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KÅSERI

Det skall vi fira
Vad firas mest, undrar jag. Årets högtider som 
påsk, pingst, midsommar, jul och nyår är väl 
ganska självskrivna som objekt för ledighet 
och firande i kombination med mat och vän-
ner. Men jag undrar vilken dag som firas mest 
när det kommer till det mer personliga planet. 
Födelsedag trodde jag i min enfald var den 
högst rankade av de två men jag har nog fått 
tänka om då namnsdagar tydligen är ytterst 
viktiga för en del.

Födelsedagar är jag ganska bra på att kom-
ma ihåg, namnsdagar icke så. Namnsdagar är 
kanske lite av en efterkonstruktion för de som 
tycker att de inte blir tillräckligt uppmärk-
sammade på sin födelsedag. En nära släkting 
blev alltid jätteglad när jag uppmärksammade 
dennes födelsedag men Gud förbjude om man 
förbisåg någon av hans fyra namnsdagar. Då 
kunde han ringa, givetvis inte samma dag, det 
hade gått hans ära förnär, utan gärna dagen 
efter, och med gråtmild stämma förklara att 
han faktiskt hade haft namnsdag dagen innan 
och att han gått och väntat på ett telefonsam-
tal från mig. Samma sak upprepade sig följ-
daktligen fyra gånger om året.

– Hur kunde du glömma bort mig igår, hul-
kade han fram.

– Hade du namnsdag igår? frågade jag.
– Det vet du mycket väl! gapade han.
– Då ber jag om ursäkt och säger grattis nu 

istället, försökte jag.
– Jag heter ju inte Tekla för böveln! blev det 

snyftande svaret.
I Polen och Ungern så är i alla fall namns-

dagar betydligt viktigare än födelsedagar. 
Kanske har det med att göra med den katolska 
kyrkan eller någon annan kulturell skillnad. 
Hur som haver så blev detta alltför tydligt när 
jag, i min önskan om att anamma lite av det 
ungerska språket, fick upp ögonen för uttrycket 
“Boldog nevnapot”. På sociala medier så skrev 

mina ungerska vänner ”boldog nevnapot” 
 i tid och otid vilket jag tolkade som en artig-
hetsfras eller en födelsedagshälsning till nära 
och kära. Så, icke ont anandes, skrev jag bol-
dog nevnapot till kreti och pleti på sociala  
medier som hade födelsedag vilket skapade 
en viss muntration och en del bryderi. Detta 
generösa tilltag fick ett abrupt slut när någon 
förständigade mig med att jag önskade vänner  
och bekanta grattis på namnsdagen när så 
inte var fallet.

Kanske hade det varit en utväg för namns-
dagsfantasten jag skrev om innan. Att inleda 
varje samtal med denne någon med boldog 
nevnapot för säkerhets skull så kunde det tol-
kas som en hyllning till honom oavsett anled-
ning. 

Hur gör de med ovanliga namn som inte 
finns med i kalendern? Gamla fina namn som 
Aslög, Fikret, Berne eller Ambjörn har för- 
visats till de djupa källarvalven dit namn  
förpassas som anses “omoderna” och inte  
tillräckligt snofsiga. Varför då, kan man  
undra. Har inte alla rätt till sin egen namns-
dag? Jag tycker att alla namn är värda sin dag 
men utan hyllningsobligatorium från icke ont 
anande vänner och bekanta.

Ola Sjösten
chefredaktör

KONCEPT OCH REGI AV TILDE BJÖRFORS

SPELAS PÅ HIPP 5 MA√–3 √UNI 2017

TREDJE OCH SISTA DELEN AV DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
TRILOGIN SOM INLEDDES MED BORDERS OCH LIMITS

BILJET TER M A LMOSTA DSTEATER .SE
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3. Småskalig design
Det är dags för årets vårmarknad på Mitt Möllan. Hela huset och Claesgatan fylls med myllrande  
liv och spirande grönska. På plats säljs lokalt producerat hantverk, mat och dryck av högsta kvalitet.n

Vårmarknad, 13–14 maj, Mitt Möllan, www.mittmollan.se

4. Hantverk på nytt 
I Sofieros utställningsvåning möts i sommar traditionellt hantverk och modern design på ett lekfullt  
och överraskande sätt. Sofieros tradition av Arts & Crafts knyts samman med coola urbana influenser.  
Ett romantiskt tema med växter, djur och naturmaterial blandas med nutida upplevelser och installa-
tioner som rör sig i gränslandet mellan hantverk, konst, design och mode.n

Sofiero Slott, 20 maj–17 september, www.sofiero.se

5. Pampigt på Arenan
Ett av världens större inomhustattoo välkomnar musik- och  
showälskare i alla åldrar. Till arenan kommer några av de främsta  
professionella militärorkestrarna och uppvisningsgrupperna från 
bl a Sverige, Skottland, Norge, England, Belgien, Frankrike och 
Estland i en show fylld med musik, fart, precision och akrobatik. 
Fantastiska Helen Sjöholm uppträder tillsammans med de 600 
musikerna.n

Sweden International Tattoo, 21–21 maj, Malmö Arena,  
www.militarytattoo.se

2 4
1. Djur i bur
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. 
2011 började Julia Lindemalm besöka olika djurparker och resultatet är en fotografisk be-
traktelse, 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 förhål-
lande till djur i fångenskap. 

