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Verklighet och fiktion flätas samman i denna 
uppdatering av en av världens mest dansade 
baletter. Drömmen om Svansjön tar avstamp i 
Petipa och Ivanovs koreografi från 1895 men 
bygger på dansarnas drömmar och relationer. 
Både till varandra och till dramat de repeterar. 
Ett triangeldrama som rör sig mellan balettsal 
och scen. 

Koreografi av Pär Isberg   Musik av Pjotr  
Tjajkovskij   Dirigent Wolfgang Wengenroth
GöteborgsOperans Orkester

Biljettpris 100 – 495 kr 

Köp biljetter och boka bord på GöteborgsOperans 
Restaurang 031-13 13 00. www.opera.se 

Gästspel av 
Kungliga Baletten

ETT MAKTSPEL OM HEDER  
OCH ÖMSINT KÄRLEK

NYPREMIÄR 6 MAJ
Spelas t o m 4 juni 2017

Köp biljetter och boka bord på GöteborgsOperans  
Restaurang 031-13 13 00. www.opera.se

”Det är hjärta och smärta på  

italienska och en död i skönhet” GP 2007
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KÅSERI

De fyra bröderna Wester
Min gudfar hette Thore. Han var svetsare på 
det stora varvet i Malmö. Han byggde båtar 
och var en grovhuggen karaktär. Lika grov 
och opolerad som han var, lika mycket älska-
de han barn, tror jag i alla fall. Thore var en 
av fyra bröder som alla hade olika personlig-
heter. Thore, bullrig och gladlynt, Owe som 
var hattfabrikör och en riktig stilsnobb; all-
tid med en omsorgsfullt vikt näsduk i bröst-
fickan, Harry, som jag inte riktigt vet vad han 
jobbade med, var hårt kuschad av sin hustru 
Majsan och så var det Tage som tyvärr gick en 
alltför tidig död till mötes i flaskan. Alla fyra 
bröderna umgicks flitigt och det var sannerli-
gen ett skådespel att se dem tillsammans. De 
hade platsat väl i Fritiof Nilsson Piratens per-
songalleri.

Thore var den händige och handlingskraftige, 
Owe den lite pimpinette charmören, Harry  
gick kutryggig genom livet och sökte alltid 
godkännande av sin hustru innan han tala-
de och Tage som, med tilltagande berusning, 
skrev en aldrig sinande lyrik på toapappers-
rullar. Lika olika som de var till sina person-
ligheter så kompletterade de faktiskt varandra 
på ett utsökt sätt. Vid midsommarfesterna på 
vårt sommarställe var det Thore som såg till 
att nödvändiga tillbyggnader och förstärk-
ningar kom på plats samt att de kulörta lyk-
torna kom till att lysa. Owe var kvinnornas  
favorit, eller var det tvärtom, då han  
galant förde sina lätta danssteg med ständigt 
nya danspartners, Harry satt i en hörna och 
stormrökte John Silver utan filter och hejade 
flitigt på medan Tage deklamerade, inför en 
lika hänförd som påstruken publik, sina  
poetiska alster tills någon på utedasset still-
samt undrade om rullen snarast kunde åter-
bördas. Den årliga kräftfesten var också ett 
tillfälle för bröderna att med gemensamma 
krafter inhämta, tillreda och förtära de röda 
läckerheterna. Fiskafänget inleddes med att 
Thore nogsamt beredde burarna med diverse 
agn innan bröderna, med oss barn i släptåg, 
ställde stegen mot det lokala kräftvattnet.  

Förslagen var många om de olika agnens för-
träfflighet och väl framme vid vattendraget 
posterades Owe i sin finaste linnekostym, hatt 
och lågskor på en strategiskt utsedd position 
varifrån han kunde dirigera Thore som skulle 
placera ut burarna för bästa fångst. Harry stod 
och stormrökte i den becksvarta ravinen med-
an Tage hade inrättat sig väl, sittandes på en 
stubbe med huvudet i händerna.

– Sätt buren lite mer till vänster, kvittrade 
Owe. Där går ”kräfsen” till.

– Man skulle nog agnat med ål istället,  
eller vad tycker du Majsan, viskade Harry till 
sin fru.

– Är vi inte klara snart, man börjar bli törs-
tig, menade Tage.

– Ni är inte kloka, någon av er, och er skall 
man ha till bröder, bullrade Thore.

Fiskafänget det året resulterade i två kräftor 
som båda var för små och sattes tillbaka.

– Du skulle ha satt buren mer till höger, som 
jag sa, konstaterade Owe.

– Du skulle ha agnat med ål, precis som jag 
sa, eller hur Majsan, viskade Harry.

– Fram med litern, ”kräfs” eller ej, dundra-
de Tage.

– Det är ju f-n helt omöjligt att vi kan vara 
släkt, sa Thore och bjöd på isterband med stu-
vad potatis i augustinatten. Dill som dill! ena-
des bröderna och lät sig väl smaka.

Ola Sjösten
chefredaktör

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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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

4. Historiska monologer
En föreställning om vår närhet till ondska och längtan att slå sig fri. Alla kämpar vi för en bättre värld  
och alla tar vi olika vägar dit. Ett felsteg kan med facit i hand ske på bekostnad av andra människors liv. 
Kommer vi någonsin att lära oss av historien? Via dagboksanteckningar, brev och videoinspelningar  
slungas publiken runt i både tid och rum och släktträdet broderas ut. Historien återupprepas och 
hämnden tar aldrig slut. Tre monologer med olika historiska bakgrunder och horisonter.n

Dödsängel, 20 april, Kristianstad, www.kristianstad.riksteatern.se

5. Dan Hylanders återkomst 
Upplev Dan Hylanders fina låtar och alla hitsen man minns och kan.  
Livs levande på hemmaplan i Skåne uppbackad av den eminenta  
orkestern Livekapellet. Återupplev och sjung med i rockrökare som  
”Farväl till Katalonien”, ”Skuggor i skymningen”, ”Svart kaffe” m fl.  
En riktigt skånsk nostalgikväll. Jonas Wernefort är återigen skiv- 
aktuell efter vårens succé, EP-n ”Tack...”. Tillsammans med Live- 
kapellet värmer han upp inför Dan Hylander med egna nya och  
nygamla låtar, också han på klingande skånska. En kväll med skånsk  
rock när den är som bäst.n

