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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.

Biljetter: 031-368 32 99 / storateatern.se

9 feBruari / dans

Chotto desh
AkrAm khAn
förtrollande dansteater om drömmar och identitet.

20 feBruari / samtal
konst som motstånd

SuzAnne oSten
i ett samtal med Catharina Bergil.

24 oCh 25 feBruari / nyCirkus

influenCe
phAre ponleu SelpAk

samtida kambodjansk nycirkus med referenser 
till kolonisering och kambodjansk kultur.

4 mars / konsert

tinAriwen
Legendariskt Tuaregband med funkigt och rockigt sound.

16 mars / konsert

Ale möller bAnd
en världsomspännande, musikalisk resa.

4 mars / konsert

nilS lAndgren 
& Vince mendocA

En kväll tillsammans med Bohuslän Big Band.

24 mars / konsert

CristinA brAnCo
En kväll i Fadons tecken.
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2
3. Het engelsk teater
Köpenhamns mest prestigefulla engelska teaterkompani för klassiskt och nyskapande drama är 
That Theatre under ledning av Ian Burns. Den nya produktionen heter “After Miss Julie” och är 
ett hett kärleksdrama mellan Miss Julie, en respekterad societetsdam på landsbygden, och hen-
nes fars chaufför Jean. Året är 1945 och hela England firar Labour-partiets valseger. Deras heta 
kärlek triumferar men slutar i tragedi när de testar sina nyvunna gränser.n

After Miss Julie, t o m 25 mars, Krudttønden, www.that-theatre.com 
Läs recensionen på www.dethander.com

 4. Runt och runt
Mitt i Köpenhamns centrum står Rundetårn.  
Tornet  byggdes på 1600-talet för att ge dåti-
dens elever och studerande ett astronomiskt 
observatorium. För att komma längst upp 
får man gå via en stenlagd, sluttande gång 
som snor sig runt inne i tornet och till sist 
leder besökaren till observationsplattformen 
på taket. Väl uppe kan man skåda ut över hela 
Köpenhamn och vid klart väder kan man 
även se Öresundsbron och Sverige.n

Rundetårn, öppet hela året, www.rundetaarn.dk    

RUNDETÅRN  Foto: Peter Hartley/Erik Bjørn & Kompagni

3CAMILLE PISSARRO, PEOPLE  
DISCUSSING IN THE ROADSIDE, 1856   
Foto: Stern Pissarro Gallery, London

1. Helgjuten komedi
Upplev Holbergs härliga komedi om en som tror sig kunna bättre än stadens politiker. Pjäsen  
skrevs 1722 men är lika relevant idag. En småborgare som dagligen jobbar som tenngjutare  
är väldigt engagerad i politik. Han anser sig faktisk ha så bra kunskaper, att han skulle vara en 
ännu bättre politiker än de som redan finns. Tenngjutaren blir vald till stadens borgmästare, fast 
han vet inte att det enbart är på låtsas. I sin nya position får han snabbt fullt upp med att ta hand 
om omöjliga uppgifter, ett otal bilagor och ett flertal offentliga angelägenheter och snart är han 
invecklad i ett nät av förklaringar och bortförklaringar. Tenngjutaren börjar så småningom att 
inse, att jobbet som politiker kanske inte är så enkelt som han först hade trott.n

Den politiske kandestøber, spelar t o m 11 mars, www.folketeatret.dkk

2. Pissaro på Skt. Thomas 
Med av att det är 100 år sedan Danmarks försäljning av kolonin Dansk Vestindien sätter 
Ordrupgaard fokus på de danska guldålderkonstnärna Fritz Melbye och Camille Pissarro.  
Camille Pissarro växte upp på 1800-talet som dansk medborgare på koloniön Skt. Thomas  
där hon som ung konstnär träffade marin- och landskapskonstnären Fritz Melbye. Melbye  
hade kommit till Skt. Thomas för att hitta ny inspiration, och de två konstnärerna började  
samarbeta. Camille Pissarro är känd som en av de mest betydelsefulla konstnärerna inom 
fransk impressionism och Fritz Melbye (1826-1869) hade som hennes mentor och vän ett  
stort inflytande på Pissarros liv och hennes utveckling som konstnär.n