Zoo World belyser den obesvarade kärleken till djuren och ifrågasätter människans själv-
påtagna 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

2. 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 textilsamling lyfter man fram kläder i dessa tre mönster, och dessutom visas special-
gjorda kreationer av elever från Tillskärarakademin Malmö.n

Randigt, rutigt, prickigt, t o m december, Malmö Museer, www.malmo.se/museer

1 Foto: Julia Lindemalm Foto: Aia JüdesFoto: Georg Oddner / Malmö Museer
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Malmö Stadteater
www.malmostadsteater.se

NI KAN KALLA MIG ERNST 
Foto: Emmalisa Pauly

BLOD OCH ELD 
Foto: Emmalisa Pauly

MOVEMENTS 
Foto: Abed Naji

FLYKTEN TILL MALMÖ
Med cirkusens fysiska språk på en unik teater skapas en föreställning om medmänsklighet, gränsöver- 
skridande, migration och mottagande. Movements startar i berättelser från de människor på flykt som 
kom till Malmö hösten 2015, och de volontärer som tog emot dem. Det är också en föreställning om 
hur ett andrum kan sticka hål på medmänskligt engagemang och skapa tomrum med utrymme för 
rädsla, misstro och splittring. Movements är sista delen i den trilogi som inleddes med Borders 2015 
och fortsatte med Limits 2016. Den är skapad för Hipps unika teaterlokal. 

Movements, 5 maj–3 juni, HIPP

Historia, nutid och tidlösa frågor samsas på Malmö 
Stadsteaters tre olika scener i vår. Berättelser och  
frågor skapas gemensamt av skådespelare och  
cirkusartister.

ÅLDRAS I NUTID
Det handlar om att åldras. Varför måste  
Snövit dödas av sin elaka styvmor? Var-
för fick tidernas största sexsymbol, Marilyn 
Monroe, aldrig själv orgasm? Och varför 
vet vi så lite om klimakteriet? Dessa tid- 
lösa och eviga teman, från moderskap och 
sexualitet till vår tids jakt på evig ungdom, 
är skrivna som ett tragikomiskt körverk 
som spelades för fulla hus på Intiman  
våren 2016. Blod och eld spinner vidare 
på Liv Strömquists succébok Kunskapens 
frukt (2014) som handlar om det kvinnliga 
könets kulturhistoria.

Blod och Eld, 6–20 maj, Intiman 

HENNES SISTA ÅR
Året är 1888. Publiken möter Victoria  
Benedictsson ensam på sitt rum i Köpen-
hamn. Det är hennes sista natt, rakkniven 
ligger på det lilla bordet invid sängen.  
Hon är mitt i livet, mitt i sin författarkar-
riär 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 skåde-
spelaren Cecilia Lindqvist Ernst Ahlgren 
och ger nytt liv åt en av Sveriges, och  
Skånes, största författare.n

Ni kan kalla mig Ernst, t o m 12 maj, Studion

TEATERVÅR 
 

TÄVLING

Sveriges största litterära sällskap, Piratensällskapet, bildades för 35 år  
sedan och det är i år tjugonde säsongen Piratenmuseet håller öppet. Det 
uppmärksammas på alla sätt via hemsidan, i Piratenposten, på museet och i 
samband med Piratenpriset som delas ut till någon som har verkat i Piratens 
anda. Tävla om filmer och böcker: ”Tre terminer”, baserad på Piratens bok 
med samma namn och ”Okänt osett omtyckt”, ett tjugofemtal illustrerade 
noveller av Piraten.

1. Vilket år invigdes Piratenmuseet i Vollsjö?
2. Var tillkännages Piratenpriset?

Svaren hittar du på www.piratensallskapet.se och senast 19 maj vill vi ha 
ditt svar via e-post till tavling@dethander.com Kom ihåg att uppge namn, 
adress och telefonnummer. Lycka till!

Dubbeljubel på Piratenmuseet
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Riksteatern
www.riksteatern.se

FÖRSOMMARTEATER

FAILURE IS GOOD
Western civilisation is obsessed with success. 
Incompetence and misfortune is what we are 
good at. Shit happens, Sod’s law applies and 
if you drop a piece of toast it will always land 
with the butter-side down. John Fiske and his 
comic celebration of failure dives into the gap 
between our ambitions and our achievements 
and guides us through a comical, musical and 
thought-provoking celebration of failure. The 
show is in English.

What Could Possibly Go Wrong,  
18 maj, Kristianstad

TRÖSTERIK SVÄNGOM
Sara Lindh och Niklas Fransson bjuder på  
bitterljuva minnen, vardagliga trivialiteter  
och kärva visdomsord. Duon fortsätter att  
resa runt i en smutsig gammal Volvo med  
sina humoristiska, tröstande och kärleks- 
fulla hyllningar till livet. Sångerna är hämtade  
ur bl a Eartha Kitts, Ray Charles och Betty  
Carters, Roberta Flacks, Jacques Brels, Ben-
ny Andersson och Björn Ulvaeus och Cornelis 
Wreesvijks repertoar. 

Sista Tangon i Svedala, 12 maj Kristianstad

Snart är det sommar och maj månad är utmärkt för att ta del av Riks- 
teaterns olika föreställningar innan utomhusföreställningarna tar vid. 

SISTA TANGON I SVEDALA
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LANDET INUTI
Om platsen du för alltid kommer att 
sakna när du inte längre är där. En  
berättelse om festfyllda bygdegårdar, 
vidsträckta landskap och varma händer 
mot frostbitna skägg. Historier  
om människor som simmar mot ström-
men där flödet av berättelser är som star-
kast. Under 2016 har det konstnärliga tea-
met träffat människor på en mängd orter 
i Sverige för att ta del av deras egna his-
torier om att lämna, att stanna och att 
återvända.n

Landet Inuti, 20 maj Lund

WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG  Foto: John Fiske
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17 MAJ
DANSTRÄDGÅRD
Välkommen in i Skånes Dansteaters 
trädgård, skapad till Something about 
Wilderness, på parkeringen framför  
dansteatern. Inför premiären visar 
landskapsarkitekterna Carola Wingren 
och Karin Svensson trädgården de  
skapat till föreställningen. 