Dan Hylander, 5 april Trelleborg, 6 april Sjöbo, 7 april Ängelholm,  
8 april Kristianstad. www.danhylander.com

2 4
1. Frågor och svar
Han klär våra frågor i roliga ord och tokiga funderingar och skapar en hälsosam distans till verklighe-
tens humorfattiga händelser. Donald Trump vald till president i Amerika?!  Under- och medelklassen 
valde alltså en miljardär för att tillvarata deras intressen.. Hur tänkte de där?  Finns det ångervecka för 
Brexit? Det är så enkelt som att vi behöver skratta. Åt eländet, åt oss själva och makten och härligheten. 
Hur mycket kärlek och glädje kan du få för en tjuga? Hur tänkte sexbunker-läkaren? Vad betyder Paddan?  
Vilken diet gäller i morgon? Är Taj Mahal en servitris? Mycket glädje och en livsuppehållande dos av 
trams garanteras när Thomas Petersson är ”Tillbaka i verkligheten” med sin show.”n

Tillbaka i verkligheten, 8 april, Nöjesteatern, www.juliusbiljettservice.se

2. Sinnesrik upplevelse i färg & form
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 fram-
fört 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

3. En hyllning till 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 

1 Foto: 2Entertain Foto: Christian StrömqvistFoto: Malin Arnesson
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Malmö Stadteater
www.malmostadsteater.se

NI KAN KALLA MIG ERNST
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HIPP NIGHT

VAD GÖR VI HÄR  

VINCENT

KABARET PÅ RÄTT PLATS
I äkta Hippanda skapar Malmö Stadsteater en 
alldeles speciell kväll för scenkonsten och där-
för kan allt hända. En festlig, queer, folklig och 
modern kabaretkväll fylld av musik, dramatik, 
sång, passion och humor. Hipp Night låter oli-
ka genrer synas tillsammans och visar fram det 
stora nöjeshuset Hippodromen. Värdpar är den 
gränsöverskridande artisten Lindy Larsson och 

skådespelerskan Cecilia Lindqvist. De bjuder  
på olika inslag med ståuppkomiker, cirkus- 
artister, musiker och skådespelare ur Malmö 
Stadsteaters eminenta ensemble. Husbandet 
Animal Farm, med bandmaster Anders Ortman, 
levererar ett pärlband av låtar. 

Hipp Night, 1 april, Hipp

Våren stavas variation på Malmö Stadsteater. Historia, drama, kabaret  
och underbart nöje fyller Hippodromen och scenerna vardag som helg.

LÖGNER
Emma och Robert är gifta med varandra. Robert är  
bästa vän med Jerry, men Jerry och Emma har ett hem-
ligt förhållande. De är alla tre goda vänner i en intellek-
tuell medelklassvärld, men under ytan håller de på att 
förtäras av sina lögner. Är de alltför 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 skarp-
sinnig dialog och ett sjudande maktspel är nobelprista-
garen Harold Pinters pjäs en av hans mest spelade och 
omtyckta verk. Den sägs dessutom vara baserad på 
författarens privatliv.

Svek, t o m 26 april, Intiman

BRÖDERNA VAN GOGH
Under hela sitt konstnärliga liv var Vincent van Gogh 
ekonomiskt beroende av sin lillebror Theo. Relationen 
var fylld av motstridiga känslor och tack vare att  
Vincent, under alla dessa år, skrev brev till sin bror 
får man en inblick i hur en av världens främsta 
konstnärer levde sitt liv. ”Vincent” är en berättelse  
om skapande, tro och tvivel. Om försakelser och 
uppoffringar, glädje och sorg. Och kärlek.

Vincent, 7–29 april, Intiman

SKRUVAT REALISTISKT
Vad är meningen med skolan? Varför finns den? Och 
hur påverkas människorna som befinner sig där varje 
dag? Dockteaterföreställningen ”Vad gör vi här?” är 
en kombination av dokumentär och bildkonst, bl a  
inspirerad av Peter Tillbergs tavla ”Blir du lönsam, 
lille vän?”.

Vad gör vi här? t o m 20 april, Studion

HENNES SISTA ÅR
Året är 1888. Publiken möter Victoria Benedictsson 
ensam på sitt rum i Köpenhamn. Det är hennes sista 
natt, rakkniven ligger på det lilla bordet invid sängen.  
Hon är mitt i livet, mitt i sin författarkarriär men 
hon är också så in i döden trött. 

Victoria Benedictssons författarskap är fortfarande 
levande, och hennes böcker kommer ständigt ut i  
nya utgåvor. Hon skrev under pseudonymen Ernst 
Ahlgren, och med ett urval av de texter som hon  
skapade under sitt sista år gestaltar skådespelaren 
Cecilia Lindqvist Ernst Ahlgren och ger nytt liv åt  
en av Sveriges, och Skånes, största författare.n

Ni kan kalla mig Ernst, 26 april–12 maj, Studion

Känslornas vår
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NÄRBILD IN PÅ KNUTEN
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 nya höjder. Jonna 
och Tammy, som är uppväxta i Limhamn, vann 
2013 priset Årets naturfotografer.

I vått och torrt, t o m 16 april, Slottsholmen

GATUKONST
Malmö by Paris är en utställning som visar gatu-
konst från Paris. Verken skapades på en enda dag 
under den kulturfestival som staden Paris arrang-
erade under fotbolls-EM 2016 tillsammans med 
alla medverkande länder. 