Pissarro. Et møde på Skt. Thomas, 10 mars–2 juli, www.ordrupgaard.dk

1 Foto: Gudmund Thai Foto: Mikkel Sönnichsen
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En av nutidens stora tendenser inom konst är hyperrealismen. 
Konstmuseet Arken har samlat några av de mest berömda verken 
där man bland annat kan närskåda Ron Moecks nyfödda och fem 
meter långa bebis, Keith Edmiers gravida kvinnoskulptur samt 
Frank Bensons cyborgliknande transsexuella figur.

Med humor, teknisk perfektion och förvridna proportioner 
utmanas besökaren att förhålla sig till aktuella frågor som  
robotteknologi, artificiell intelligens, liv, död, verklighet och 
fantasi. Många tycker att människoliknande robotar är oer-
hört fascinerande och de förekommer i en uppsjö av filmer från 
”Frankenstein” och ”Terminator” till svenska tv-serien ”Äkta 
Människor”och HBO-serien ”Westworld”.

Drömmen om att kunna skapa den perfekta människokopian  
kan spåras tillbaka till den grekiska mytologi där Pygmalion 
karvar ut sin drömkvinna i elfenben och blir upp över öronen 
förälskad i denna figur.n

GYS! Er den levende?
t o m 6 augusti 
www.arken.dk

På konstmuseet Arken ställer 31 olika interna- 
tionella konstnärer ut sina fascinerande realistiska 
människoskulpturer.

Hyper natural
At Arken there are 31 artists 
displaying their hyper realistic 
works of art portraying humans 
in an almost scary way. F x Ron 
Moeck´s five meter long new 
born baby that is really special. 
With enhanced proportions the 
viewer is asked to think about 
robot technology, AI, life and 
death. But the quest for the  
perfect human copy is not new 
to this world. In ancient Greek 
mythology Pygmalion carves out 
the perfect woman in ivory and 
becomes in love with its presens.

Hyperrealistiska 
KONSTVERK

RON MUECK: A GIRL, 2006.  
© Ron Mueck. Scottish National Gallery of Modern Art

FRANK BENSON, JULIANA, 2014-2015  
© The Artist, courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: The Artist

KEITH EDMIER: BEVERLY EDMIER, 1967. 1998.  
Courtesy of the artist and Petzel, New York

I musikalen “Chicago” möts två av Danmarks 
absolut största musikalstjärnor för första gång-
en på scen för att gestalta den glamorösa dubbel-
mörderskan Velma Kelly och nattklubbssånger-
skan Roxie Hart. 

Julie Steincke, som tidigare spelat huvud-
rollen i uppsättningar av bl a “Jekyll & Hyde”, 
“Crazy for you” och “”Cabaret”, spelar Velma 
Kelly och Maria Lucia, som spelat i både “Beau-
ty and the Beast”, “Chess” och “Sound of Mu-

sic”, spelar Roxie Hart. Båda sitter i ett kvinno-
fängelse efter att ha begått brutala mord och 
den skrupellöse stjärnadvokaten Billy Flynn, 
som spelas av Tomas Ambt Kofod, kan rädda 
dem från galgen och göra dem berömda.

Publiken välkomnas med frasen “Välkom-
men, mina damer och herrar. Ni skall nu få 
uppleva en historia om mord, begär, korrup-
tion, otrohet och förräderi. Allt som vi alla  
sätter ett högt värde på!” Spelet kan börja.n

I ett fängelse tävlar två mörderskor om pressens uppmärksamhet i ett försök 
att bli frikända från sina brott. En berömd stjärnadvokat dyker upp på scenen.

