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KÅSERI

Tur och retur
Minns ni färjorna mellan Limhamn och  
Dragör? Jag minns dem väl. Speciellt minns 
jag Scania, Ofelia och Hamlet som man kunde 
“tura” fram och tillbaka med till Dragör och 
aldrig behöva lämna båten. I den väl inrökta 
restaurangen kunde man njuta av “pillede  
rejer i trængsel”, “stjerne-skud”, rostbiffmacka 
eller varför inte friterad spätta med remoulad-
sås. Doften av frityrolja och diesel låg tung  
i lokalen men det hörde liksom till. Självfallet 
kunde man också inta en grön Tuborg  
(eller flera) tillsammans med de i Sverige på 
den tiden förbudsbelagda “røde pølser” med 
ketchup, senap och rostad lök. Om man skulle 
gå “all in”, som det heter nu för tiden, så un-
nade man sig en “lille en”, d v s en Gammel 
Dansk som ett grundackord i den gastrono-
miska utsvävningarna. Och där åkte man 
fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram  
och tillbaka med sitt “femkort” i handen.  
Aldrig behövde man gå av utan så länge det 
fanns resor på kortet kunde man oavbrutet 
frossa i danska “lækkerier”.

För de sportsligt lagda kunde eventuellt  
en avstickare till Dragörs många köpmän  
klaras av mellan avgångarna, men då fick 
man vara snabb. Så fort båten angjort Dragörs 
hamn rusade den månghövdade svenska rese-
närsklungan mot Kongevejen med vagnar och 
dragkärror till ostaffären på vänster hand och/
eller spritaffären på höger hand. För att under-
lätta för kunderna hade man faktiskt i stort sett 
hela sortimentet ute på trottoaren så att man 
i flykten kunde gripa en Gammel Dansk eller 
en Fernet Branca, ett par flaskor vin och gi-
vetvis en handfull öl för det var ju på den ti-
den då införsel av spirituosa var strängt reg-
lerad och Gud nåde den som hade en flaska 
vin för mycket. Då väntade tullen i Limhamn 
som genast såg sin chans att utöva sin makt 
och under högtidliga former beslagta godset 
och passa på att förmana allmänheten om att 
“smuggling är ett allvarligt brott”. 

På ett sätt saknar jag faktiskt Dragör- 
färjorna. Att sitta och titta på fryntliga  
farbröder som lät sig väl smaka av både fast 
och flytande föda tills man på en given signal 
reste sig i unison skara för att rusa ut till to-
bakskiosken ombord för att köpa billiga ciga-
retter. Kiosken var bara öppen en kort stund  
p g a skatteregler och man fick bara handla  
något enstaka paket som sedan kontroll-
stämplades på turbiljetten. Outnyttjade bil-
jetter samlades ihop för att göra större inköp 
och man gjorde ingen skillnad på vuxna eller 
barn. Att man som barn kunde köpa ut Pall 
Mall utan filter ansågs inte vara något uppse-
endeväckande. Sedan ställdes stegen åter mot 
den halvätna räkmackan och den avslagna 
ölen. Snart nog, så fort färjan vänt i Dragörs 
hamn, gavs det en ny chans att rusa mot kios-
ken för att handla mer cigaretter.

Om allt detta verkar vara från en svunnen  
tid eller om ni aldrig hade förmånen att få  
uppleva detta själva så rekommenderas starkt 
en utställning på Limhamns museum som  
ger en nostalgisk inblick i färjetrafiken som 
tyvärr upphörde för gott den 31 oktober 1999.

Ola Sjösten
chefredaktör
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4. Böste bästa läget 
Utmed Skånes kustlinje ligger de gamla fiskelägena tätt. Lomma, Limhamn, Skillinge, Kivik  
och Böste är några av dem. Fisket var huvudnäringen för de som bodde och levde nära kusten 
och lade grunden till den blomstrande ekonomi som fanns där. Sillfisket var omfattande och 
en säker källa till både näring och inkomst för dessa härdade människor som kallade havet sitt 
hem. Det var också viktigt att dokumentera båtar, hus och hamnar vilket vi idag är tacksamma 
för då vardagslivet sällan fotograferas av de samtida. Nu har Hans-Lave Angviken sammanställt 
fotografier från nu och då av just Böste fiskeläge i en fin utställning. En lustig detalj är att Böste 
aldrig fick någon egentlig hamn vilket bevarat byns ursprungliga prägel.n

Bästa Läget, pågår t o m 26 mars, Trelleborgs Museum, www.trelleborg.se

5. I Tages anda 
Bodil Jönsson, känd från bl a “Fråga Lund”, kommer till Tomelilla för  
att ge en föreläsning om den underliga tid vi lever i. Förra året fick hon 
motta Tage Danielsson-priset för sitt arbete i hans anda. “En sann  
humanist” löd motiveringen. Hon vill gärna berätta för publiken 
varför hon blev så glad för just den utmärkelsen. Dessutom avslöjar 
Bodil vad som kan ingå i de inre dialoger med Tage som hon haft 
i många år. Ju konstigare dagshändelserna är, desto oftare undrar 
hon just: ”Vad skulle Tage sagt om detta?!”n

Bodil Jönsson, 23 mars, Folkets Park, Tomelilla

2 3
1. Elvis kommer till Malmö 
Han är kompositör, sångare, låtskrivare och gitarrist. Denna soloföreställning firar en musikalisk 
karriär på mer än 35 år och presenterar hans låtar och mest levande berättelser. De beskriver en 
vild start som övergått till en omåttlig popularitet och respekt som låtskrivare och berättare.  
Costello har haft hyllade samarbeten med musikikoner som t ex Burt Bacharach, Paul McCartney 
och The Roots. I år är dessutom Costello en av de som valts in i Songwriters Hall of Fame.n

Elvis Costello, 24 februari, Malmö Live, www.malmolive.se 

2. Nio musikaler på en kväll
Några av Sveriges mest etablerade musikalartister drabbar samman i en kavalkad av musik från 
världens största musikaler. Publiken överöses av stora röster och stora känslor under en minnes-
värd helkväll. Med paradnummer från “Phantom of the Opera”, “Jesus Christ Superstar”, “Les 
Miserables”, “Wicked”, “Elisabeth”, “Dracula”, “Ringaren i Notre Dame”, “Jekyll & Hyde”, “West 
Side Story” utlovas ett storslaget fyrverkeri av hits.n