Efter ett antal publiksuccéer och turnéer är hu-
morgruppen tillbaka. Det kommer att bjudas på 
humor av högsta klass med deras bästa och ro-
ligaste standup varvat med skrattframkallan-
de och tramsiga sketcher. Tillsammans på scen 
är dessa tre komiker en oslagbar kombination 

som älskar att få sin publik att skratta åt både 
smått och stort låta dem stå i centrum för hela 
underhållningen.n

Omogna killar – kommer till stan!, 11 maj,  
Slagthuset Malmö, www.omognakillar.se

–Vi följde valdebatterna med häpnad. Att en valdebatt  
kan låta som taget ur ett gräl från Paradise Hotel var 
verkligen en nyhet. Föreställningen uppstod i huvudet  
direkt när jag hörde att Trump hade vunnit. Vad händer  
när dörren till Vita Huset stängs? Vilka locker-roomtalks  
har vi missat? Man blir så nyfiken, säger Yvonne Skattberg. 

Vi har fått höra att kvinnor inte har tillräcklig kompetens, 
nu undrar världen nyfiket. Var är kompetensen?n

Grab Them By the Balls, 20 maj, Victoriatetern, www.victoria.se

Skånes Dansteater
www.skanesdansteater.seTID   

DANS
Att växa upp, blomma och sedan vissna är livets gång även om vi gärna 
vill ha kontroll över det. Skånes Dansteater beskriver detta oundvikliga. 

Tre av Sveriges roligaste komiker, Patrik Larsson, Måns Möller och Özz Nûjen 
är återförenade i humorshowen ”Omogna killar - kommer till stan!” 

&
26 MAJ–16 JUNI
SOMETHING  
ABOUT WILDERNESS
Tidens gång och det oundvikliga för-
fallet, i all dess prakt och förtvivlan,  
är denna föreställnings bakgrund.  
Vår ömma, rastlösa, kvävande strävan 
efter att tämja ting och varelser, efter 
att tämja själva tiden, visas upp på ett 
rörande och blottläggande sätt. Genom 
en tillfällig trädgård utanför Skånes 
Dansteater slingrar sig föreställningen 
utifrån och in i dansteaterns innan- 
döme. Trädgården får gatan och huset 
att gå ihop och bli en hel scen.

Koreograferna Mélanie Demers  
och Laïla Diallo arbetar tillsammans  
med landskapsarkitekterna Carola 
Wingren och Karin Svensson från  
SLU i Alnarp.n

ÖVERST:  ILLUSTRATION AV TRÄDGÅRD VID  
SKÅNES DANSTEATER © Emma Björkman Jones

NEDERST: SOMETHING ABOUT WILDERNESS
Foto: Jenny Baumgartner

Foto: R
obert Eldrim

OMOGNA KILLAR – ÄR TILLBAKA!

Grab Them By the Balls
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En humorshow av och med komikern 
Yvonne Skattberg
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INTERVJU INTERVJU

Hur började ditt intresse för Piraten?
– När jag var 11 år gammal, 1968, gick Bombi 
Bitt på TV och det fångade genast mitt intres-
se. Samtidigt gick den amerikanska TV-western 
High Chaparall. Ömsom fick man vara Bombi 
Bitt, ömsom Manolito, men personligen gillade 
jag nog Manolito bättre men så är det ju när man 
är barn. Jag läste också “Bokhandlaren 
som slutade bada” men det skulle ta 
några år till innan jag uppskat-
tade just den berättelsen. Vad 
vet en 11-åring om bordel-
lerna i Antwerpen. Sedan, 
när jag jobbade som  
musiklärare på 1980-talet 
i Hyltebruk, så träffade 
jag skolans bildlärare Alf 
Andersson som var lika 
“Piratensprängd” som jag 
och vi utbytte små aforis-
mer på rasterna i det rök-
fyllda lärarrummet. Vi hitta-
de Piratensällskapet och gick på 
deras julfest på Grand Hotel i Lund 
1991 och sedan var jag fast.

Vilken är din favoritbok eller berättelse?
– Det går inte att säga. Det är som om att väl-
ja ut ett favoritbarn. Men måste jag så håller jag 
novellen “Mannen som blev ensam” och boken 
om “Bokhandlaren som slutade bada” högt. Just 
blandningen mellan pikanterier och tragedi, den 
svarta humorn och Piratens unika vändningar i 
berättandet är fascinerande.

Piratenmuseet i Vollsjö går in på sin 20 säsong. 
Kommer det fortfarande besökare som har en 
personlig relation till honom trots att han varit 
död i 45 år?
– Nästan varje år kommer det personer till muse-
et som har haft en relation till Piraten. För några 
år sedan blev vi kontaktade av familjen Malmros 
i Trelleborg som hade haft vindsröjning och hittat 
en korall som Piraten köpt i Västindien och gett 
till mamma Aasne Malmros med en personligt 
brev. Fantastiskt! Men som sagt, varje år kommer  
det alltid någon som har en rolig historia, en hel 
del servitriser som minns Piraten och hans ibland 
lite besvärliga läggning när det gällde mat. Inte 
köttbullar och lingon utan krusiduller utan det 
skulle ändras och läggas till så att det passade  
Piraten. Han var ju inte för inte en av grundarna 
till Gastronomiska Akademien, tillsammans med 
Tore Wretman, Povel Ramel och Sten Broman, 
och var en stor gastronom.