JULIE STEINCKE  Foto: Miklos Szabo

JULIE STEINCKE   
Foto: Miklos Szabo

Chicago
t o m 7 maj  
www.detnyteater.dk

Hett & syndigt
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På Statens Museum for Kunst i Köpenhamn visas hur den nordiska 
bildkonsten förändrades när Japan influerade Europa. Två av de mest 
kända och älskade verken i samlingen är Laurits Anderson Rings verk 
“I havedøren” och “Kunstnerens hustru”. De målades av honom 1897 
som en kärleksförklaring till Sigrid Kähler och, utöver att porträttera 
konstnärens hustru, är de också bra exempel på det japanska inflytan-
det. I trädgården, som förvisso är dansk, blommar ett centralt placerat 
fruktträd med en märkvärdigt knotig grenstruktur medan hustrun är 
placerad på den vänstra sidan, fångad i ögonblickets zen. 

Med utställningen “Japanomania i Norden 1875-1918” vrider man 
tillbaka klockan och visar hur den västerländska konsten blev genom-
syrad av japansk estetik med asymmetriska kompositioner, dekorativa 
motiv, meditativa bilder och ögonblick som fångar fåglar, fiskar, in-
sekter, grenar och blommor. Den japanska påverkan var speciellt stor 
på konstnärer som Claude Monet, Edvard Munch, Van Gogh, Vilhelm 
Hammershøi, Anna Ancher, Albert Edelfelt och L.A. Ring vars verk 
finns med i utställningen.n

Japanomania i Norden 1875–1918, t o m 23 april,  
www.smk.dk

Japan art influence
In the late 19th cen-
tury the Nordic art 
scene was inspired by 
Japanese art to a large 
degree. Copenhagen 
Museum of Art shows 
an impressive collec-
tion of what was to be 
called “Japanomania”.

Det snöklädda berget Fuji, körsbärsträd i full blom  
och “den stora vågen”. Under senare delen av 1800- 
talet sköljer en begeistring för allt japanskt över den 
västliga världen.

JAPANOMANIA

VAS AV ALF WALLANDER   
Foto Linn Ahlgren/Nationalmuseum

THE GREAT WAVE OFF KANAGAWA KATSUSHIKA  
Foto: Hokusai Honolulu Museum of Art

Nyhet!
BRA pris för 
barnfamiljer.

Hos oss får alla medföljande barn mellan 2-11 år 
90% rabatt på grundpriset under sommarlovet, 
10 juli – 13 augusti, exklusive skatter (barn som 
inte fyllt 2 år åker gratis). 

Boka nästa resa på flygbra.se

Rabatt för medföljande 
barn under sommarlovet.
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På Experimentarium kommer man i direkt kropps-
kontakt med naturvetenskapen och teknologin. 
Märk hur nyfikenhetens gnista tänds och se värl-
den på ett helt nytt sätt. Det ligger i norra Köpen-
hamn och har en spektakulär och spännande ar-
kitektur.

Utställningsytan är fördubblad från det förra 
Experimentarium och breder ut sig på två stora 
inomhusytor på lika många våningar. Upplev 16  
interaktiva utställningsuniversum som dyker in  
i kroppen, ner i havet och hela vägen ut i robot-
armen. 

Prova världens största kägelbana och plaska  
fram till större vetskap om vattnets fysik och kemi  
i utställningen ”Stranden”. Kliv in i världens första 
upplevelsebiograf med rörelsesensorer där man  

kan hoppa, dansa och ropa för att hjälpa filmens  
huvudperson att bekämpa den mystiska dimman. 
Kryp in i “Sansetunnellen” och upplev hur sinnen 
väcks för att sedan avta medan man rör sig från 
vaggan till graven. Och givetvis så är det full håll-
igång på “Bobleriet” där man kan lära alla olika 
och häftiga såpbubbletrick.

Varje dag har ett innehållsrikt program. Var 
med och dissekera ett öga eller matsmältnings-
apparaten hos en ko eller gris. Eller du kanske 
hellre vill lära dig hur man kan rädda liv.