Från Broadway till Duvemåla 24–25 mars, Slagthuset i Malmö, www.franbroadwaytillduvemala.se

3. På distans Freddie
Queenfans världen runt har laddat för att uppmärksamma att det är 25 år sedan Freddie  
Mercury dog men framförallt att det är 70 år sedan han föddes. Fantastiske artisten Johan  
Boding, uppbackad av Night of Queen Band & Choir, har också laddat via nya konserten  
”Freddie 70 Years”, en hyllning till Queen i allmänhet och Freddie i synnerhet.n 

Freddie 70 years, 10 mars Kristianstad, 11 mars Helsingborg, 31 mars Malmö, www.lifeline.se

1Foto: PR Bild Foto: Madeleine ForsgrenFoto: PR Bild

Foto: Håkan E Bengtss
on

Foto: Håkan E Bengtsson
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Malmö Stadteater
www.malmostadsteater.se

LIVLÄKARENS BESÖK 
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SVEK  

VAD GÖR VI HÄR  

LÖGNER
Emma och Robert är gifta med varandra. Robert 
är bästa vän med Jerry, men Jerry och Emma har 
ett hemligt förhållande. De är alla tre goda vänner 
i en intellektuell medelklassvärld, men under ytan 
håller de på att förtäras av sina lögner. Är de allt-
för bekväma eller fega för att bryta upp från sina 
äktenskap? 

Föreställningen handlar inte bara om otrohet 
utan också om att svika sig själv och sina ideal. 
Med skarpsinnig dialog och ett sjudande maktspel 
är nobelpristagaren Harold Pinters pjäs en av hans 
mest spelade och omtyckta verk. Den sägs dess-
utom vara baserad på författarens privatliv.

SVEK, 11 mars–26 april

Stora känslor, stora frågor och starka relationer präglar mars månads  
utbud på Malmö Stadsteater. Människor, dockor och saker väver skådespel 
för hjärna och själ. 

1989-2015
Sex olika platser i Skåne. Sex olika mord. Sex oli-
ka offer. Oändligt många drabbade. Pjäsen “Skån-
ska mord 1989–2015” är en fiktiv berättelse om 
det som sker precis innan eller efter mordet. Det 
som sker bredvid mordet, i rummet intill. Vad 
händer i ett samhälle när katastrofen sker? Vad 
händer med de som var nära offret? De som var 
nära mördaren? Vad var det sista de sade till var-
andra? Vad var det sista du sade till den du äls-
kade? Pjäsen tar avstamp i sex autentiska skånska 
mord, men det är inte offer och förövare som står 
i centrum. Det handlar istället om alla dem som 
lämnades kvar. De som lämnades kvar i chock. 
De som lämnades kvar att spekulera.

Skånska Mord, t o m 23 mars  
Läs recensionen på www.dethander.com

INOM SKOLAN
Vad är meningen med skolan? Varför finns den? 
Och hur påverkas människorna som befinner sig 
där varje dag? Det är lätt att ta skolan för given. 
Det är som en naturlag att den finns. Klassrum-
met är en hel värld. Här finns lärare och elever. 
Varje dag. Varje månad. Varje år. Dockteaterföre-
ställningen är en kombination av dokumentär och 
bildkonst, bl a inspirerad av Peter Tillbergs tavla 
“Blir du lönsam, lille vän?” Föreställningen är ba-
serad på intervjuer, artiklar, skrifter och statistik. 

Vad gör vi här? t o m 20 april

EN SANN HISTORIA
Året är 1768. Kung Christian VII av Danmark  
anses vara galen och hovet låter anställa en livlä-
kare för att tygla hans temperamentsfulla utbrott.  
Livläkaren Johann Friedrich Struensee är en upp- 
lysningsman och snart är han, som kungens makt-
fulla förtrogne, med att stifta rikets nya lagar. 
Struensee inleder samtidigt en passionerad kär-
leksaffär med drottningen, Caroline Mathilde. 

 “Livläkarens besök” är en sann berättelse. Detta 
storslagna historiska kostymdrama utspelar sig  
i en brytningstid där gamla värderingar ställs mot 
upplysningens nya ideal. Pjäsen bygger på P.O. 
Enquists Augustprisade roman som filmatiserades  
2012 i den Oscarsnominerade filmen ”A Royal  
Affair” med Alicia Vikander, Mads Mikkelsen 
och Mikkel Boe Følsgaard. Medverkar på scen gör 
bl a Tom Ahlsell, Fredrik Gunnarson, Lars-Göran 
Ragnarsson, Karin Lithman, och Li Brådh.n

Livläkarens Besök, t o m 1 april 
Läs recensionen på www.dethander.com

&Känslor  
      intriger
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16–18 MARS
PASTORALSYMFONIN
Beethovens Pastoralsymfoni är fylld av livsglädje och vackra 
melodier. Inspirerad av naturen fick den undertiteln ”Min-
nen från ett lantligt liv”. Publiken följer med på vandringen 
genom landsbygden i denna epokgörande symfoni. Sjunger 
gör sopranen Camilla Tilling och Marc Soustrot dirigerar 
MSO.

19 MARS
EVELYN GLENNIE
Dame Commander Evelyn Glennie är en slagverkstitan som 
har skapat, återupplivat och utvecklat rollen som solist och  
i orkestersammanhang, en gärning som gav henne Polar 
Music Prize 2015. Tonsättaren James McMillan specialkom-
ponerade 1992 Veni, Veni Emmanuel till henne. Musiken 
gestaltar förväntan. Förtröstan. Att se tecken på att friheten 
är nära. Att vänta på något så stort som befrielsen från sorg 
och smärta. 

25 MARS
JOYSTICK 9.0
Missa inte när Malmö SymfoniOrkester spelar soundtrack-
et till ditt liv. Alltsedan starten 2006 har MSOs dataspels-
konserter lockat lyckliga spelfans som fått höra musik från 
sina favoritspel på ett sätt de knappt kunnat föreställa sig. 
I år kommer programmet att fokusera på musik från serier 
som “Halo”, “The Elder Scrolls”, “The Legend of Zelda” och 
“GTA” samt uppmärksamma 20-årsjubileet av ett av spel-
världens största spel någonsin, “Final Fantasy VII”. 