Har det blivit svårare att hitta värdiga  
mottagare av Piratenpriset med åren?
– Nej, det tycker jag inte. Vi har delat ut priset  
28 gånger och i år delar vi ut det till… Ja, det får 
ni se den 15 maj. Det finns så många författare,  
skådespelare och musiker som är värdiga priset  
så vi tycker inte att det fattas kandidater. I början  

delades det ut till någon som verkade i 
Piratens anda men vi har breddat  

horisonten de senaste åren. Vi 
tyckte att det bara finns en 

som verkade i Piratens anda 
och det var författaren 
själv.

Hur väljs pristagaren ut?
– Vi börjar att titta på  
en pristagare i januari. 
Juryn består av fyra per-

soner och ganska snart har 
vi enats och tar kontakt med 

vederbörande. Till vår stora 
glädje så blir alla jätteglada och 

stolta över att få priset. Genom åren 
har vi gett Piratenpriset till en lång rad  

av Sveriges kulturadel som Gösta Ekman, Lars  
Molin, Allan Edwall, Lasse Åberg, Bodil 
Malmsten, Ernst-Hugo Järegård, Hans Alfredson 
och förra året till Viveca Lärn. Vad som glädjer 
oss speciellt är att samtliga pristagare varit stora 
Piratenfans som t ex Leif GW Persson som kunde 
nästan allt om Piratens produktion.

Den muntliga traditionen var kanske Piratens 
bästa gebit. Tror du han hade haft en egen podd 
t ex om han hade levt idag?
– Det tror jag absolut. Hans produktion var  
inte så omfattande när det kommer till böcker 
men hans berättartradition är desto mer rik.  
Han började redan på 1940-talet att läsa in till  
radion och många av dessa berättelser finns i den 
klassiska Piratenboxen som vi släppte för några  
år sedan. Underbara skrönor som väl hade passat 
för en egen podcast-kanal.

Hur ser framtiden ut för sällskapet?
– Den ser bra ut, faktiskt. Även om vi, som många 
andra föreningar, har en något högre medelålder  
så ansluter ungdomen i ganska stora tal. Ungdomen, 
ja när de blivit så pass mogna att de uppskattar 
Piratens verk så kommer de till oss och då är de 
oftast i 40-årsåldern. Innan dess har de fullt upp 
med annat.n

STORA BILDEN: PIRATEN SIGNERAR  Foto: Piraten Sällskapet
LILLA BILDEN: MIKAEL PERSSON  Foto: Bo Nordbeck

PIRATEN FIRAR IGEN
En av Skånes mest älskade författare och berättare var med all säkerhet 
Fritiof Nilsson Piraten. I år skulle han fyllt 122 år men hans skrönor  
och böcker är lika uppskattade idag som på den tiden då det begav sig. 
Till hans ära bildade en skara fashionabla gentlemän ett sällskap i hans 
namn och denna illustra sammanslutning firar i år 35 årsjubileum.  
Piraten, som var född i Vollsjö, har även ett fint museum i byn som är 
välbesökt och där man får veta mer om honom. Magasinet Det Händer 
fick en exklusiv intervju med sällskapets ordförande Mikael Persson.

 ” Inte köttbullar och lingon  
utan krusiduller utan det  
skulle ändras och läggas  

till så att det  
passade Piraten.
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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

En av Skånes absolut största litterära profiler gick ur tiden 1972 men hans minne 
lever kvar liksom hans litterära produktion. I år firas två jubileum till hans  
åminnelse. Det litterära sällskapet firar 35 år och museet i Vollsjö firar 20 säsonger  
och det skall uppmärksammas med en lång rad arrangemang och aktiviteter till 
Fritiof Nilsson Piratens ära.

PIRATEN FIRAR  
DUBBELT UPP

Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet bil-
dades i Lund den 5 juni 1982. Det bör-
jade som en proteströrelse i syfte att 
rädda Piratens rivningshotade barn-
domshem, stationshuset i Vollsjö. Den 
striden förlorades dessvärre då man 
en tidig sommarmorgon 1983 rev sta-
tionshuset under stort hemlighets-
makeri. Sällskapet gick dock stärkt ur 
striden och har idag vuxit till Sveriges 
största litterära personsällskap med 
runt 3.500 medlemmar. 

Förutom den årliga utdelningen  
av Piratenpriset och arrangemanget  
”Goettemidda med Piraten”, där mån-
ga litterära giganter kan ses tumla runt 
under festliga former, blir det en lång 
rad andra tilldragelser under 2017 som 
man inte får missa.n

För tilldragelser, aktiviteter och museets 
öppettider www.piratensallskapet.se

PIRATEN I KIVIKS HAMN  Foto: Piraten Sällskapet

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

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

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

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

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

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

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

samt Charlott Strandberg, Lasse Beischer 
och Den Ofattbara Orkestern XL 

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

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

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

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

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

över alla gränser.” KaiMartinblog

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

Mackenfeber med Roy och Roger” BT

Spelas torsdag-lördag t o m 27 maj.
Hösten utsåld! Fåtal biljetter kvar i vår.
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Malmö Opera
www.malmoopera.se

Operahuset i majskrud är en fröjd för ögat och inomhus presenteras vackra  
och drömska universum att med välbehag och eftertanke uppleva.

