNAD

2–4/12 Julmarknad med brukskonst  www.facebook.com 
          i Löberöds Slottskyrka

2–4/12 Julmarknad på Katrinetorp  www.malmo.se/katrinetorp

2–4/12 Julmarknad i Tykarpsgrottan  www.tykarpsgrottan.net

3–4/12 Julmarknad på Björnstorps slott  www.facebook.com/bjornstorpsjulmarknad

3–4, 9–11/12 Julmässa i Spannstallet Kronovall  www.kronovall.se

9-11/12 Jul på Övedskloster  www.ovedskloster.se

10-11/12 Julmarknad St Gertruds www.facebook.com/JulmarknadIKvarteretSanktGertrud

10/12 Julmarknad på Örtofta Slott  www.ortoftaslott.se
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MYSIGA JULMARKNADER I DECEMBER:

På skane.dethander.com och www.facebook.com/magasinetdethander  
hittar du ännu fler marknader att besöka.
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CELTIC CHRISTMAS  
Sveriges främsta folkrockband West of Eden,  
har åkt ut på turné med de mycket omtyckta  
Celtic Christmas-konserterna. De bjuder på kän-
da och okända keltiska julsånger, från 1300-talet 
och fram till dagens datum, uppblandat med eng-
elska carols, irländskt låtspel och West of Edens 
egna låtar. Genom åren har bandet utforskat den 
keltiska musiken och samarbetat med välkän-
da musiker från bland annat The Chieftains, Ri-
verdance, Alison Krauss & Union Station, Mark 
Knopflers band med flera. En konsert med West 
of Eden blir en resa mellan akustiskt historiebe-
rättande och glad, uppsluppen folkrock, alltid 

framförd med kärlek och respekt för den keltiska 
musiken.

11/12, Palladium i Malmö, www.westofeden.com

JUL I AFTON
Efter publik- och kritikersuccérna ”Brel möter 
Piaf”, ”Billy Elliot” och ”Doktor Zjivago” tar sig 
Åsa Fång och Christopher Wollter an julklassi-
ker och det genuint stämningsfulla som blandas 
med underfundiga texter och personliga reflektio-
ner över vad julen egentligen betyder för oss.

7 dec Palladium, Malmö, www.palladium.nu

WEST OF EDEN  Fotograf: Malin Johansson

I JULETID   
Magnus Johansson och Marcos Ubeda åkar ut på 
julturné i sällskap med årets populära gästsolist 
Christer Sjögren, vars  engagemang inom julmusik 
och andlig musik borgar för en julkonsert utöver 
det vanliga. Magnus har med sin trumpet och  
trion kommer att framföra en rad av sina per-
son- 
liga julfavoriter som garanterat värmer publi-
kens hjärtan med julnostalgi. 

20/12 Degeberga, 21/12 Landskrona,  
3/1 Reslöv, 11/1 Falsterbo, www.billyheil.se

GNISTRANDE TONER
Missa inte Operafabrikens önskekonsert som  
bjuder på ett stämningsfullt julfirande med de mest  
älskade julsångerna och glödande operatoner i en 
härlig blandning. Medverkar gör Leena Malkki, 
sopran och den danska sopranen Gitta-Maria  
Sjöberg tillsammans med Stig Fogh Andersen,  
tenor och hovsångare. De ackompanjeras av  
pianist Olle Sjöberg.

6/12 Västra Karup, 16/12 Lund, 18/12 Ystad,  
www.operafabriken.se 

VOCAL SIX
A cappella-ensemblen Vocal Six sjunger jullåtar  
i välklingande arrangemang för upp till tio 
röster, samt några oväntade tippe-tappningar 
av julens obligatorier. Julkonserten bjuder dess-
utom på samarbete med gästande kvartetten 
AJLA.

10/12 Malmö, 12/12 Eslöv, www.vocalsix.com

EN STILLA JUL
Julkonsert med Anders Ekborg har blivit en  
uppskattad tradition för många runt om i Sverige.  
En stilla jul är oerhört vacker och förmedlar vad 
många förknippar med en äkta och traditionell jul. 
Konserten vilar på en grund av eftertanke, kärlek 
och omtanke om andra och med ett uttryck som 
hyllar den sanna musiken och konsten. 