30 MARS
MSO MÖTER NILS LANDGREN
Nils Landgren är en av Sveriges mest kända jazzmusiker som 
etablerat sig för den breda publiken med sin serie Jazz under  
stjärnorna i Brantevik. Musik i Syd har beställt ett verk för 
jazztrombonist och symfoniorkester av tonsättaren Reine  
Jönsson, Simrishamn. Kvällen inleds med jazznummer i 
arrangemang skrivna för Landgren av amerikanen Vince 
Mendoza, världens främste inom området. Konserten avslu-
tas med Dvoraks medryckande symfoni “Från nya världen”, 
skriven i New York, och som innehåller drag av amerikan-
ska spirituals.n

Malmö Live
www.malmolive.se

Foto: A
ndrew

 C
leland

Foto: Steven H
aberland

Foto: Philipp Rathmer

MSO

EVELYN GLENNIE

I mars ljuder Malmö Live av rytmer, melodier och sång med 
både intima och storslagna förtecken. Reflektioner och minnen 

utlovas dem som valt att lyssna live. 

LJUVLIGT,  
JAZZIGT, JOY

LANDGREN
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MYCKET  
med Sanna

SWEDEN CHINA

Boken fick stort utrymme i me-
dia, lysande kritik av läsarna och 
har legat på Storytels lista över de 
mest populära titlarna sedan ut-
givningen. Nu har Sanna och Özz 
skapat en unik föreställning där 
publiken bjuds in till en naken och 
självutlämnande kväll där vi tas 
med på en resa som visar oss vad 
som egentligen hände, hur det blev 
så fel och hur det slutligen blev så 
rätt.n

För mycket av allt, 22/3 Lund,  
27/3 Malmö, 30/3 Kristianstad,  
1/4 Ystad, www.lifeline.se

Foto:Robert Eldrim

Utanför Kina har mycket fokus riktats mot den västinfluerade kinesiska 
samtidskonst som skapats från 1970-talet fram till idag. Men i Kina  
domineras marknaden alltjämt av den klassiska kinesiska konsten,  
av kalligrafin och tuschmåleriet. Den har också haft en högst påtag-
lig inverkan på den västerländska konsten. I utställningen presenteras 
ett urval verk av svenska och kinesiska samtidskonstnärer, där kalli-
grafins och tuschmåleriets bildelement kan skönjas som en gemensam 
nämnare, men där även skillnaderna i bildspråk och bilduppbyggnad 
är tydlig.n

Tomelilla Konsthall, t o m 19 mars, www.tomelilla.se

Plura Jonsson är välkänd för de flesta i Sverige. Inte minst 
genom sina 35 år som frontfigur i rockbandet Eldkvarn.  
De senaste fem åren har Plura blivit riktigt folkkär genom 
sina tv-program “Pluras Kök” och “Pluras Paradis”, där han,  
utöver att laga mat, även har spelat och sjungit tillsammans med 
de medverkande gästerna. Under 2016 tog Eldkvarn paus och Plura 
har lagt fokus på sitt eget skapande, en kreativ process som till slut  
landat i en tretton städer lång vårturné, tillsammans med ett helt nytt band.n

Plura, 31/3 Slagthuset, www.blixten.se

Ett möte mellan svensk och kinesisk samtidskonst.

IV ©Bo Svensson

Sweden China Art
The influence of  
Chinese art, classical 
and modern, has been 
great over the years. 
The Chinese still regard 
the old traditional style 
of calligraphy and ink to 
be the most important, 
and the influence in 
western art is obvious. 
Tomelilla Art Hall shows 
how it has intetwined 
over the years.

Plura plockar fram egna favoriter ur sin låt- 
skatt och åker på turné i vår. Resan görs  
tillsammans med ett helt nytt band som  
leds av Pluras son Axel Jonsson-Stridbeck.  
På låtlistan kommer pärlor från 1979 till  
idag att samsas. 

Sanna Bråding följer upp 
självbiografin med en  
föreställningsturné i regi 
av Özz Nûjen. Föreställ-
ningen är baserad på  
Sannas uppmärksammade 
självbiografi “För mycket 
av allt”. 

Foto: Pär Wickholm

PLURAS SKATTER
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 ”  Det jag gör är att bjuda på 
en mer intim resa genom 

mitt “magiska” liv med en 
sammanhållen röd tråd

JOE LABERO
INTERVJU MED

Det finns i sig en magisk gemensam faktor och 
det är underhållningen, showen, illusionen. Vare 
sig om man har massor av visuella effekter eller 
bara gör ett korttrick nära publiken så är den ge-
mensamma faktorn att jag skapar show, en stunds 
underhållning för publiken. Hur man paketerar 
det är inte så relevant, huvudsaken är att publiken 
kommer för att se illusionerna oavsett om de är 
bombastiska eller minimalistiska.

 “A Magic World” spelar i 34 städer fram  
till maj då den avslutas i Stockholm. 
– Jag är otroligt glad över att de flesta av de 58.000 
biljetterna redan är sålda. Lika glad är jag att pu-
bliken vill följa med mig på den magiska biogra-
fin som “A Magic World” är. Jag har plockat upp 

en del gamla klassiska nummer som jag gjorde i 
början och fräschat till dem lite, som “de magiska 
bägarna” och “de kinesiska ringarna”. Dessa num-
mer är något varje magiker måste behärska till 
fullo och sedan är det hur man utvecklar dem för 
att bli en ny upplevelse för publiken

Sedan bär det av till Singapore igen. 
– Dagen efter den sista föreställningen på “A Magic 
World” flyger jag tillbaka till Asien. Jag tittar just 
nu på nya spännande ställen i Asien inför som-
maren och hösten men inget är riktigt klart ännu. 
Först skall vi sprida mystisk magi i Sverige och det 
ser jag verkligen fram emot.n

INTERVJU

Han är en av världens bästa magiker och illusionister och har ett flertal gånger 
mottagit The Merlin Award, motsvarigheten till filmens Oscar. Hans fingerfärdighet 
i close up-magic har förbryllat publiken och hans storslagna shower med eld och 
motorcyklar är oöverträffade. Med sin nuvarande bas i Singapore har Alvestakillen 
hela världen som arbetsfält. Nu är han aktuell med en ny show som åker på turné  
i Sverige under våren. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med 
Magic Master Joe Labero.