DRÖM, KOSMOS, 
FRAMTID

VÄV AV DRÖM OCH VERKLIGHET
”Svansjön” hade urpremiär på Bolsjojteatern  
1877 och är kanske världens mest dansade balett. 
Denna version bygger på dansarnas drömmar  
och relationer, både till varandra och till dramat 
de repeterar. Verklighet och fiktion flätas sam-
man i ett triangeldrama som rör sig mellan balett-
sal och scen. Svärta och bräcklig skönhet ryms 
i berättelsen och skildrar de starka känslor som 
driver karaktärerna.

Drömmen om Svansjön 26–28 maj

EN DAGGDROPPE I UNIVERSUM
Med de sista människorna ombord lämnar rymd-
skeppet Aniara jorden med kurs mot Mars och 
hopp om att skapa en ny tillvaro där. Men mitt 
under festligheterna en midsommarafton kastas 
Aniara ur kurs och resenärerna inser att mänsk-
ligheten är dömd att dö ut på en evig resa genom 
den oändliga rymden. Efter att ha visat emigran-
terna hur jorden sprängs sönder, dör deras all-
vetande dator Mima av sorg. Passagerarna är 
skräckslagna och tillvaron börjar sakta men  
säkert att urarta. 

”Aniara” var den första science fiction-operan, 
med en blandning av allt från opera till jazz, och 
den första operan någonsin med inslag av elektro-
nisk musik. Hypermodern vid urpremiären 1959, 
men lika aktuell idag med sitt filosoferande över 
mänskligheten. Miljöförstöringen har förvärrats 
sedan verket skrevs och Aniaras migranter i uni-
versum liknar de som idag vandrar över Europa 
och sitter på våra gator.

Medverkar gör bland andra Alexandra Büchel, 
Daniel Hällström, Lars Arvidson och Rickard  
Söderberg. Men dramats egentliga huvudper- 
son är kören, som representerar Aniaras 8 000  
emigranter och har en mycket viktigt roll. 

Aniara, 6 maj–7 juni

EN KVÄLL AV FÖRVÄNTAN
Kom och plocka de musikaliska russinen ur näs-
ta säsongs operakaka redan nu. Vi lättar på för-
låten till kommande uppsättningar som ”Spel-
man på taket”, ”Rigoletto”, ”Pippin”, ”Butterfly” 
och många fler. Oscar Pierrou Lindén, som gjorde 
jättesuccé som Lola i ”Kinky Boots”, är på plats. 
Leonardo Ferrando, Greve Ory i Rossinis opera 
med samma namn 2014, återvänder för att sjunga 
ur den bitterljuvt vackra Lakmé. En ny bekant-
skap är den ryska världssopranen Svetlana  
Moskalenko, som sjunger den underbara Klock-
arian samt Blomsterduetten tillsammans med 
Emma Lyrén, även de ur Lakmé. Ny i huset är 
också Bianca Tognocchi, som på galakvällen 
sjunger Caro nome ur ”Rigoletto”, en av världens 
mest kända kärleksarior.

Föreställningen regisseras av musikalfantomen 
Ronny Danielsson. Malmö Operaorkester och 
Malmö Operakör leds av den internationellt rykt-
bare dirigenten Tobias Ringborg. Konferencier är 
Stefan Johansson.n

Galakväll, 17 maj

DRÖMMEN OM SVANSJÖN FOTO: CARL THORBORG
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En välbevarad 
750-åring

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

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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23 MAJ
DET MEST GRIPANDE JAG HÖRT
Upplev violinisten Malin Nyströms kammar-
konsert med Tjajkovskijs ”Souvenir de Florence” 
samt ”Stråkkvartett” och ”In memoriam Sven-
Erik Bäck” av Lennart Fredriksson. ”Souvenir de 
Florence” är oerhört vacker, en duett mellan cello 
och violin, som rymmer många, slitande käns-
lor och visar tydligt hur Tjajkovskij kände. Det är 
ett mäktigt verk för något ganska ovanligt inom 
kammarmusiken: sextetten.

Det mest gripande jag hört är en fantastisk 
kammarmusikserie där programmet i varje kon-
sert är personligt utvalt av en musiker i orkestern.

13 MAJ
JAZZSTJÄRNA
Danska sångerskan Cæcilie Norby hyllas av fans, 
kritiker och många av världens främsta musiker. 
Hon har en bakgrund som rock- och soulsånger-
ska men det är som jazzsångerska hon blivit en 

internationell och framgångsrik stjärna. Hennes 
makalösa röst, spännvidd och spektakulära tolk-
ningar gör att hon jämförs med namn som Dinah 
Washington och Aretha Franklin. Det blir stor-
bandsjazz med Bobbe Big Band och några av  
hennes största hits genom åren.

19–21 MAJ
UNDERBARA TJAJKOVSKIJ
Tjajkovskij är en av världens mest uppskattade 
tonsättare. Hans musik är lättillgänglig och har 
flera bottnar ju mer man tränger in i verken.  
Det finns något för alla i en Tjajkovskijfestival. 

Tjajkovskijs musik banar vägen in i symfoni- 
orkesterns magiska värld. Han är främst känd  
för sina tre sista symfonier, sin första pianokonsert,  
sin violinkonsert, Rokokovariationerna samt sin 
balettmusik. Malmö SymfoniOrkester och solis-
ter av högsta klass bjuder på alla dessa populära 
verk.n 

NYPUTSAT I SOLSKENET

RYDÉ, ZIA & ISAKSSON 
HÄLSAR VÅREN 

I maj brummar Skåne igen av motorer i alla former. De gamla har under vin-
terhalvåret blivit kärleksfullt ompysslade av sina ägare. De sitter på moppar 
och motorcyklar, bilar och traktorer och kommer åter igen ut i den sköna 
vårsolen och får glänsa i all sin nostalgiska prakt. På andra ställen är motorer-
na trimmade och deras ägare gör allt för att ha de snabbaste och starkaste 
på hela banan. 