Malmö stads bidrag bestod i att bjuda in fem 
konstnärer från Paris att ge sin tolkning av  

Malmö. Dessa mycket individuella verk visas nu 
på Malmö Museer tillsammans med en elva meter 
lång fresk, uppkopplad i Augmented Reality och 
som berättar Malmös mänskliga landskap, skapad 
av Ann Senno och målad av Malmöbaserade gatu-
konstnären Limpo. 

Malmö by Paris, t o m 14 maj, Teknikens  
och Sjöfartens Hus

RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT
Ränder, rutor och prickar är vanliga mönster som 
finns i naturen, i stadsmiljön, på möbler, kläder, 
bilder, överallt och runt omkring. 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.n

Randigt, rutigt, prickigt, t o m december, Slottsholmen

  RANDIGT, RUTIGT, PRICKIGT  
©Georg Oddner/Malmö Museer

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

MALMÖS FÖRVANDLING  

I FOKUS

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

Magic Master  
ÄR TILLBAKA
Joe Labero bor i Singapore, men har hela världen som scen och arbetsfält. Hans 
bombastiska shower har blivit legendariska och han har flera gånger blivit till- 
delad den högsta utmärkelsen bland magiker, The Merlin Award, motsvarigheten  
till filmens Oscar. Den senaste showen ”Inferno” blev i sann Labero-anda, en  
totalsuccé med en fantastisk blandning av stora nummer och close up-magi  
i absoluta världsklass.

Den helt nya showen blir en nerskalad version  av mer intimare slag och blandas 
med reflektioner och humor. Efter 30 år som världsartist samlar Labero sina intryck 
och tittar tillbaka på ett liv som kantats av succéer, världen över.

– Förr högg jag på nästan allt som rörde sig, nu gör jag bara shower som känns 
spännande och nyskapande. Min senaste eldshow, Inferno, blev en sådan enorm 
succé att jag vill hitta nya grepp och stretcha de magiska trådarna ännu mer, säger 
Joe Labero.n

I över 30 år har Magic Master Joe Labero levt med magi dygnet 
runt. Denna vår åker han på turné över hela Norden.

A Magic World
8 april Kristanstad 
23 april Ystad
www.labero.se

Foto: Peter K
nutson
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Teatersverige  
FÖR ALLA

ALICE ELLER KONSTEN  
ATT FLYTTA EN MAMMA
Alice är 70+ och med aptit på livet. Henry, make 
sedan fyrtio år, har nyligen kastat  in handduken 
men vad är det för hemligheter han har lämnat 
efter sig? Hemligheter som Alice börjar nysta i. 
Samtidigt vill dottern och dotterdottern lirka in 
henne på hemmet. Men, se det vill inte Alice, hon 
har helt andra planer. Följ Alice när hon kryssar 
mellan lömska österrikare och intriganta barn 
och barnbarn. Och vem i hela friden är Angelo?

19/4 Hässleholm, 21/4 Landskrona 

ANKOMSTEN
En man lämnar sin familj för att söka en ny start  
i ett annat land. Ett land där ingen förstår vad han 
säger och allt är annorlunda. En språklös föreställ-
ning med häftig scenografi, musik och projicering-
ar som kan ses av alla, oavsett vilket språk man 
talar.

27/4 Lund

LA PALOMA
Tage är 84 år gammal och bor på ett äldreboende.  
En dag bryts det invanda vardagsmönstret när 
han väcks av Yasmina. Hon står där, insvept i  
sjal och ögonblickligen inlindad i Tages främ-
lingsfientlighet. Mellan drömmar om seglatser 
och minnen från en svunnen tid gör Tage sitt  
bästa för att köra bort Yasmina. Men det hjälper  
inte hur han än försöker. Yasmina stannar och 
lindrar hans plågor. Långsamt byggs en relation 
upp i ett värmande drama mötet mellan två olika-
världar. Med Hans Mosesson och Vera Veljovic.

19/4 Åstorp, 20/4 Förslöv, 21/4 Ängelholm,  
2/5 Kristianstad

VI SOM BÄR VÄRLDEN
Huvudberättelsen är en revolt mot det nedtystade, 
skamfyllda ensamma mamma-skapet. Det handlar 
om att finna sitt språk, sin identitet, höja sin röst och 
utmana de osynliggjorda strukturerna. En stundtals 
mörk realitet gestaltas med humor och värme i en 
musikalisk iscensättning. 

11/4 Ystad, 6/5 Landskrona

WHAT WILL HAVE BEEN
Den australiensiska nycirkusgruppen C!RKA är 
tillbaka med en ny föreställning. ”What Will Have 
Been” är en intim och gripande nycirkusföreställ-
ning som tänjer på gränserna för vad människo-
kroppen kan göra. Tre artister, ackompanjerade  
av en violinist och elektronisk musik, utmanar 
publikens föreställningar om människokroppens 
fysiska begränsningar. Våghalsigt och outsägligt 
vackert.

17/4 Malmö. 

VIT KANIN RÖD KANIN
För varje ort på turnén gör en ny skådespelare en-
tré på scen. Förutsättningar; ingen har läst texten, 
inga repetitioner, ingen regissör. På ett bord ligger 
ett kuvert med ett manus som är hemligstämplat. 
Föreställningen börjar. Texten är full av överrask-
ningar och är en magnifik uppvisning i ordets möj-
ligheter att förflytta rum, känslor och upplevelser; 
ett riktigt äventyr för en lekfull och nyfiken publik. 
Skådespelare och publik upplever texten i samma  
ögonblick. Upplever ett teaterexperiment som 
spelats framgångsrikt på över 15 språk.n

17/4 Kristianstad: Andreas T Olsson 
18/4 Tomelilla: Bror Tommy Borgström

Riksteaterns föreställningar är en aldrig sinande skatt av pjäser, cirkus,  
shower och konserter för oss alla att ösa ur. Det är bara så svårt att välja. 