Förra showen “Inferno” var ett bombastiskt 
mästerverk i sann Labero-anda men denna 
gången skalar du ner. 
– Ja, det stämmer. “Inferno” var riktigt rolig att 
göra med alla effekter; rök och eld och massor 
med folk på scen. Showen var en riktig succé och 
när vi åkte på turné med den var det för utsålda 
hus. Denna gången tänkte jag att jag ville göra 
lite annorlunda, lite mindre och låta illusionerna 
kommunicera i det lite mindre formatet.

Showen är döpt till “A Magic World”  
vilket ger en vink om innehållet.
– ”A Magic World” är ett bra namn på hur jag 
byggt upp showen. Egentligen tar föreställningen 
sitt avstamp i min långa karriär som fört mig till 

stora delar av väldens magiska scener och platser. 
Jag ville låta illusionerna föra handlingen framåt  
i en kronologisk återblick. I början tittar jag till-
baka till tiden för min första trollerilåda hemma  
i Alvesta som ledde till ett av mina första framträ-
danden på Stadt i Växjö. Sedan låter jag publiken 
följa med till mitt möte med Victor Borge och vi-
dare ut i världen. Till mina shower i Monte Carlo, 
Monaco, Peking, Australien och Singapore.

Att gå från det storslagna i “Inferno” till  
en retrospektiv återblick med andra ord.
– Det finns inget motsatsförhållande i det stora 
och det lilla, tycker jag. Det jag gör är att bjuda  
på en mer intim resa genom mitt “magiska” liv 
med en sammanhållen röd tråd, om man säger. 
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DUO NARANJO-WEURLANDER
Tania Naranjo är en Chilefödd pianist. Det är  
Tania som fått beställning av Sveriges Radio på 
ett stycke musik som kommer att uruppföras på 
galan tillsammans med accordeonisten Minna 
Weurlander. 

ALI-SHAKER ALI
Han är en av landets främsta sazspelare och har 
precis haft en uppmärksammad examenskonsert 
på Kungliga Musikhögskolan. Premiär på galan 
är det för Ali Quartet Plus med gitarristen Patrik 
Bonnet, dragspelaren Larsemil Öjeberget och  
syriske cellisten Abdulrahman Koujer.

SYSTERPOLSKA
Spelmansmusik blir det när en sextett av kvinn-
liga storspelmän från Dalarna och Uppland står 
på scen; Lena Willemark, Verf Lena Egardt, Täpp 
Ida Almlöf, Cecilia Österholm, Cajsa Ekstav och 
Erika Lindgren Liljenstolpe. 

SARA & SAMANTHA
Aktuella är spelmansparet som åkt land och rike 
runt med sin uppmärksammade föreställning 
“Fäboland”. En personlig, djärv och enastående 
hyllning till tanterna på fäbodvallen och till kvin-
norna i folkmusiken. 

232 STRÄNGAR
Kortaste resan till galan har helsingborgaren  
Frida Höfling som tillsammans med Emma  
Engström bildar den unga duon. Fiol, kohorn  
och piano är instrumenten, musikaliskt är det 
folklåtar kryddade med improvisation och lite 
jazz. 

TONI HOLGERSSON
Han försvarar visans färger på galan. Slog igenom 
på 1990-talet men efter år av missbruk och hem-
löshet dröjde det innan karriären tog fart igen. 
Nu är han tillbaka med ett par rosade skivor där 
hans romska bakgrund också präglar hans låtar.n

Tio akter, brett, spräckligt och med högsta kvalitet på galascenen  
i Helsingborg när Folk- och världsmusikgalan drar igång.

GALA MED  
RÖTTER

Folk- och världsmusikgalan, 18 mars, Helsingborgs Konserthus, www.folkgalan.se

232 STRÄNGAR

SARA & SAMANTHA
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Foto: Lina Engström

Foto: Märta ThisnerFoto: MarcoGljinis/Kola Productions

HÄMNDEN HÅLLER HENNE VID LIV

OPERA AV RICHARD 
STRAUSS

Den själsligt söndertrasade Elektra är 
besatt av tanken på att mörda sin mor, 

som tillsammans med sin älskare tog livet 
av Elektras far.

GöteborgsOperans konstnärlige ledare 
Stephen Langridge regisserar detta 

gastkramande drama om besatthet och 
hämnd. Hans uppsättning är en slingrande 
dödsdans genom Elektras psykotiska rum.

Dirigent Olaf Henzold.

4 FEBRUARI – 9 APRIL

KÖP BIL JE T T ER & BOK A BORD I GÖ T EBORGSOPER A NS 
RE S TAUR A NG . W W W.OPER A .SE . 031-13 13 00

Dansverk om
krafter som
krossar och helar.
 
Dansprogram av Marcos Morau 
och Stijn Celis. 

Världspremiär
4 mars 2017
spelas t o m 8 April 2017

Biljettpris 175–320 kr.

#GOiconoclasm

Köp biljetter på www.opera.se
031-13 13 00
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Malmö Opera
www.malmoopera.se

Vägvalens makt över det egna livet och andras 
makt över fleras liv styr och ställer med huvud-
personer i Malmö Operas program för mars.  

Liv & Godhet

ELISABETHS DUBBLA LIV
”Tänk om” (originaltitel If/Then) är en ny samtida 
musikal om hur olika en kvinnas liv kan utveckla 
sig om ödet och hennes val varit olika. Elisabeth, 
nyskild och nästan 40, flyttar till storstan för att 
starta om på nytt och kanske hitta kärleken igen.  
I en park träffar hon två gamla vänner som tar 
med henne på två tänkbara livsvägar. Som Lisa 
respektive Betty börjar Elisabeth leva parallella liv. 

Musiken, fylld med powerballader, är skriven av 
Tom Kitt, som komponerat och orkestrerat flera 
Broadwaymusikaler, bl a skapade han de musika-
liska arrangemangen till ”American Idiot ” som 
uppfördes på Malmö Opera härom året. Vi gör alla 
val varje dag som inte bara går ut över vårt eget liv 
utan även för våra närmaste. Men en människa ges 
varje dag möjligheten att starta om. 

Det är inte förvånande att musikalen erhöll sex 
publikpriser efter premiären på Broadway våren 
2014. “Tänk om” sätts upp av mångfacetterade 
regis sören Philip Zandén, musikaliskt ansvarig är 
framgångsrike musikaldirigenten Josef Rhedin.