Foto: FreeImages

VikingaTider, tisdagar fr o m 2 maj, www.vikingatider.se

Jakriborg Prix, 25 maj, www.vintagesportscar.se 

Power Start of Summer Meet, Hässleholmsgården,  
27 maj, www.eaglescarclub.se.

Bilcafé Tydingesjön, tisdagar fr o m 2 maj,  
www.tydingesjon.com

Kvällsfestival Folkrace, 12 maj, SM Crosskart  
26-27 maj, www.tomelillamk.dinstudio.se 

MC-café Tydingesjön, torsdagar fr o m 4 maj,  
www.tydingesjon.com

Motorcafé, Tykarpsgrottan, fr o m 3 maj,  
www.tykarpsgrottan.net

Mc-och bilträff, Billesholm, 11 maj,  
www.folketsparkbillesholm.seMUSIK MED HJÄRTA

Malmö Live vibrerar av inbjudande, vacker och försommarlätt musik som  
kommer att leta sig ut till alla i omgivningarna. 

Malmö Live
www.malmolive.se
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Æ

C
ILE N

O
R

BY
  Foto:PR

-bild
Våren hälsas välkommen i stor stil när Trelleborgs 
Musikkår och storband ger en vårkonsert med  
stora förtecken. Som vanligt har man bjudit in 
flera välkända artister för att hälsa våren välkom-
men. Patrik Isaksson är välkänd för sina känslo-
fyllda ballader som ”Håll mitt hjärta hårt” och 
”Du var den som jag saknat”. Han har också  
deltagit i Schlagerfestivalen en handfull gånger  
precis som nästa artist, Oscar Zia. 

Född i Skåne och med sin lite rockigare stil har 
han charmat sin publik. Sist ut är Anne-Lie Rydé 
som knappast behöver någon närmare presentation.  
Hon har gjort allt från gammaldags schlager till 
Cornelis-tolkningar och rockiga utsvävningar. Det 
kommer att bli en fantastisk konsert våren till ära.n

14 maj, Trelleborg, www.trelleborgsmusikkar.se
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GIVANDE  
JUBILEUM

LUNDAGÅRD
Kulturveckan går under namnet ”Live i Lundagård” och  
inkluderar en upptäckardag på Krafts torg för de minsta, 
möjlighet att lyssna till tonerna av brassband eller rock, 
besöka Konsthögskolan i Malmö, gå på kabaréföreställ-
ning eller möta initiativtagaren till Lunds universitet, 
självaste Peder Winstrup genom en utställning.

Live i Lundagård 8–14 maj

KUL OCH KOOLT
Vattenhallen bjuder på flera roliga temadagar för barn och 
ungdomar och vuxna gäster. Atomresan har glödheta och  
superkalla experiment i en resa från stenåldern till modern tid 
med hjälp av människans nyfikenhet och finurlighet. Bajsresan 
är musikaliskt äventyr om matens väg i kroppen och hjärn-
showen berättar om hur hjärnan kan lära sig nya saker.

Vattenhallen Science Center, www.vattenhallen.lth.se

VÅRYRA I BOTAN
Här visas hur vi alla kan hjälpa forskarna, det bjuds  
på vilda väster-mat, växtmarknad och vetenskapstält  
för att inte tala om barnens egna aktiviteter bland blom- 
mor och blad.

Botaniska Trädgården, 20–21 maj

Lunds Universitet firar 350 år i år med en lång rad aktiviteter och evene-
mang. I maj blir det kulturvecka, atomresa, en mumie, hållbarhetsvecka,  
konserter och mycket mer.

Vad trodde egentligen vetenskapen hände i kvinnokroppen före 1700-talet 
då ägget upptäcktes? Följ med på en spännande resa som beaktar kvinnors 
lust och åtrå från dåtid till nutid. 

ÄLSKARE &  
ÄLSKARINNOR

Hur var det egentligen med kvinnornas amorö-
sa äventyr? Var de verkligen dygdemönster eller 
skötte de bara sina affärer snyggt? Kvinnans drift 
har provocerat kyrka och stat under århundra-
den och de har försökt med många medel att kon-
trollera ”fresterskorna”. Allt från att otrohet på 
1600-talet är belagt med dödsstraff, via kyskhets-
bälten och senare 1700-talets raka motsats med 
maskeradbaler och sexorgier, till att bakåtsträvar-
na kommer tillbaka på 1800-talet och slänger in 
kåta kvinnor på dårhus och kallar dem hysteris-
ka. 1900-talet kommer med p-piller, BHn slängs 
på 1970-talet och försäljning av kondomer är 
fortfarande olagligt.

Idag är det en friare syn på sexualitet. Kvinnor 
tillåts älska män och kvinnor, leva i celibat, ha 
älskare eller älskarinnor, leva i polyamorösa el-
ler öppna förhållanden, vara sambos, särbos eller 
gifta. Men kommer denna syn att hålla i sig?

Konsten att skriva kärleksbrev har försvun-
nit. Långa längtansfulla formuleringar och vibre-
rande beskrivningar av närhet och beröring kan 
omöjligt formuleras på 140 tecken. Vem går igång 
på ”jag saknar dig as-mkt”? Unga har varken 
skrivit eller fått kärleksbrev i hela sitt liv. I årets 
utställning ägnas en hel sal åt kärleksbrev och  
besökarna uppmanas att träna på plats.n

Älskarna 
4 maj–1 oktober, 
www.skarhult.se

Lunds Universitet 350 år
www.lu.se/lunds-universitet-350-ar

Välkommen 25-28 maj    www.matrundan.se

KULTURVECKA  Foto: M. Bergström

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
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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 
samhällets maktobalans och från äktenskapet 
som uppfostringsanstalt.