Riksteatern
www.riksteatern.se

WHAT WILL HAVE BEEN  
Foto: Andy Phillipson

ALICE ELLER KONSTEN  
ATT FLYTTA EN MAMMA 

BROR TOMMY BORGSTROM   
Foto: Lucas Golen

ANDREAS T OLSSON 
Foto: Martin Stenmark
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 ” ”Som du vet är diskretion en heders-
sak och mina tangenter säger inget 

om vad som förekommit.

INTERVJU

TREBENAD  
skönhet talar ut
Redan 1980 lät denna Malmökändis tala om sig i både moll och dur. Svart 
med yppiga former och på tre ben spred hon glädje och underhållning till ett 
pulserande nattliv. Hon bodde på andra våningen och med en magnifik utsikt 
över Malmös absoluta centrum var det många som kallade hennes domäner 
för sitt andra hem och ett absolut sista vattenhål innan hemgång i festnatten. 
Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju med Tahongaflygeln.

I 25 år tjänade du som navet i eftersläcknings-
tjänsten i Malmös nattliv.
– Ja, jag öppnade locket redan 1980 och bjöd in 
alla att umgås runt mig. Här har det gått livat till 
när Malmös bubblande nöjesliv skulle träffas och 
mingla. Egentligen så var min tillkomst en reak-
tion på att inte alla ville ut och gå på disco utan 
bara ville hänga runt mig och träffa färgstarka 
profiler och likasinnade. Mina välljudande toner 
smekte ett och annat öra fram till klockan fyra på 
morgonen. Lite för tidigt, tycker jag nog, då hade 
man precis blivit varm i strängarna. Men man 
måste ju ha lite privatliv också.

Tahonga Bar, som var ditt hem i 25 år, måste  
ha varit en tummelplats för de ungdomliga,  
de trendiga och coola och en lång rad kändisar. 
– Man har sett både det ena och det andra, det 
kan jag lova. Bortsett från mina stamgäster, som 
gärna kom flera gånger i veckan för att förfriska 
sig så var det så att om det var en kändis i stan så 
hamnade denne runt mig vid ett eller annat till-
fälle. Men, som du vet, så är diskretion en heders-
sak och mina tangenter säger inget om vad som 
förekommit. Jag minns speciellt en gång som jag 
gärna hade velat förtälja fast det tar jag nog med 
mig i partituret.

När din hemvist skulle stängas för gott 2005 fick 
du en helt egen fanklubb som skrev protestlistor 
för att du skulle bli kvar.
– Jag blev mycket rörd av det engagemang som  
visades från mina vänner. Jag blev kallad “en insti-
tution i Malmös nöjesliv” t o m. Lilla, svarta, trebe-
nade jag! Och jag som trodde att mina vänner kom 
för den digra drinklistan och använde mig som av-
ställningsyta för sina White Russians och Bloody  
Marys. Men inte då, man kom för att träffa mig 
och njuta tillsammans med likasinnade. Även om 
jag aldrig bjöd på bombastiska toner utan höll mig 
mer sobert i bakgrunden så var jag ett lika viktigt 
inslag som både gästerna och drinklistan.

Sedan 2005 bor du på Nöjesteatern.
– Min käre vän Julius Malmström erbjöd mig  
ett nytt hem och jag kan inte tänka mig ett bättre 
logi än på skrattets och glädjens teater. Här flock-
as nu Malmös underhållningselit för att se de 
magnifika musikalerna och showerna. Jag stor-
trivs här och ibland träffar jag gamla goda vänner 
från mitt gamla lokus. Underhållaren och estra-
dören Cornelius Löfmark med vänner arrangerar 
hyllningar på mig till min ära. Jag känner att jag 
har gått en ny vår till mötes.n

TAHONGAFLYGELN  Foto: Ola Sjösten
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Upplev en spännande, intressant och rolig musikalisk 
resa tillsammans med legendariske låtskrivaren, artis-
ten, programledaren och musikanten Lasse Holm. 

LASSE EXTRA ALLT
I ord och ton berättar han om sina 50 år i den svenska musikens  
absoluta centrum. Lasse har haft över 70 låtar på svensktoppen, har 
vunnit den svenska melodifestivalen fem gånger med bl a ”Främling”, 
”Eloïse” och ”Bra vibrationer”. Han bjuder på många av sina hits i en 
härlig show tillsammans med begåvade sångerskan och artisten Fridha 
Lundell och pianisten Michael Bäck.n

En hel massa Lasse 
7 april, Nöjesteatern, Malmö 
www.juliusbiljettservice.se

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

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.

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

Det-hander-170x260.indd   1 2017-02-20   11:16

www.ystadtattoo.se

10 - 12 augusti 2017

En militärmusikalisk 
show i världsklass!

Här kan du köpa biljetter:

• Tattoo-expeditionen, Per Helsas gård, Ystad
 Telefon: 0411– 650 14 

• Julius Biljettservice

• Turistbyrån, Ystad 
 

Gästartist:Ola Salo

Foto: Linus Hallsenius

Ystad International Military Tattoo

Annons DH_72x113mm_170316.indd   1 2017-03-16   14:24
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Malmö Opera
www.malmoopera.se

Det är dramatiskt på operans scener i vår, t o m Döden gästar huset. Både  
de stora känslornas musik och glammigt nöje i drag kan kräva näsduk till  
tårar av både skratt och sorg. 

VÅRENS DRAMA

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 kanalregattan på karnevalen i Ve-
nedig 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 tillsammans med Tobia Gorria, pseu-
donym för den litterära kraft källan Arrigo Boito. 
Denna grand opera blev Ponchiellis stora genom-
brott och en internationell framgång. ”La Giocon-
da” sätts upp av Staffan Valdemar Holm med sce-
nografi och kostym av Bente Lykke Møller. Musi  -
kaliskt ansvarig är eminente dirigenten Alberto 
Hold-Garrido.

La Gioconda, 25 mars–3 juni

AFTER DARK
Efter hela 40 år som  

en institution i svensk 
nöjesindustri är det dags 

att gå i pension. Men först ska 
Christer Lindarw och After Dark 

bjuda på en sprakande grande fi-
nale med showen ”This is it!”. 