Tänk om, t o m 19 mars 

MAKT, FÖRTRYCK OCH GODHET
Sångerskan Giocondas blinda mor anklagas för 
att vara häxa. När Gioconda inser att hennes rival 
Laura har räddat moderns liv ger sångerskan inte 
bara upp tanken på kärleken till Enzo utan offrar 
också till slut sitt eget liv.

Handlingen utspelar sig under den stora kanal-
regattan på karnevalen i Venedig som hektiskt 
pendlar mellan livsglädje och ond bråd död och 
löser upp alla hierarkier.

Med ett stort myller av människor och i en 
stämmornas fest framförs en rad blodfulla arior 
och ensembler. 

”La Gioconda” skrev Amilcare Ponchiellis till-
sammans med Tobia Gorria,  pseudonym för den 
litterära kraft källan Arrigo Boito. Denna grand 
opera blev Ponchiellis stora genombrott och en  
internationell framgång. ”La Gioconda” sätts upp 
av Staffan Valdemar Holm med scenografi och 
kostym av Bente Lykke Møller. Musi   kaliskt  
ansvarig är eminente dirigenten Alberto Hold-
Garrido.n

La Gioconda, 25 mars–3 juni

TÄNK OM Foto: Malin Arnesson

LA GIOCO
N

D
A  Foto: M

agnus B
ergström

Besök oss på

Facebook för nyheter

och mer info!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS
MOTORMUSEUM – ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA

ÅRETS NYHET – Barnens eget museum • Frasses Musikmuseum
Stefan ”Lill-Lövis”  utställning • Svensk Bilsportutställning
Modellfl ygutställning • Alfs Leksaker • Trivsamt kafé

ÖPPETTIDER 2017: MARS: 11–18 lördagar och söndagar. APRIL–OKTOBER: 11–18 alla 
dagar utom måndagar, Midsommarafton och Midsommardagen, då vi har stängt.

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

Autoseum_148x56_Det_Hander_Nr3.indd   1 2017-01-27   10:36:46
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Denna månad kommer två av Danmarks mest 
populära musiker till Malmö. 

Ystads vackra teater har rykte 
 om sig att vara skådeplats för  

vitt skilda konstformer som  
behöver en scen. Konserter,  

pjäser och shower avlöser  
varandra på dessa historiska tiljor.

Hva’ så, 
MALMÖ!

Rött horn  
& MILLER

LUKAS GRAHAM
Som en del av sin vårturné i Europa kommer  
det populära bandet Lukas Graham äntligen  
till Malmö. På bara ett par år har de gått från  
att vara störst i Danmark till att vara ett av värl-
dens just nu största och hetaste band. Debuten 
gjorde snabbt Lukas Graham till stjärnor hemma 
i Danmark och singeln ”7 years” har streamats 
över en halv miljard gånger på Spotify. Här i Sverige 
fick Lukas Graham, som den första danska artist 
någonsin, en Spotify-etta och på Danish Music 
Awards 2016 fick Lukas Graham priset som ’Årets 
Livenavn’. 

31 mars, Baltiska Hallen, www.kulturbolaget.se

ALEX VARGAS
Redan som 17-åring flyttade Alex Vargas till  
London för att satsa på musiken. Efter att bl a  
ha spelat på musikfestivalerna Glastonbury  
and T in the Park med sitt tidigare band Vaga-
bond har han sedan 2010 satsat på sin solokarriär.  
Med sin debut-ep ”Giving Up the Ghost” och 
hiten ”Shackled up” har musikern varit på musik- 
toplistorna i Danmark och Holland. Alex Vargas  
vann förra året pris som ”Årets Danske Solist” 
och var säker på att han spelar nyaste hiten  
”Higher Love” när han stiger in på KBs scen  
i Malmö.n

31 mars, KB i Malmö, www.kulturbolaget.se

9 MARS
GROTTERIER PÅ SCEN

Komikern Robert Samuelsson är åter tillbaka med 
“Grottmannen” och levererar sanningar, osanning-
ar, fördomar och funderingar kring våra vardag-
liga beteenden. Föreställningen hade urpremiär på 
Broadway 1991 där den spelas ännu vilket gör den 
till historiens mest spelade och sedda monolog. 
Robert Samuelsson har nu rest runt i hela landet  
i åtta år och spelat över 250 föreställningar. 

12 MARS
SCHTUNK RIDER IGEN
123 Schtunk visar Sverige som det var då och hur 
det är nu. Denna gång tar gruppen sig an Vilhelm 
Mobergs berättelse ”Rid i natt”. 123 Schtunk är 
clowngruppen som med sina oefterhärmliga ver-
sioner av klassiker som Shakespeares “Hamlet”, 
“Romeo & Julia”, “Kung Lear” och Strindbergs 
“Hemsöborna” drar fulla hus runt om i Sverige.

17 MARS
A TRIBUTE TO  
THE GREAT BIG BANDS
I Glenn Miller Orchestras egen repertoar ryms, ut-
över orkesterns egna hits och mycket mer, också 
musik från flertalet andra orkestrar. Glenn Miller 
Orchestra spelar sina egna musikarrangemang samt 

adderar vissa andras orkestrars arrangemang inom 
samma genre och tidsepok. Orkestern leds av trom-
bonisten Jan Slottenäs, utgår från Stockholm och 
inkluderar flera musiker ur Sveriges jazzelit.

18 MARS
INTE BARA BURLESK
Fräulein Frauke, artisten och producenten bakom 
några av Europas största burlesk- och kabaret- 
events, är otroligt glad över att vara tillbaka i 
Ystads vackra teater. Med sig har hon en uppsjö 
fantastiska internationella artister från kabaret-
världens crème de la crème. Burlesk är en provo-
cerande, normifråga-sättande konstform som har 
skapat en nisch för starka kvinnor och queerkul-
tur. Fräulein Frauke, “The Saucy Songbird”, är en 
av Sveriges största internationella burleskstjärnor 
som även kommer att bjuda på vintageinspirerad 
jazzsång.