16–17/12 Kristianstad, 19/12 Malmö,  
20/12 Lund, www.ticketmaster.se

CHRISTMAS NIGHT   
Christmas Night favoriterna Magnus Carlsson  
och Jessica Andersson bjuder in till årets härligaste 
julkonsert med finstämda julsånger, stora känslor, 

VOCAL SIX  Foto: Sven H
enriksson

ANDERS EKBORG  Foto: Peter K
nutsson
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WWW.YSTADREVYN.SE

H UVU D S PO N S O R

EVENEMANG
Y S T A D

Premiär 7 januari kl 19.30 Ystad Teater
FÖ R E STÄ LLN I N GAR 2 0 17

 Lör  7 jan  kl 19.30
 Ons 11 jan  kl 19.00
 Fre 13 jan  kl 19.30
 Lör 14 jan  kl 15.00
 Lör 14 jan kl 19.30
 Ons 18 jan kl 19.00

 Fre 20 jan kl 19.30
 Lör 21 jan kl 15.00
 Lör 21 jan kl 19.30
 Fre 27 jan kl 19.30
 Lör 28 jan kl 15.00
 Lör 28 jan kl 19.30

REVYPAKET!

Föreställning + 
revysupé hos 
Store Thor  

M
er info på ystadrevy

n.
se

Ystadrevyn 
7–28/1 

Ystadrevyn är redo att roa publiken  
i Ystad Teaters salonger med sin 
fjärde säsong i rad. Det utlovas 
mängder av skratt och leenden.n

www.ystadrevyn.se

Engelholmsrevyn 
31/12–18/2

Årets ensemble med bl a Bosse 
Mårtensson, Jenny Winstedt, Johan 
Ejehag och Anders ”Puppan” Hans-
son utlovar en skrattfest för alla.n

www.engelholmsrevyn.se

Jonathan Johansson  
18/12 

En av Sveriges främsta leverantörer 
av briljant pop har mellan nattsvart 
sorg och solig eufori skapat ett eget 
universum.n

www.kulturbolaget.se

Johann Strauss Concert 
Gala, 31/1 

En sprudlande galakonsert på 
Stadsteatern i Lund med världs-
kända valser och marscher av  
valskungen Johann Strauss och  
en balettensemble.n

www.eurospectacles.com

Eslövsrevyn  
13/1-4/2

Skratten lyfter taket på Medborgar-
huset i Eslöv ännu en gång när  
aktuella händelser och personer 
berättas ur en ny synvinkel.n

www.emus.nu

I december och januari är det tid för jul- och 
nyårsevenemang, men även andra evenemang 
dyker upp i kalendern. Ha det så roligt i Skåne 
med alla revyer, balett- och musikframträdanden. 

Svansjön  
27/1

Baletten gestaltar kärlek och  
längtan, ensamhet och svartsjuka,  
vrede, smärta och glädje när  
föreställningen. Kommer till Malmö 
Live.n

www.juliusbiljettservice.se

Green Day 
28/1

Ett av världens vassaste punk- 
rockband kommer till Malmö Arena.  
Deras  genombrott var hitlåten 
“Boulevard of Broken Dreams”.n

www.kulturbolaget.se 

Här Är Din Jul 
9 & 16/12 

Sveriges David Letterman, Lasse 
Holmqvist, bjuder in bl a Charlotte 
Perrelli, Mikael Rickfors, komikern 
Lennie Norman och Malmös Simon 
Andersson till talkshow i Malmö.n

 www.julpamassan.se

Huun-Huur-Tu  
25/1

Musikgruppen Huun-Huur-Tu från 
ryska Tuva kommer till Victoria- 
teatern med mongolisk strupsång 
och tungt beat.n

www.victoria.se
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MUSIKALKOMEDIN JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

  
JAN 

MALMSJÖ 
 som miljonären 

Osgood Fielding

 MARIANNE MÖRCK  ADDE MALMBERG 
 BIRGITTA RYDBERG  ROBERT RYDBERG 

 KALLE RYDBERG 
Fredrik Dolk / Håkan Mohede • Lotta Aldgård • Mathilde S Hedbrand

Mattias Olofsson • Mikael Svensson • Fredrik Hebrand • Linnéa Lexfors
Ellen Malmström • Carl-Johan Svensson • Sabina Söder

Regi Anders Aldgård • Koreograf Siân Playsted
Musikarrangemang: Björn Claeson

Kostym: Marianne Lunderquist

PREMIÄR FREDAG 27 JAN KL 19.00 PÅ NÖJESTEATERN I MALMÖ
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, personlig service 0775 700 400. 

Speldagar fre-lör-sön. Beställ teatermeny i vår nya restaurang i samband med biljettbokning. Baserad på Fredriksdals succéföreställning.

hälsahälsahälsahälsa
VI FÖRLÄNGER!

För öppettider 
besök oss på:  

  www.bodyworldssweden.se

Julöppet  
26 - 30 dec  
& 2 - 8 jan

Öppet 
16 - 18 dec 

MAXIMERA UPPLEVELSEN  
- HYR EN AUDIOGUIDE!

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se  
personlig service: 0775 - 700 400