När Christer Lindarw och 
Lasse Flinckman star-

tade After Dark 1976 
förändrade de  

underhållnings-
scenen i  

Sverige.  
De 

bru-
kar 

säga: 
”När alla 

andra kasta-
de bh:n, då satte 

vi på oss den!” De-
ras signum är humor-

fyllda shower med fart-
fyllda nummer, mycket  

dans och ett färgsprakande 
överdåd av glitter och glamour;  

”This Is It!”

This Is It!, 12–16 april

LIEMANNEN GÅR I STREJK
Människans kraftmätning med Döden är ett klas-
siskt berättartema som finns i mängder av sagor 
och filmer. Mitt under andra världskriget skrev 
Viktor Ullmann ”Döden säger nej”, en tragiko-
misk kammaropera, där publiken möter Harlekin, 
skämtets mästare. Men han är trött och slokörad 
och tycker att människan har glömt bort hur man 
skrattar. Han känner sig som en bortglömd fjant i 
livets utkant. Faktiskt så bedrövlig att han går till 
Döden och ber om att få dö. Men döden säger nej, 
för den som kan skratta åt sig själv, han är odöd-
lig. 

Ingen har sett Kejsaren på åratal. Han har stängt 
in sig själv i sitt palats för att kunna regera bättre. 
En dag bestämmer han sig för att starta ett krig 
där alla ska slåss mot alla. Och den som ska leda 
kriget är den gamle bundsförvanten, Döden.

Döden blir rejält uppretad. Förr hyllade folk  
honom och respekterade hans gärning. Nu får 
han linka bakom alla krigsmaskiner och är bara 
en liten hjälpreda. Döden får nog och går i strejk. 
Ingen människa kan längre dö. Men utan döden 
fungerar inte livet. På slagfälten kämpar solda-
terna för livet för att dö. Kejsaren har inget annat 
val än att förhandla med Döden. Och Döden sva-
rar: Jag kan sluta fred, om du blir mitt första offer. 
Kan man inte respektera döden, så kan man inte 
respektera livet.n

Döden säger nej , 1–28 april, Verkstan
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En välbevarad 
750-åring

Nya  
SKILLINGE  
TEATER 

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. 

Anrika Skillinge Teater nyöppnar  
i påsk med renoverade lokaler  
och ett mycket starkt och varierat 
program. VR-teater, bluesfest,  
barnteater, konstutställning och  
ett författarsamtal med Karin  
Brunk Holmqvist.

Foton: R
oza C

zulow
ska

Skillinge Teater
www.skillingeteater.se

14–16 APRIL
RESA ANNORLUNDA  
I en hyllad föreställning möter vi flyktingen  
Marwan Arkawi som flydde från Syrien och lever 
nu i Sverige. I Osynliga teaterns ”Det levda bak-
länges” får publiken en unik inblick i hans resa 
och möte med Migrationsverket genom VR-
glasögon och hörlurar. Medverkar gör Marwan 
Arkawi själv med sin personliga berättelse.

14–15 APRIL
PÅSKBLUES  
Big Easy är ett gäng rutinerade musiker med  
alla från Wilmer X och Peps Persson till Miriam 
Bryant och Hasse Andersson. The Easy Horns, 
med Hans Wiklund, trumpet, och Fredrik  
Wiklund, trombon, förstärker upplevelsen. 
3-mannakören Crescent City Sisters körar bak-
om gästerna och den lokala bluesfärgen sätts 
av Simrishamns-sonen och gitarrkungen Lars 

Persson.  
På allmän  
begäran gör 
också Mal-
mös soul-
drottning, 
Hanna Svens-
son, ett återbesök 
på bluesfesten.

15 APRIL
LIVETS HUMOR  
Författaren Karin Brunk Holmqvists humoris-
tiska berättelser om att det aldrig är försent att 
förändra sitt liv lockar såväl till skratt som till 
igenkännande nickar. Med värme och insikt 
låter hon krocken mellan gamla och nya tider, 
landsort och stad, blomma ut i underhållande 
skrönor fyllda av värme och medmänsklig stor-
het och tillkortakommande.n
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DET LEVDE BAKLÄNGES  Foto: Jonas Eng
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I hela 13 månader firas Lunds Universitets 350-årsjubileum till  
glädje för alla lundabor, historie- och framtidsintresserade och  
alla som har en koppling dit.  

UNIVERSITETET 350 ÅR:

JUBEL I LUND

Jubileumsåret är också en möjlighet för läro- 
sätet att uppmärksamma utbildning, forskning, 
de senaste innovationerna och samarbeten som 
leder universitetet mot framtiden. Under 2017  
blir Lunds universitet ett ännu öppnare univer- 
sitet än vanligt, helt enkelt.

Jubileet vänder sig till alla intresserade, från 
framtida och nuvarande studenter, alumner, sam-
arbetspartners och lundabor till forskningsintres-
serade och många fler. Även deltagare som kom-
mer långväga ifrån välkomnas då universitetet 
har flera veckolånga programaktiviteter som gör 
resan dit väl värd.

Bl a bjuder jubileet på fem vetenskapliga tema-
veckor om aktuella frågor, föreläsningar och  
seminarier, en årslång jubileumskurs i lunden-
sisk bildning, konstutställningar och musikaliska 
framträdanden, festliga tillställningar, en upp-
täckardag för de minsta, en jubileumsrevy och 
mycket mer. I flera av arrangemangen medverkar 
kända internationella och nationella namn från 
forskarvärlden. Även organisationer, näringsliv 
och beslutsfattare deltar. Jubileumsprogrammet 
speglar universitetets mångfald och bredd och 
innehåller såväl evenemang som har tagits fram 
speciellt för jubileet som universitetets ordinarie 
verksamhet.n

Universitetets  
350-årsjubileum 
t o m 28 januari 2018  
www.lu.se 
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Celebrations in Lund
The univerity of Lund celebrates 350 years of 
learning and teaching. In 2017 there will be lots of 
interesting events and lectures on the history of 
the university and everything else concerning the 
life of students and professors. Even if you haven t́ 
studied there there is a lot of things to experience 
in a festive mood.