31 MARS
RÖTT HORN OCH MSO
Nils Landgren är en av Sveriges mest kända jazz-
musiker och har etablerat sig och sin röda trom-
bon för den breda skånska publiken med sin serie 
’Jazz under stjärnorna’ i Brantevik. Musik i Syd 
knyter nu samman Nils Landgren med tonsätta-
ren Reine Jönsson genom att beställa ett verk för 
både en jazztrombonist och symfoniorkester.n

LUKAS GRAHAM 
PR foto
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FOLKHEMSFOTON
“Folkhemmets rum och mellanrum” fokuserar på 
boendeidealen under 1930–60-talen och visar foto-
grafier från kök, vardagsrum, sovrum och badrum. 
Frågan om innanför- och utanförskap, historiskt 
och idag, blir aktuell. Folkhemmet var en vision 
som byggde på solidaritet, jämlikhet och rättvisa. 
Sverige skulle moderniseras, misären skulle bort och 
standarden höjas. Utställningen är skapad i samar-
bete med Nordiska museet och är kompletterad med 
en fotodokumentation av utsatta EU-medborga-
res liv och boplatser i Malmö. Också journalfilmer 
om rivningar av äldre bebyggelse och satsningarna 
på nya moderna områden i Malmö, samt dokumen-
tärfilmen “Barnen af Botildenborg”, visas.

Folkhemmets rum och mellanrum, t o m 2 april.

RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT
Ränder, rutor och prickar är vanliga mönster som 
finns i naturen, i stadsmiljön, på möbler, kläder, 

bilder, överallt och runtomkring. De är så vanliga 
att vi inte tänker på dem. Ur museets rika textil-
samling lyfter man fram kläder i dessa tre möns-
ter, och dessutom visas specialgjorda kreationer 
av elever från Tillskärarakademin Malmö. 

Randigt, rutigt, prickigt, t o m december

NÄRBILD PÅ KNUT
Genom fotograferna och systrarna Jonna och 
Tammy Bergströms objektiv får besökaren upp-
leva den sydsvenska naturen och dess djur ur nya 
och oväntade perspektiv. Som fotografer har syst-
rarna utvecklats tillsammans och inspirerat var-
andra till nyskapande. De tar ofta närbilder och 
har tagit närbildsfotografin till nyskapande höj-
der. Jonna och Tammy, som är uppväxta i Lim-
hamn, vann 2013 priset Årets naturfotografer.n

I vått och torrt, t o m 16 april

  RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT  
©Georg Oddner/Malmö Museer

På Malmö Museer dokumenteras samtiden fortlöpande och under våren  
visas folkhemshistoria, grafiska mönster och Skånes vackra djur och natur.

MALMÖS FÖRVANDLING  

I FOKUS

Malmö Museer
www.malmo.se/museer
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RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT  
©Georg Oddner/Malmö Museer

Det är andra gången som de bästa vännerna  
jobbar ihop. Första samarbetet, även det en scen-
show, ägde rum redan 1989. Då var Peter Dalle en 
33-årig skådespelare som precis startat med TV-
serien “Lorry”. Tommy Körberg var 41 år och  
precis färdig med “Chess” i London. 

Detta blir en show i två akter där Tommy  

Körberg valt ut, samt framför, sina favoritlåtar 
från sin egen och andras låtskatt. Peter Dalle  
skriver manus och står på scen. Det blir en show  
i Körberg och Dalles hjältars anda med rappa  
texter, sketcher och sång.n

Körberg & Dalle, 25/3 Helsingborgs Konserthus,  
www.showtic.se

Tommy Körbergs kritikerrosade ”Sjung tills du stupar” gjorde succé och gick 
för utsålda hus i Stockholm 2013. I höstas återvände han till teatern och bil-
dade radarpar med författaren och komikern Peter Dalle. Nu är det dags att  
ta samma föreställning på turné i Sverige.

FRÅN RYMDBLOMMOR  
TILL KYRKOR

Thomas Di Leva började sin sång- och skådespelarkarriär  
för mer än 35 år sedan. Efter många hits och en förstaplats  
på amerikanska Billboardlistan med albumet “Naked Number  
One” så har turen nu kommit till en bejublad kyrkoturné runt 
om i Sverige. Thomas lovar att det kommer att bli en ljusfylld 
kärlekskonsert där han framför sina låtar med sagolika arrange-
mang och kyrkokör.n

Hjärtat vinne alltid, 16 mars Hjärnarps Kyrka, 17 mars Degeberga Kyrka, www.dileva.se

Under hösten har han turnerat i mellersta 
och norra Sverige. Nu kommer turnén  
äntligen till södra delen av landet. 

Foto: Peter Knutss
on

Tvenne stjärnor på turné
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JAZZGOSSE OCH KATT BLAND  
HERMELINERNA.
Sveriges störste revykung Karl Gerhard var  
berömd för sina elaka men eleganta och litterära 
kupletter. Han var en politiskt modig estradartist, 
han kritiserade kraftigt nazismen och den svens-
ka eftergiftspolitiken. Under en lång karriär ska-
pade han 60 satiriska revyer. I turnémusikalen 
“Jag blir nog aldrig bjuden dit igen” skildras revy-
kungen genom sekreteraren och kärlekspartnern 
Göthe Ericssons minnen. Göthe renskriver Karl 
Gerhards dagböcker och minns deras kärlekshis-
toria. Karl Gerhard gestaltas av sång- och dans-
mannen Lars Humble.

Göthe & Karl Gerhard – Jag blir nog aldrig bjuden dit 
igen, 3 mars Hässleholm, 5 mars Tomelilla, 12 mars 
Förslöv, 14 mars Landskrona, 17 mars Ängelholm,  
19 mars Bromölla, 21 mars Kristianstad, 26 & 28 mars 
Lund, 30 mars Sjöbo, 31 mars Landskrona

ALLVARLIGT ROLIGT
Genom att på samma gång vara både en av  
Sveriges roligaste och allvarligaste artister läm-
nar Emil Jensen ingen oberörd. Han tar sig an 
svåra ämnen som de flesta duckar för, men lyckas 
hela tiden skaka fram hopp, humor och oväntade 
vändningar, oavsett om han pratar om mänskli-
ga rättigheter eller sjunger om mänskliga svårig-
heter. Med mjukt tilltal och stenhård satir, fin-
stämd musik och hisnande mellansnack, vågar 
Emil vända ut och in på sig själv och världen och 
visa hur det mest personliga hänger ihop med det 
mest globala. Emil Jensens liveframträdanden 
har ofta beskrivits som just sommarprat på scen, 
där han varvar sin musik med personliga mellan-
snack, allvar och humor, lyrik och satir.