Ett Dockhem, t o m 6 maj

DEN STORA KAMPEN
Föreställningen bygger på Martin Andersen 
Nexøs tredje bok i romanserien, och utspelar 
sig i början av förra seklet. Pelle har blivit vux-
en och bosatt sig i Köpenhamn. Hans dröm är 
att erövra livet och världen genom att aktivt en-
gagera sig i den gryende arbetarrörelsen. Mot 
Pelles kamp för arbetarklassens frigörelse står 
hans strävan att samtidigt kunna leva ett van-

ligt borgerligt familjeliv. Han gifter sig och får 
barn med Ellen, och slits mellan att värna sin 
familj och strida för det stora arbetarkollekti-
vets rättigheter. En historia fylld av kärlek och 
otrohet, fattigdom och försoning, självförverk-
ligande och uppoffring.n

Pelle Erövraren,  
t o m 28 maj

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

FÖRR & NU PÅ SCEN 

PELLE ER
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  Foto: Sarah Perfekt

Publiken kommer att få uppleva en konsert med 
Elvis live, på storbildsskärm. Hans välkända röst 
och gestalt kommer att ackompanjeras live på 
scen av en symfoniorkester som framför hans 
mest kända låtar och också visar på den rika  
variationen i hans repertoar – från rock och  
gospel till country och ballader. 

Skådespelaren, producenten, författaren och  
entreprenören Priscilla Presley, gift med Elvis  
1967–1973,  gör ett personligt framträdande.  
Hon var en av de drivande krafterna till att  
göra deras hem Graceland till en världskänd  
attraktion och företaget Elvis Presley Enterprises 
framgångsrikt.n

The wonder of you, 12 maj, Malmö Arena,  
www.malmoarena.com

Elvis Presley – mannen som föränd-
rade musikvärlden för alltid med sin 
sammetslena röst och rullande höfter 
har, tack vare dagens teknik, kunnat 
återuppstå igen.

THE WONDER OF YOU
ELV

IS PER
FO

R
M

IN
G

 (C
ourtesy of G

raceland archives)

Ö. Varvsgatan 13 A, Malmö • Biljetter och information: skanesdansteater.se

26 maj  – 16 juniS P E L A S  U T OMHU S  I  VÅ R 
HE ML IG A  T R Ä D G Å R D 
O C H  IN OMHU S  PÅ  S C E N

a n d  s e v e r a l  
a t t e m p t s  a t  
t a m i n g  b e a u t y

Ko re o g r af i :  M é la n ie  D e m e r s , L a ï la  D ia l l o  

L a n d sk a ps a r k i te k tu r :  K a r in  Sve ns s o n ,  C a ro la  W in g re n

M u sik :  J e a n -S é b as t ie n Côté



 www.dethander.com – DET HÄNDER 29DET HÄNDER – SKÅNE 28

Trädgårdsmässa i Margretetorp 19–21/5, www.margretetorpstradgardsmassa.se

Trädgårdsgillets trädgårdsloppis i Citadellets koloniområde 20 maj,  
www.landskrona.se

Växt- och trädgårdsloppis på Skivarps Torg 20 maj, www.skivarpsbyalag.se

Rhododendron – 110 år sagolandskap 20/5–17/9, www.sofiero.se

SM i trädklättring 20–21/5, www.lund.se/stadsparken

Växtloppis i Smygehuk 20 och 28 maj, www.trelleborg.se

Trädgårdar, stora som parker och små som balkonger, står i försommar-
blom och solen silar genom ljusgröna bladverk. En bättre tid för att vara 
ute bland blommor, buskar, träd och vattenspeglar finns knappast. Tid för 
utbyte av plantor och kunskap och tid för att njuta av denna fägring.

LJUVLIGA TRÄDGÅRD

HÖJDPUNKT FÖR 
MATÄLSKARE

Foto: FreeIm
ages

Maten, miljön och människorna har länge varit 
en anledning för besökare från hela världen att 
resa till Österlen. Detta välbesökta evenemang  
visar att maten är en lika viktig som självklar del 
av livet; varje dag och året runt. Odling, produk-
tion och förädling är kärnan i de många företagen 
i Matrundan Österlen som ser till att det händer 
saker på sträckan från jord till bord. Hela vägen 
från hage till mage. 

Under rundans fyra dagar visas produkter och 
företagarna delar med sig av kunskaper  
och erfarenheter. Nyheter och  
klassiker, trender och tradi- 
tioner presenteras och  
bjuder in till stora upp- 
levelser i den småskaliga 
produktionen.n  

Matrundan Österlen,  
25–28 maj,  
www.matrundan.se

Inramat av det böljande landskapet,  
de vita stränderna och de berömda  
äppelodlingarna 10-årsjubilerar 
Matrundan Österlen.
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.
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BAMSE MED VÄNNER

VIKINGADAGEN
Fira internationella vikingadagen på Fotevikens 
Museum i Höllviken. Här kan man lösa särskil-
da uppdrag i vikingaklubben Blåtand. Efterhand 
som man ökar sin kunskap om vikingatiden sti-
ger man i graderna från träl till vikingahövding. 
Lyssna dessutom på årets vikingasaga Halör. 