Untitled-2   1 2017-03-21   10:49:29

VÅRKONSERT
med maximal underhållning

Söderslättshallen
Trelleborg
14 maj 2017 kl 15.00

Trelleborgs Musikkår
Trelleborgs Storband

Anne-Lie Rydé
Oscar Zia
Patrik Isaksson

Samarbetspartners:

Entre: 250:- (ungdom upp t.o.m 18 år 150:- leg. visas)
Biljettförsäljning: www.trelleborgsmusikkar.se, 
Entré Trelleborg, Gunillas Hemsybutik 
och Trelleborgs Turistbyrå
Köpt biljett återlöses ej. 
Längd: ca 3 timmar inkl paus

Konferencier & regi: 
Anders Aldgård
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7 APRIL 
JONAS GARDELL
Det är över 30 år sen Jonas Gardell gav ut sin  
första roman. 30 år sen han gjorde sin första 
show. 30 år sen han blev ihop med Mark. Det 
här är inte en best of-show. Det är inte en grea-
test hits-kavalkad utan en skitrolig föreställning 
om åren som gått, drömmarna som sprack och 
segrarna som vanns. På de här 30 åren har Jonas 
Gardell gått från att vara ett UFO på besök i  
Mellanmjölkens land till att vara nån som blivit 
välkomnad in, rentav folkkär.

20 APRIL
VÅRMYSTIK
Sommarnatten är fylld av mystik och upptåg som 
i Shakespeares komedi ”En midsommarnatts-
dröm”. När Felix Mendelssohn tog sig an denna 
pjäs lät han skådespelare framföra texten sam-
tidigt som orkestern spelade. Dirigenten Mario 
Venzago har bearbetat detta så en skådespelare 
framför handlingen på svenska. Publiken leds  
genom Shakespeares komedi där den eleganta 
och dramatiska musiken beskriver skeendet och 
kända separata satser som ”Bröllopsmarschen”, 
”Notturno” och ”Scherzo” får sitt sammanhang. 
Robert Schumann skrev sin första symfoni efter 
att blivit inspirerad av dikt kallad Vårens upp-
vaknande. Symfonin inspirerande fylld av glädje, 
varje sats är medryckande och de två sista satser-
na har också en härligt sprittande rytmik. 

29 APRIL
BRYNOLF & LJUNG – HOKUS POKUS 
MOTHERF*CKERS!
Humor, psykologisk vilseledning och fingerfärdig-
het kombineras i ett högt tempo med storslagna  
illusioner och specialeffekter. Räkna med silver-
tejp, en älg och paintballpistoler när duon intar 
scenen. Brynolf & Ljung sparar inte på krutet. 

Med hjälp av ett gäng kreativa genier som  
Hans Marklund, Jennie Widegren (Bounce), 
Henrik Schyffert och 
Morgan Alling har en 
magishow skapats  
som inte lik- 
nar något  
annat.n

MYSTISKT PÅ 
MALMÖ LIVE

BEST OF...  
CLAES 
MALMBERG

Djur i bur

Det blir som vanligt en blandning av humor  
och härlig musik med mycket värme. Claes har 
under en lång rad år stått för både komiska stand 
up-shower, lyriska utsvävningar i operettens  
glada värld men också dramatiska roller på  
film och TV. Hans komik kan beskrivas som  
både träffsäker, elegant och med oväntade infall.  
Tillsammans på Claes på scen återfinns Thomas 
Darelid och två andra musiker.n

Best of ... Claes Malmberg, 27 april, Ystad Teater. 
www.ystad.se/teatern

2011 började Julia Lindemalm besöka olika djurparker och 
resultatet är en fotografisk betraktelse, lika personlig som 
dokumentär. Utställningen Zoo World visar bilder tagna  
på tio djurparker runt om i Europa, från Berlin till Borås, 
och den skildrar människans förhållande till djur i  
fångenskap. 

Zoo World belyser den obesvarade kärleken till  
djuren och ifrågasätter människans självpåtagna roll  
som härskare. Genom att arrangera naturen efter 
människans egna önskningar ökar avståndet 
till det vi egentligen längtar efter, det vilda.n

Zoo World, t o m 14 maj,  
Konsthallen på Falsterbo Strandbad,  
www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/konsthall

Varje år besöker 700 miljoner människor en djurpark. Vi stannar i snitt  
46 sekunder vid varje bur där djuren beskådas som objekt medan den  
värld de egentligen tillhör krymper. 

Multikonstnären Claes Malmberg är 
tillbaka med en föreställning byggd  
på det bästa ur hans tidigare shower. 

Jonas Gardell, Brynolf & Ljung och lite musik fyller Malmö Live med magi och 
spänning under april.

Malmö Live
www.malmolive.se

BRYNOLF & LJUNG  Foto: Robert Edlrim

JONAS GARDELL  Foto: Stellan Herner

Foton: Julia Lindeman
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Helsingborgs Stadsteater
www.helsingborgsstadsteater.se

ETT DOCKHEM  Foto: Sophie Håkansson

DOCKHEM A LA IBSEN
Nora har saknat ett fritt och jämlikt samliv 
med sin make Torvald, och hon beslutar sig för 
att lämna honom och deras barn. 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.

Ett Dockhem, t o m 6 maj

GÄNG = GRUPP
”Ett gäng på scenen” är en interaktiv föreställ-
ning där frågor om grupptillhörighet, gäng-
bildning, civilkurage och konsekvenser av olika 
vägval står i fokus. Föreställningen lyfter fram 
de faror som ungdomar konfronteras med i sin 
vardag, men också möjliga vägar ut ur negativa 
och destruktiva sammanhang. Ett unikt samar-
bete mellan Helsingborgs Stadsteater, Helsing-
borgs IF och Teater Reagera.