Det helt nya Experimentarium har en takter-
rass som så småningom kommer att utnyttjas  
för kommande utställningar och experiment. Om 
man åker med Club Bropass eller Scandlines får 
man 20 % rabatt på entrén till Experimentarium.n

Experimenten sjuder och hjärnan kokar när luften fylls av fyrkantiga  
såpbubblor. Det nya Experimentarium har äntligen öppnat.

Få pirr i magen med en åktur i en av världens äldsta  
nöjesparker, hälsa på spralliga rockungar eller säg 
hej till den långhalsade dinosaurien Misty.

Nu bubblar det igen

Barnskoj på 
vårkanten

Experimentarium 
www.experimentarium.dk

Foto: David Trood Foto: Summers Place Auctions

MISTY

BAKKEN

Foto:  
Bjarke Maccarthy

BÄSTA MUSEET FÖR BARN  
När man vid en undersökning i vintras ville  
kolla om en vitfläckig flodrocka väntade ungar 
födde den, till medarbetarnas stora förtjusning, 
plötsligt fyra små spralliga ungar. Faktiskt höll 
veterinär Kasper Jørgensen just på med att scan-
na rockan, när den började föda. Förhoppnings-
vis kan de små rockungarna snart upplevas på 
Den Blå Planet som förra året korades till Köpen-
hamns bästa museum för barn.

Den Blå Planet, www.denblaaplanet.dk

HEJ LÅNGHALS!
Den forntida långhalsade dinosaurien ”Misty” 
hittades av en slump i den amerikanska delstaten 
Wyoming 2009, när en paleontolog en dag hade 
med sig sina två tonårssöner på jobbet. För att få 
lite arbetsro bad han dem gå och leta efter fossi-
ler och stor var överraskningen när killarna hit-
tade några gigantiska ben som legat gömda i san-
den. Fyndet visade sig vara en 17 meter lång dino-
sauriehona som de sedan kallade Misty. Nu finns 
Misty på Zoologisk Museum i Köpenhamn där 
man dessutom kan se olika värdefulla skatter från 
zoologins, geologins och botanikens värld.

Zoologisk Museum, www.zoologi.snm.ku.dk

ROLIGT PÅ  
BAKKEN
Snart inleds sommarsä-
songen när den populära  
nöjesparken Bakken öppnar 
med roliga evenemang och  
gratis utomhuskonserter.  
Att besöka Bakken är en  
rolig heldagsutflykt för  
hela familjen.n

Bakken, 30 mars–31 augusti,  
www.bakken.dk

  

DEN BLÅ PLANET
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William Kentridge är född 1955 i Johannesburg 
där han fortfarande bor och verkar. Genombrot-
tet kom i början av 1950-talet med poetiska svart/
vita stop motion filmer men sedan millennieskif-
tet har han utvecklat sitt formspråk och kombine-
rar det med sin förkärlek till både film- och tea-
tervärlden. 

Resultatet är en rad installationer som består av 
levande bilder, musik, text och skulpturala före-

mål. En form av både komplexa, känsloladdade 
och medryckande teaterscener som överväldigar 
betraktaren.

Hjärtat i dessa tablåer är alltid människan, den 
koloniserande, reglerande, undertryckta, flyen-
de och drömmande människan som Kentridge 
skildrar med både humor och fingertoppskänsla 
parat med inlevelse och själens poesi.n

SYDAFRIKANSKT  
konstnärsskap

Power to 
the people

William Kentridge
Thick Time, t o m 18/6
www.louisiana.dk

Louisiana presenterar den första stora soloutställningen i Skandinavien med 
den sydafrikanske konstnären William Kentridge i världsberömd för sina teck-
ningar, filmer, skulpturer, performances och opera- och teaterproduktioner. 

På filmfestivalen CPH:DOX visas  
mer än 200 dokumentärfilmer från 
hela världen. Foto: R

ozbeth Z
avari

Under temat ”Power to the People” har filmfesti-
valen i år särskild fokus på högerpartiernas oro-
väckande framgång i både Europa och USA. 