Internationella Vikingadagen, 8 maj,  
www.fotevikensmuseum.se

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

Ystad Djurpark, öppet t o m 1 oktober,  
www.ystaddjurpark.se 

HEJ SHAUN! 
Hälsa på Fåret Shaun och hans vänner, testa att 
köra på specialbyggda Massey Ferguson-traktorer 
och kolla på nordiska djur som vildsvin, älg, björn, 
lodjur och gråsäl. På zoolympiaden kan man bl a   
testa längdhopp och mäta sitt skutt mot djurens.

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

Dundermysteriet
I utställningen ”Bamse och Dundermysteriet” får besökarna 
följa med Bamse och hans vänner på ett spännande även-
tyr där de ska rädda miljön. Farmor behöver blomman 
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, t o m 20 augusti,  
www.regionmuseet.se
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Nu kommer säsongen för roliga uteaktiviteter och härliga  
utflykter för hela familjen.
RIDDARFEST
Upplev medeltiden på Hovdala Slott i Kristi  
Himmelsfärdshelgen. Tag plats på läktaren  
och beundra 40-talet riddarekipage som tävlar 
om vem som är Sveriges bästa riddare. Upplev 
mästerligt trolleri av Gaston, Conny the Con-
Mans Loppcirkus, femkamp, bågskytteuppvis-
ning, fakiren Orthae, dockteater, härlig musik 
och mycket annat på marknadsplatsen under 
båda dagarna. Den inre borggården förvandlats 
under medeltidsdagarna till Barnens Borggård 
med drakskötare och skattjakt. Hitta skatten 
och få en bit av drakguldet som belöning.

Hovdala Medeltidsdagar, 26–27 maj på Hovdala Slott,  
www.rikstornering.se

DRAKBORG 
På Drakborgen börjar äventyret där besökarna 
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  
utställningen ”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 berättelse.     

Regionmuseet Kristianstad,  
www.regionmuseet.se  

Roligt i Skåne

Illustration: Emma Ekstam
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King & Queen  
Turné

Glenn Wish & Helene Persson gör 
en härligt medryckande kyrkoturné 
med influenser från The King, dans-
band, schlager och country.n 

www.glennwish.se

Öppen Trädgård  
13/5

Privata trädgårdar öppnas för  
allmänheten vid tre tillfällen under 
sommaren för tips, råd, inspiration 
och ren njutning.n 

www.osterlentradgardar.se

Kulturnatt Kristianstad  
19-20/5

För fjärde året i rad arrangeras  
Kulturnatt Kristianstad där kulturen 
finns - i hus och parker och på gator 
och torg för alla att njuta.n 

www.kristianstad.se

Sing along – Grease  
20 & 27/5

Sjung med och förvandla biograf 
Spegeln till Rydell High i Grease  
Sing Along. Kristoffer Jonzon är pu-
blikuppvärmare innan filmvisningen.n

www.biografspegeln.se

Maj bjuder på konstrunda, ormar, böcker, sing-
along och konserter. Här kommer ett axplock 
med tips från redaktionen.

Litteraturrundan  
6–7/5

Författare öppnar sina hem för hög-
läsning, boksläpp och massor av 
bokprat. Förlag, litteratursällskap  
m fl verksamheter är engagerade.n

www.litteraturrundan.se

Planeterna  
18 & 21/5

Planeterna, den majestätiska orkes-
tersviten av Gustav Holst, avslutar 
Helsingborgs Symfoniorkesters  
säsong. Dirigent Stefan Solyom.n

www.helsingborgskonserthus.se

Vens Konstrunda 
25-28/5

Sköna maj lockar till konstrunda på 
Ven med ljuvliga promenader och 
cykelrundor till konstnärers ateljéer 
och Vens Kulturhus.n

www.venskulturhus.se

Tropikmässan  
27/5

Köp och sälj-mässa för dig som är 
intresserad av reptiler och andra  
exotiska husdjur och växter. Ödlor, 
ormar, spindlar, växter mm.n

www.slagthus.se

Klimat 2.0  
20/5

Vetenskapskomikern Jesper  
Rönndahl tar sig an mänsklighetens 
klimatproblem och löser dem med 
en blandning av humor, allvar och 
egna uppfinningar.n

http://www.hallbarhet.lu.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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Underbara sommar, äntligen kommer den. Och med 
den fler och fler evenemang och aktiviteter ute som 
inne. Vi hoppas dessa tre tips ska ge sommarförsmak.  
MALMÖ GARDEN 
SHOW 
Blommor, blommor, blommor…  
Grön inspiration i sommar-
grönskan, lummiga balkong-
idéer och fika med färgprakt 
och fågelkvitter. Fjärilar och 
småkryp fascinerar bland 
kronbladen och i jorden och 
alla former och möjligheter 
skapar lust att odla.

2–4/6 Slottsträdgården i Malmö, 
www.malmotown.com/ 
malmogardenshow

SKÅNES MATFESTIVAL 
Det skånska mathantverket  
är vida känt så därför känns  
en festival till de skånska deli- 
katessernas ära helt rätt. Smak-
äventyr, trendspaning och ku-
linarisk stjärnkavalkad ingår. 
Vägen till och från Brösarp är 
lika vacker som delikatesserna 
är goda.

2–4/6 Brösarp,  
www.skanesmatfestival.se

APASSIONATA –  
CINEMA OF DREAMS 
En ny och magisk värld öpp-
nade sig när biosalongerna för 
första gången slog upp sina 
portar till nya världar. Tony 
och Eve fick de två sista biljet-
terna till den första kvällens 
film i stadens nya biosalong  
och inget blev sig likt. 

3–4/6 Malmö Arena,  
www.malmoarena.com  

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
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