Ett gäng på scenen, 21 april

Små och större gruppers liv i tillvarons olika sammanhang skildras  
med allvar och humor på tre olika scener. 

FÖRR & NU PÅ SCEN 

DEN STORA KAMPEN
Härom året spelade en bejublad uppsättning 
av ”Pelle Erövraren” för fulla hus på Storan. 
För alla de tusentals besökare som tog den till 
sina hjärtan kommer nu uppföljaren, ”Pelle 
Erövraren – den stora kampen”, som storsla-
gen musikal på Helsingborg Arena. Föreställ-
ningen bygger på Martin Andersen Nexøs 
tredje bok i romanserien, och utspelar sig i 
början av förra seklet.

Pelle har blivit vuxen och bosatt sig i Kö-
penhamn. Hans dröm är att erövra livet och 
världen genom att aktivt engagera sig i den 
gryende arbetarrörelsen. Mot Pelles kamp för 
arbetarklassens frigörelse står hans strävan 
att samtidigt kunna leva ett vanligt borgerligt 
familjeliv. Han gifter sig och får barn med Ellen, 
och slits mellan att värna sin familj och strida 
för det stora arbetar kollektivets rättigheter. 
En historia fylld av kärlek och otrohet, fattig-
dom och försoning, självförverkligande och 
uppoffring.n

29 april–28 maj Helsingborg Arena
PELLE ERÖVRAREN  Foto: Sarah Perfekt
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Nu kommer våren och i samband med konstrundor och utställ-
ningar blir det säkert tillfälle att sitta och njuta av vårväder och  
en god fika. Mycket nöje. 

Till påsk slås grindarna till den vårvackra slottsparken upp. Njut av vårens 
första blommor och följ med på en mängd aktiviteter för hela familjen. 

PÅSKTRADITION 

Blommig vårkänsla

Illustrationer: Free Images

13–14/4 IASE Konstrundan www.iase.se
14–17/4 Påskutställning www.skhf.se
14–17/4  Konstrunda Krstd www.artqueen.se
14–17/4  Konstrundan & Jubileumsrundan Mittskåne www.konstrundan.com
14–23/4  Konstrundan NV Skåne www.konstrundan.se
14–23/4 Konstrunda Österlen www.oskg.nu
13–23/4  Konst på Kryss www.sofiero.se

NÅGRA AV ALLA TREVLIGA UTSTÄLLNINGAR:

13 APRIL–31 MAJ 
VÅRFLOR
Våren och Sofieros högsäsong inleds med ett prun-
kande vårflor där parken bjuder på årets första  
efterlängtade och färgsprakande blomningar.  
Under april och maj sprider 30 000 vårblommor 
sin glädje över hela parken. Tulpaner, narcisser. 
hundtandsliljor och andra vårblommor bildar 

sprudlande färgkompositioner som skiftar karak-
tär allt eftersom våren går. 

På Barnens Sofiero finns en mängd roliga pys-
selaktiviteter att delta i under hela helgen förutom 
att njuta av lek och spring i parken.

Sofiero
www.sofiero.se

13–17 APRIL 
KONST OCH SKULPTUR
Följ med på guidade vandringar bland Sofieros skulpturer  
och se de italienska land art-konstnärerna Gabriele  
Meneguzzi och Vincenzo Spongas arbete med en  
installation. I Orangeriet invigs utställningen ”Koke- 
damas: Svävande vår”, en svävande japansk lustgård  
i svensk tappning där besökaren kan drömma sig  
bort under en färgskrimrande himmel av vårgrönska.  
Den är skapad av konstnären Aia Jüdes och illustra-
tören Sanna Haverinen. På slottet invigs utställningen 
”Konst på kryss” som visar konstnärliga uttryck från 
båda sidor av Öresund.n

SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD

© AIA JÜDES
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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.

MAGISKA MIRAKLER
Malin Nilsson är trolleriets ”Enfant Terrible” och 
Charlie Caper är en kringluffande gentleman med 
en extraordinär fingerfärdighet. På den mysterie-
doftande teatern, i skenet av kulörta lyktor, träffas 
de för att ge publiken en magisk upplevelse med 
sina mest otroliga maginummer. En sensations-
show om de små sakerna i livet. Förra året vann 
duon priset ”Best Magic” på ”The Adelaide Fringe 
Festival” i Australien och nu är de tillbaka på 
Victoriateatern för att fira påsken med Malmö- 
publiken.

Minor Miracles, 14–15 april, Victoriateatern,  
www.victoria.se

DRAKBORG 
På Drakborgen börjar äventyret där besökare får 
spela vilken roll man vill. Här kan man styrariket 
från den ståtliga tronsalen eller vara 
fången i den ruskiga och mörka 
fängelsehålan. På utställningen 
”C400 – staden i vattenriket”, 
får barnen ett helt eget spår. 
Tillsammans med det lilla skelet-
tet Thue går man på jakt i Kristian-
stads historia och gör hemliga fynd  
som alla bär på en särskild berättelse.     

Regionmuseet Kristianstad,  
www.regionmuseet.se  

Magiskt på vårkanten

TROLLERI

BAMSE MED VÄNNER

DET VAR EN GÅNG ...
Det var en gång en jättefeg prins. Han letade efter 
en drake som blivit utbränd och ledsen. Som tur var 
dök en modig prinsessa upp och hjälpte honom leta. 
Tillsammans med Sanna Persson Halapi, Marianne 
Mörck och Malmö SymfoniOrkester blandar Nalle 
de allra bästa sagorna med spännande musik.

Sagonalle, 22 april, www.malmolive.se

DJURKUL I YSTAD 
Snart öppnar Ystad Djurpark grindarna. Här  
strosar zebrorna fridfullt omkring i det vackra 
landskapet tillsammans med antiloperna. En och 
annan kamel, bison och jak vandrar ute på åkrar-
na och de roliga surikaterna får man absolut inte 
missa. Även den svenska faunan finns representerad 
av ståtliga älgar, trinda Linderödsgrisar, rödkulle-
kossor och ulliga gutefår. Har man spring i benen 
finns det gott om klätterställningar, rutschkanor 
och gungor.