Filmevenemanget pågår på olika biografer i  
Köpenhamn och festivalen inleds med doku-
mentärfilmen ”De sidste mænd i Aleppo” som  
vid den prestigefyllda filmfestivalen Sundance 
i januari, tilldelades Grand Jury Prize för bästa 
internationella dokumentärfilm. Filmen berät-
tar om det våldsamma syriska borgarkriget från 
Aleppo, med en oerhört stark och brutal närva-
ro. Efter filmvisningen spelar en utvald ensemble 
bestående av syriska musiker, en koncert på DR 
Koncerthuset.

CPH:DOX bjuder dessutom på konferens,  
seminarier, konserter, konst och workshops.  
Festivalen delar ut årets Publikpris. Publiken 
röstar fram en vinnare, årets Talangpris samt 
Nordic:Dox Award, priset för bästa nordiska 
dokumentärfilm.n 

CPH:DOX, 16–26 mars, www.cphdox.dk 

O SENTIMENTAL MACHINE AV WILLIAM KENTRIDGE 
Foto: Marian Goodman Gallery, Goodman Gallery och Lia Rumma Gallery 
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RIDDARSALEN  Foto: Peter Nørby

I 250 år har danska och utländska dignitärer gästat Christian  
VII’s Palæ. A.G. Moltke, som var Frederik V’s överhovmar- 
skalk och nära vän, utformade och inredde palatset i 1750- 
talsstil för att imponera på sina gäster. 1794 övertogs det av 
Christian VII.  

I dag används palatset till representation, och historien 
upprepas sig; det handlar om att visa upp sig från sin bästa  
sida. Rundvisningar på palatset sker i samråd med H.M. 
Dronningen. Härmed kan besökarna få en upplevelse av  
att ha varit nära de kungliga och få en känsla för hur det  
är att besöka palatset vid officiella statsbesök, nyårsfester  
eller andra speciella tilldragelser.n

Christian VII’s Palæ, öppet året om. 

Kongernes Samling
www.kongernessamling.dk

På Amalienborg slott, mitt i Köpenhamn, har  
kungligheterna bott sedan generationer. Passa 
på att uppleva de kungliga salar och närskåda 
de vackra historiska utsmyckningar.

Kunglig glans

Royal feelings
The Royal Palace in Copenhagen 
has re-opened King Christian VII´s 
palace to the public after serving 
as the Royal familys private home 
during three years of restoration 
of King Christian IX palace, which 
normally houses the Royals. The 
lavish palace is the place for domes-
tic and international guests to the 
Royal House and you get a great 
feeling how it would be to visit as 
a prominent person.

Från himlen nedstiger en ung man och histo-
rien kan ta sin början. Han landar i skuggan 
av en magisk skog, en kalejdoskopisk värld 
som genomsyras av fantastiska skapelser. 
Den unge mannen upplever ett absurt 
och extraordinärt äventyr. Just denna 
dag, på randen av tid och rum,  
börjar en inspirerande resa  
som öppnar dörren till livet, 
världens mysterier och sinnet. 

Den alldeles nya superare-
nan i Köpenhamn, Royal 
Arena, har fått en flygande 
start med många interna-
tionella konserter och  
shower. Knappt har dammet 
från Metallicas fyra slutsålda 
konserter lagt sig innan det är 
dags för nästa gästspel i världs-
klass. Nycirkusgiganterna  
Cirque Du Soleils magiska show  
“Varekai” spelar endast sex gånger 
så det gäller att skaffa sig biljetter 
omgående så att man inte missar 
detta unika gästspel.n

Varekai, 23–26 mars, Royal Arena,  
www.livenation.dk

VULKAN- 
MANNEN 
Djupt inne i skogen, på toppen  
av en vulkan, finns en extra- 
ordinär värld där något speciellt är 
fullt möjligt. En värld som heter  
Varekai.