Emil Jensen– Flyktpotatis, 23–24 mars Helsingborg,  
25 mars Landskrona, 26 mars Ystad, 28 mars  
Ängelholm, 29 mars Kristianstad

RAPP AMERIKANSK SUCCÉKOMEDI
Ensamstående mamman Margie Walsh får spar-
ken från sitt jobb i en lågprisbutik eftersom hon 
så ofta kommer för sent. Att det beror på att hon 
tar hand om sin dotter, som har en utvecklings-
störning, har hennes chef ingen förståelse för. 
Hennes desperata jakt efter ett nytt jobb leder 
henne till ungdomskärleken Mike som hon inte 
har träffat på 20 år. Han har lyckats bryta sig loss 
från förorten och är i dag en framgångsrik läkare. 
Huvudrollen spelas av Ing-Marie Carlsson, väl-
känd från en rad film- och tv-produktioner som 
“Mitt liv som hund”, “Black Jack”, “Änglagård”, 
“Berts dagbok”, julkalendern “Julens hjältar”, och 
“Livet i Fagervik”.n

Bra människor, 18 mars Osby, 20 mars Lund

Riksteatern
www.riksteater.se

RIKSTEATERN  

JAZZAR I VÅR

GÖTHE & KARL GERHARD
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EMIL JENSEN

Foto: Malin ArnessonFoto: Markus Gårder

Foto: K
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Helsingborgs Stadsteater
www.helsingborgsstadsteater.se

ETT DOCKHEM  Foto: Sophie Håkansson

SVARTVITT SMÅPRAT
Regissören Charlotte Engelkes nya föreställning 
utforskar våra innerligaste relationer och mest 
storslagna drömmar om konstnärskap. Vårens 
första Storan-premiär är en lustfylld djupdyk-
ning i Ingmar Bergmans tidiga svartvita filmer.

”Glädjen eller småprat i svartvitt” är en visu-
ellt häftig föreställning. Förutom några av tea-
terns egna skådespelare medverkar operasång-
are, dansare och filmskådespelare. För att fylla 
scenrummet ytterligare har en ljuddesigner, en 
videokonstnär och en scenograf, som samtliga 
är internationellt erkända, anlitats.

Glädjen eller småprat i svartvitt, t o m 18 mars.

DOCKHEM A LA IBSEN
Nora har saknat ett fritt och jämlikt samliv med 
sin make. Nu vill hon inte längre vara ett kutter-
smycke på den borgerliga familjens bräckliga far-
kost och Nora beslutar sig för att lämna Torvald 
och barnen. Men blir hon verkligen fri?

Henrik Ibsens banbrytande pjäs handlar om 
makarna Helmers på ytan perfekta liv, och om 
Noras successiva uppvaknande som en egen 
självständig människa. “Ett dockhem” från 
1879 gestaltar kvinnans frigörelse från sam-
hällets maktobalans och från äktenskapet som 
uppfostringsanstalt.n

Ett Dockhem, 25 mars–6 maj.

Helsingborgs Stadsteaters unika interiör och  
mjuka atmosfär är en skön bakgrund för före-
ställningar om ett filmande liv och ett gift liv.

   
   

   
   

   
    

    
   G

LADJEN  Foto: Sophie Håkansson

&Filmisk  
     frigörande

visas t o m 19/3

Biljetter: skanesdansteater.se 

Dansens Hus,  
Stockholm 20–21 april

Spelas även på turné

Kungsbacka Teater,  
Kungsbacka 23 mars

Staatstheater Mainz,  
Tyskland 26 mars

25 feb – 8 apr i l
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PÅ SKÅNES DANSTEATER

E n  s u r r e a l i s t i s k  r e s a 
g e n o m  r e g n b å g e n .
K o r e o g r a f i :  B e n  Wr i g h t

Vad skulle 

Tage sagt 

om detta?!

Rotundan, Folkets park i Tomelilla
Torsdagen den 23 mars klockan 18.30
Entré: 100 kronor (medlem: 50 kronor)
Intäkterna går oavkortat till museets verksamhet

Bodil Jönsson 
Fysiker, för fattare, professor  
emerita och inte minst ”en 
sann humanist med ett  
budskap i Tage Danielssons 
anda och mening” kommer 
till  Tomelilla! 

Kom du också!

Arrangemanget är ett sam arbete mellan 
Folkets park Tomelilla, ABF Österlen, 
Bodil Jönsson och Hasse & Tage-museet.

Foto: Håkan E Bengtsson
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Foto: Chris Nash

SPECTRUM

En välbevarad 
750-åring

En ny färgstark dansteaterföreställning som tar 
dig från infrarött till ultraviolett och använder 
rörelse, sång och tal för att utforska reaktioner 
på färgerna i ljuset vi kan se.

I scenens stora lackade låda skapar de sex 
dansarna en mängd olika överlappande bilder 
precis som på ett skissblock och just som färger 
förändras i ljusets diskreta skiftningar.
Koreografen Ben Wright står bakom succéer 

som “the feeling of going” och “To see the world 
while the light lasts”, två storslagna verk som 
Skånes Dansteater framfört på Malmö Opera. 
Denna gång skapar han för Skånes Dansteaters 
egen scen.n

Spectrum, Skånes Dansteater, t o m 8 april,  
www.skanesdansteater.se 
Läs recensionen på www.dethander.com

Skånes Dansteater bjuder in till en sinnenas rika upplevelse i färg och form.

Under reformationen 1532 drevs gråbröderna bort 
under dramatiska former och den norra och väs-
tra längan revs 1600. Idag finns bara ruiner av dem 
kvar. Den östra längan bevarades och användes 
som hospital fram till 1777, därefter kronobränneri 
och än senare sädesmagasin. När Ystad stad köpte 
huset 1876 var det i djupt förfall. Mellan åren 1909 
till 1912 genomfördes en omfattande renovering 
och byggnaden återfick sin klosterskepnad. 

Klostret består idag av kyrkan och den östra 
längan, som är en av Sveriges bäst bevarade klos-
teranläggningar. Runt klostret ligger örtagården, 

rosariet, kålgården, samt pionträdgården intill 
klosterdammen. Sedan 1912 finns också Ystads 
kulturhistoriska museum här. De två pågående 
utställningarna koncentrerar sig på minnen, som 
t ex vykort, tavlor och  souvenirer, och framtiden 
i form av elev- 
arbeten kring  
hur Ystad kan 
se ut om 750 
år. Fler utställ-
ningar öppnar 
under våren.n

Klostret i Ystad
Minnen av Klostret  
och Om 750 år 
www.ystad.se/klostret

I den danska staden Ystad anlade franciskanerbröder 1267 ett konvent som 
sedermera blev Ystads Kloster. Eftersom deras ordensdräkt är grå så kallades  
de för Gråbröder. Från början bestod klostret av en klosterkyrka och tre 
längor som bildade en fyrkant kring en gårdsplan. 