Ystad Djurpark, 29 april–1 oktober, www.ystaddjurpark.se 

HEJ SHAUN! 
Hälsa på Fåret Shaun och hans vänner, testa att 
köra på specialbyggda Massey Ferguson-trakto-
rer och kolla på nordiska djur som vildsvin, älg, 
björn, lodjur och gråsäl. Djurparken är pyntad i 
påskens alla färger och bjuder på påskens äventyr-
ligaste äggjakt med äventyr, bus och roliga akti-
viteter.

Skånes Djurpark, öppet till 5 november  
www.skanesdjurpark.se

LILLEBROR OCH KARLSSON 
Hur gick det till när Lillebror träffade Karlsson för-
sta gången? Vem är den där Karlsson på taket som 
retar gallfeber på Husbocken, skrämmer livet ur tju-
varna och som mamma och pappa påstår bara är ett 
påhitt? Det kanske man vet när man sett denna fart-
fyllda familjeföreställning i 1970-talsmiljö med 
massor av sång, musik och roliga filurerier.

Karlsson på Taket, 22 april Helsingborg,  
23 april Kristianstad. www.sandelius.se

Foto: Lars Brundin

Dundermysteriet
I utställningen ”Bamse och Dundermysteriet” får besö- 
karna följa Bamse och hans vänner på ett spännande 
äventyr där de ska rädda miljön. Farmor behöver blom-
man Dunderklockan för att göra Dunderhonungen som 
gör Bamse till världens starkaste björn. Men nu finns det 
inte lika många Dunderklockor som förut och Farmor 
är orolig. Hur ska det gå med Bamses Dunderhonung?

Lille Skutts morötter kommer inte upp i trädgårds- 
landet längre. Hur ska han få mat om det inte finns 
några morötter? Bamse, Nalle-Maja och deras vänner  
kan inte förstå vad som hänt. Hjälp dem att lösa 
mysteriet.n

Bamse och Dundermysteriet, 1 april–20 augusti,  
www.regionmuseet.se
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FRÅN REDAKTIONEN

Miriam Bryant 
28/4

Hon prisades för sitt stora hitsing-
el ”Black Car” på P3 Guld och var 
även nominerad till Bästa Liveakt. 
Upplev Miriam Bryant på Mejeriet  
i Lund.n

www.kulturmejeriet.se

Patchwork 
t o m 13/8

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

www.skissernasmuseum.se

Jesus Christ Superstar 
19–22/4 

Rockoperan Jesus Christ Superstar 
med JCS-kören, solister och orkes-
ter spelas i Västra Vrams Kyrka 
nära Kristianstad.n

www.svenskakyrkan.se/vvram

Pixel Filmfestival 
22/4

Festivalen bjuder på filmvisningar, 
seminarier, expo och prisutdelning. 
På Pixel Junior kan man prova att 
skapa egen film, pyssla och testa ny 
teknik.n

www.filmiskane.se/pixel

April bjuder på utställningar, film, konst, musikal 
och konserter. Här kommer ett axplock med 
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

Hanna & Ewan Svensson  
30/4  

Hannah & Ewan Svensson kommer 
till Ystad Teater med en unik hyllning 
till sångerskan Ella Fitzgerald och 
gitarristen Joe Pass.n

www.musikisyd.se

Dana Sederowsky 
 t o m 14/5

Med repetition och monotoni som 
konstnärlig metod undersöker och 
gestaltar Dana Sederowsky effekt-
fullt olika dimensioner av att vara 
människa.n

www.dunkerskulturhus.se

100 Års Hits 
29/4

Kom och sjung med i de senaste 
100 årens mest kända låtar tillsam-
mans med Kristoffer Jonzon och 
Husbandet.n

www.victoria.se

Glyptoteket Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7, 1556 Copenhagen

War and
Storm

Treasures from the Sea around Sicily
06.04.–20.08.
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En smygtitt på maj bjuder bl a på härliga poplåtar, 
älskare och älskarinnor och fartfylld motorsport ute  
i den vårblommande naturen.  

ABBA
1974 valde ett enat Europa låten 
”Waterloo” som vinnare av  
Eurovision Song Contest. Upplev 
historien om legendariska ABBA 
som genom åren har blivit värl-
dens mest sålda popgrupp efter 
The Beatles. 

The Show – A Tribute To Abba,  
1 maj, Kgl Teater, Köpenhamn,  
www.kglteater.dk 
3 maj, Malmö Arena,  
www.juliusbiljettservice.se

STCC 
Ring Knutstorp i Skånska  
Kågeröd marknadsförs som 
”The Valley of Speed”. Banan  
är kuperad, teknisk och krä-
vande med klassiska kurvor 
som exempelvis Hårnålen, 
Kvällsposten och Liton. Fina 
publikplatser i naturskön miljö.  

STCC, Ring Knutstorp 4–6 maj, 
www.stcc.se

SKARHULTS SLOTT 
Kvinnans drift har alltid provo-
cerat och fram till upptäckten 
av ägget på 1700-talet, trodde 
man till och med att kvinnans 
orgasm var en förutsättning för 
att hon skulle kunna bli med 
barn. Skarhults Slott sätter  
fokus på sex och lust under de 
senaste 500 åren. 

Älskare och älskarinnor, från 4 maj,  
www.skarhult.se

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

SKARHULT SLOTT

STCC KNUTSTORP

A TRIBUTE TO
 A

B
B

A       Vint
erskoj i  
   tankarna

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



NJUT AV VÅREN 
PÅ  UNDERBARA 
 LOUISIANA

Louisianas Main Corporate Partners:

WANG SHU 
– KINESISK ARKITEKTUR 
TILL 30. APRIL

BARNETT NEWMAN 
TILL 17. APRIL

WILLIAM KENTRIDGE 
TILL 18. JUNI

TAL R 
FRÅN 18. MAJ