CIRQUE DU SOLEI  Foto: Martin Gerard
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HANDEL, FAROR OCH MYTOLOGI
Sicilien har genom sin geografiska placering all-
tid varit ett naturligt handelscentrum för köpmän 
från när och fjärran. Så vitt skilda folkslag som feni-
sierna, grekerna, romarna, byzantinierna, araberna 
och normanderna har utväxlat varor, kunskap och 
kultur och har bidragit till öns rykte som en exotisk 
handelsplats. Mångfalden gjorde också att kulturella 
stridigheter utspelades på Sicilien. Dessa resultera-
de ofta i sjöslag och utställningen visar föremål från 
dessa i form av t ex krigshjälmar och skeppsnablar,  
d v s de bronbeklädda spetsar som satt i fören på 
skeppen och som användes för att ramma fiende-
skeppen i sank. Skeppsvraken ligger som ett pärl-
band utanför kusten, allt från krigsskepp som 
sjunkit vid sjöslag till handelsfartyg som förlist  
i hårt väder.

Samtidigt har Sicilien och de omkringliggande ha-
ven varit platsen där verklighet och mytologi möts. 
Bl a historien om det smala och farofyllda Messina- 
sundet där sjöodjuren Scylla och Charybdis härs-
kade. Havet var omgivet av mystik och utställning-
en berättar också om väsen som havsodjur, sirener 
och havsgudar.

DEN GLOBALISERADE HISTORIEN
“Krig och Storm - vrakskatterna från Sicilien” visar 
hur havet formade antikens världsbild och illustre-
rar samtidigt att globala förbindelser och kulturmö-
ten inte är ett modernt påfund. Tvärtemot har havet 
skapat förutsättningen för en stor del av den nutida 
världen och antikens sjömän och köpmän kan ses 
som förfäder till dagens europeiska samhörighets-
projekt.

De lyxföremål som visas på utställningen blev 
transporterade runt i världen via havet. På utställ-
ningen kan t ex ses en elefantfot i brons i full stor-
lek som med all sannolikhet har varit en del av 
en komplett elefant. Även om resten av den stora 
bronsfiguren nu förmodas ligga på havsbotten av-
speglar fyndet antikens resursfulla handelsvärld.

Krig og Storm, Vragskatte fra Sicilien, 6 april–20 augusti

Siciliens antika skatter
Vårens specialutställning på Glyptoteket i Köpenhamn visar ett brett urval  
av vrakgods som exklusiva bronsföremål, vaser och vapen som avspeglar  
antikens mångsidighet. Med en tidshorisont på nästan 3.000 år kastar utställ-
ningen dessutom ljus över Medelhavets betydelse för handel, kulturmöten 
och farofyllda resor och visar att globaliseringen inte är ett nytt påfund.

Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Foto: Ole Haupt, Anna Cecilia Gonzales

Lost at sea
The new exhibition at Glyptoteket in 
Copenhagen focuses on the many ship 
wrecks on the coast of Sicily. The  
waters surrounding the Mediterranian  
island is littered with wrecks from 
ancient wars and commercial ship-
ping and now you can look further 
into what is considered the begin-
ning of international trade and culture 
exchange. Beautiful examples of war 
helmets and bronzed rams that were 
used for striking the opponents ships 
are on display amongst many other 
items. Due to the island´s geographical 
position Sicily has always been a hub 
for trade, culture and social meetings.

Raffinerat, radikalt och patos var grundstenarna  
i 1800-talets konst där kärlek, död, ångest och  
eufori levandegjordes i skulpturerna. Samtidigt  
är det berättelsen om bildhuggarnas totala seger 
över materialet. “Fra blok til krop” är en uppvisning 
i konstens förmåga att förvandla robusta material 
till fjäderlätta, smäckra figurer, vars betagande 
livaktighet gränsar till det övermänskliga.

125 verk ingår i den en originellt skapade ut-
ställningen som visar utvecklingen av fransk  
och dansk skulpturkonst från 1800-talet och 

framåt. Från de franska salongskonstnärernas 
raffinerade och levande figurer till danska mäs-
tare som Bissen, Sinding och Jerichau men också 
banbrytande Auguste Rodin vilken Glyptoteket 
äger en av världens mest väsentliga samlingar av. 