Foton: R
oza C

zulow
ska
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Vill man ha en paus från digitala paddor och mobiltelefoner kommer  
här några tips på roliga inom- och utomhusaktiviteter för barn och vuxna.
DRAKBORG 
På Drakborgen börjar äventyret där besökare får 
spela vilken roll man vill. Här kan man styra riket  
från den ståtliga tronsalen eller vara fången i den 
ruskiga och mörka fängelsehålan. På utställning-
en ”C400 – staden i vattenriket”, får barnen ett 
helt eget spår. Tillsammans med det lilla skelettet 
Thue går man på jakt i Kristianstads historia och 
gör hemliga fynd som alla bär på en särskild be-
rättelse.     

Regionmuseet Kristianstad, www.regionmuseet.se 

SAGOLIKT ÄVENTYR
För att kunna hjälpa sin far konungen att bli frisk 
måste Prins Ivan fånga den vackra Eldfågeln. Med 
hjälp av Grégoire Ponts fantastiska animationer tar 
sig prins Ivan fram mellan glänsande slott, kungar, 
gyllene hästar och vackra prinsessor. Animationerna  
projiceras på en storbildsskärm på scenen medan 
orkestern spelar Stravinskijs klassiska verk Eldfå-
geln. En sagolik upplevelse för barn och vuxna. 

Eldfågeln, 11 mars Helsingborgs Konserthus,  
www.helsingborgskonserthus.se

ROLIGT FÖR BARN

DRAKBORG
MUSIKALDAGS
Ronja bor i Mattisskogen bland rövare, grådvär-
gar, vildvittror och andra mystiska väsen. Själv-
klart dyker även en och annan rumpnisse upp 
som undrar ”Voffor gör di på detta viset?”. Astrid 
Lindgren skrev boken Ronja Rövardotter 1981 som 
sedan har översatts till flera språk, filmatiserats, 
animerats och satts upp som teaterföreställning. 

Just nu kan äventyret 
upplevas som musikal 
på Kristianstad Teater.

Ronja Röverdottar,  
t o m 1 april,  
www.ronjamusi-
kal.se

TRANSPANING
I mars rastar tusentals tranor vid Pulken i Kristi-
anstad. När det är som mest tranor finns Vatten-
rikets personal på plats dagtid. På kvällarna tar 
föreningarna över och finns till hands för nyfikna 
och intresserade skådare. Ta gärna med en egen 
kikare eller ta en titt i en tubkikare - då kan man 
komma tranorna riktigt nära.

Tranor och andra vårtecken, pågår t o m 9 april,  
www.vattenriket.kristianstad.se

 Foto: Emmalisa Pauly
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CLARASCURO

TRANDANS

Kan vi se ljus och färger även om vi blundar?  
Ser saker annorlunda ut i ett annat ljus eller får  
de kanske ett helt annat syfte? Claroscuro är en 
dansföreställning nyfiken på former, figurer och 
leken mellan ljus och mörker. Publiken får följa 
med på en upptäcksfärd som hyllar nyfikenheten,  
de vardagliga hemligheterna och förändringens 
kraft: Där något slutar tar något annat vid.n
Claroscuro Memory Wax 
Mars 
4 Stenkrossen, Lund  
5 Skånes Dansteater, Malmö 
13–14,16–17 Barnens Scen, Malmö 
18 Hässleholm Kulturhus 
19 Ystad Teater
www.memorywax.se

Dans, ljus, mörka
  R

O
NJ

A MED VÄNNER

Foto: Staffan Widstrand
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Sabina Ddumba 
25/3

2015 hade hon hitsen ”Effortless” 
och ”Not Too Young”, fick en Gram-
mis och P3-guld Årets Nykomling. 
På sin turné kommer hon till KB i 
Malmö.n

www.kulturbolaget.se

Patchwork 
t o m 13/8

Charlotte von Poehl visar sina nya 
färgstarka verk skapade av hundra-
tals kristaller, tusentals figurer, hög 
disciplin och mycket tålamod.n

www.skissernasmuseum.se

Moto Boy 
Turné

Moto Boy har premiär på sin vår-
turné, i Helsingborg den 23/3. Med 
sig har han låtar från sitt nya album.
Spelar även 24/3 i Malmö.n

www.blixten.se

Helsingborgsrevyn 
t o m 11/3

Följ med in i “Sjunde himlen – en 
himla rolig revy” där förväxlingar, 
relationssvårigheter samt det ökade 
mobilanvändandet får sin beskärda 
del.n

www.helsingborgsrevyn.se

I mars anas våren och lockar till konserter,  
teater och utställningar. Här kommer några  
tips från redaktionen

”Non-Violence” på  
Landskrona Museum

Skulpturen Non-Violence, en revolver 
med tillknuten pipa, tillkom 1980 efter 
mordet på musikern John Lennon.  
Skulpturen har blivit en fredssymbol  
och finns på många ställen i världen.n

www.landskrona.se

Limhamn – Dragör T/R 
t o m 14/5

Färjetrafiken mellan Limhamn och 
Dragör började på 1930-talet och 
pågick nästan oavbrutet fram till 
Öresundsbron öppnade. Utställning 
på Limhamns Museum.n

www.limhamnsmuseum.se

Tomas Andersson Wij 
Turné 

Efter succén ”Tomas Andersson Wij 
spelar med” och boken ”Tomas An-
dersson Wij pratar med” kommer han 
till Slagthuset 17/3 och Tivoli 1/4.n

www.blixten.se

Tommy Nilsson 
22/3

Tommy gästar Slagthuset med  
tolkningarna från “Så mycket bättre”  
och en rejäl dos med kärlek och 
rock´n roll.n

www.slagthus.se

Arlövsrevyn 
t o m 5/3

Kent Nilsson och hans glada gäng 
spelar som vanligt för fullsatta hus  
när Arlövsrevyn bjuder på skratt, 
bra underhållning och roliga skämt.n

www.arlovsrevyn.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.

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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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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