Mötet med konsten ska kännas omedelbar för 
besökaren. Den kronologiska paraden avlöses av 
ett mer sinnligt tilltal. Glyptoteket har utnyttjat 
det tredimensionella i skulpturer för att besöka-
ren skall kunna ha tillgång till alla detaljer.n

På museets utställning ”Fra blok til krop” finns ölbryggare Carl Jacobsens  
omfattande samling med det bästa av det bästa. För pengarna han tjänat  
på att brygga öl köpte han in klassisk konst och skulpturer från hela världen 
vilket idag utgör en av världens mest storartade samlingar.

Hur marmor blir levande

Foto: RPM Nautical Foundation
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Ett smygtitt på april bjuder bl a på rolig humor,  
förtrollande magi, massor av djur och en ullig kram  
från fåret Shaun. 
HEJ SHAUN! 
Hälsa på Fåret Shaun och  
hans vänner när Skånes  
Djurpark öppnar den 8 april. 
Testa att köra på specialbyggda 
Massey Ferguson-traktorer  
och kolla på nordiska djur  
som vildsvin, älg, björn,  
lodjur och gråsäl.  

Skånes Djurpark,  
8 april–5 november 
www.skanesdjurpark.se

ROLIGT PÅ MEJERIET
Lunds absolut bästa humor-
klubb är tilbaka för en ny un-
derhållande säsong av tisdags-
häng av högsta  kvalité. Upplev 
”Ludde Samuelsson säger något 
kul” med Ludde Samuelsson, 
Tobias Erehed, Ola Aurell och 
Camilla Fågelborg

Humorfalangen,  
4 april,  
www.kulturmejeriet.se

MAGISK MAGI 
Joe Labero har hela världen 
som sin scen och arbetsfält. 
Han har förbluffat människor 
över hela jordklotet med sin 
förtrollande gåva och nu är  
han äntligen tillbaka på svensk 
mark med sin nya show.

A Magic World,  
1 april Helsingborg, 2 april Malmö, 
8 april Kristianstad,  
www.labero.se

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD
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Utmana dina sinnen 
och låt hjärncellerna 
komma på tränings- 
läger i det nya 
Experimentarium

Åk med Scandlines från  
Helsingborg eller Öresundsbron 
från Malmö och spara 20% på 
entrébiljetten till Experimenta- 
rium. Särskilda villkor gäller.

Läs mer på experimentarium.dk



WWW.THESHOW-A-TRIBUTE-TO-ABBA.COM

CSB Island Ent & Julius Production i samarbete 
med Malmö Arena presenterar

accompanied by THE NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA conducted by  MATTHEW FREEMAN

Featuring original 
ABBA musician 

ULF ANDERSSON

Starring 
Sweden’s

WATERLOO

MALMÖ ARENA Onsdag 3 maj kl 19.30
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se 0775 700 400 & www.ticketmaster.se, 0775 780 000

Thomas PeTersson
2 E N T E R TA I N  & J U L I U S  P R O D U C T I O N  P R E S E N T E R A R

NY ENMANSSHOW AV OCH MED RÖINGES ROLIGASTE MAN!

”PUBLIKEN 
SKRATTAR SÅ 
DE TJUTER...”

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

NÖJESTEATERN, MALMÖ
LÖRDAG 8 APRIL KL 16.00 & 19.30

på vårTurné

PUBLIKSUCCÉN
 TILL MALMÖ! 

V I L L M A N  &  J U L I U S  P R O D  P R E S E N T E R A R

”EN FRUKTANSVÄRT, FRUKTANSVÄRT ROLIG MEDE” EXPR
”UPPFRISKANDE ROLIGA DIVALATER” DN

”MEDE LÄR INTE GÖRA NÅGON BESVIKEN” AB

NÖJESTEATERN
Torsdagen den 30 mars kl 19.00

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se
Personlig service 0775 700 400
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