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KÅSERI

Böckers värde #1
Lite beroende på hur gammal man är så 
minns man olika saker som har betytt olika 
mycket vid olika tidpunkter i ens liv. Själv är 
jag en stor njutare av Fritiof Nilsson Piratens 
olika litterära verk. Piraten skrev både roma-
ner och essäer som är lika mustiga som finur-
liga, lika måleriska som groteska, lika humo-
ristiska som tragiska. I en intervju med Piraten- 
sällskapets ordförande Mikael Persson i förra 
numret kom vi till att prata om hans favorital-
ster av Piraten och han framhöll ”Bokhand-
laren som slutade bada” som sin favorit. Hans 
första försök att läsa denna sorglustiga histo-
ria gjordes i 10-årsåldern men sammanhanget 
kunde ett barn inte helt förstå. Dock gjordes 
ett nytt försök några år senare och då gick be-
rättelsen upp i en högre enhet då man bättre 
visste vad ”bordellerna i Paris” var för något.

Själv är jag uppvuxen på 1960-talet och 
minns med glädje den tidens barnböcker. 
Böckerna om trollen Kvirre och Hoppsan stod 
högt i kurs. Sett med dagens känsliga ögon så 
var knappast karaktärerna eller handlingen  
politiskt korrekt och hade nog förorsakat ett 
och annat argt inlägg i de s k sociala medier-
na. Den flitige och ordentlige Kvirre och hans 
raka motsats, Hoppsan, en bohem och slarver, 
bråkade jämt och hamnade i slagsmål med 
varandra så att kottarna yrde i skogen. Hade 
inte fungerat idag, eller hur. Och när de se-
dan åker till Storstaden och bosätter sig i en 
övergiven telefonhytt i hamnkvarteren så ru-
sar varvnålen ända upp i det röda för dagens 
föräldrar. Två små troll, helt ensamma i Stor-
staden, boendes i de potentiellt farliga hamn-
kvarteren, och i en övergiven telefonhytt...nej, 
nu måste vi verkligen känna oss kränkta och 
via ett par knapptryckningar låta hela världen 
få veta hur vi tycker. Och när sedan Kvirre 
och Hoppsan träffar ett cirkustroll som heter 
Frallis som sedan flyttar tillbaka till skogen 
tillsammans med trollen och gifter sig med 
Kvirres syster Kvirrelitta...nä, nu får det räcka 
med politiskt inkorrekta trollhistorier.

En annan favorit och storsäljare på den  
tiden var de två böckerna om Sprätten, utgivna 
av Verdandis Barnböcker 1970. Verdandi var 
en radikal humanistisk förening från Uppsala 
som hade som sitt främsta mål att vidga den 
kritiska reflektionen, hävda opinionsbildning-
en gentemot staten, slå vakt om rättssäkerhe-
ten, motverka klassgränser och förfäkta inter-
nationalism och ansågs ligga till vänster om 
68-rörelsen. Detta lät våra föräldrar oss läsa. 
Hur kunde de? Tack och lov fanns inte Face-
book, Twitter eller Instagram på den tiden för 
då hade väl deras datorservrar exploderat av 
inlägg från både höger och vänster.

Jag vill tro att man mår bäst av att få sig lite 
av allt till livs. Tids nog blir man vuxen och 
kan skapa sin egen bild av omvärlden. Att få ta 
del av hela spektrat av åsikter och idéer redan 
i tidig ålder förbereder ens personlighet för att 
vara öppen och erkänna personliga olikheter. 
Att man idag kan skapa en blogg, och därmed 
kunna titulera sig som bloggare till professio-
nen, och leva ut sina ytliga sidor för alla och 
envar utan att i något fall fördjupa sig eller 
skapa reflektion eller humanistiskt mervärde, 
det är lika besynnerligt som att idag hitta en 
övergiven telefonhytt i ett hamnområde.

Ola Sjösten
chefredaktör

I sommar samlar vi streetfood för alla 
smaker i Folkets Park. Generöst med 
plats, skön stämning och gott sällskap. 
Från lunch till kväll, hela sommaren. 
Välkommen!

LÄS MER PÅ  
STREETFOODMALMÖ.SE
FOLKETSPARK.SE

CASSEROLL �  GLADA MUNKAR �  GREEN FRIES 
GREEN QUEEN �  KAFFEBAREN PÅ MÖLLAN 
THE MASALA BOX �  MEAL ON WHEELS �  NOIS  

NORDIC STREET FOOD �  ROOTS OF AFRICA 
SCANDWICH �  SIMPLE FOOD TRUCK �  
VEGAN SOUL TRAIN
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3. Den svenska vinstilen
Radisson Blu Metropol Hotel i Helsingborg kommer under sommaren att anordna provsmakning av 
svenska viner från olika delar av landet. Den svenska vinodlingens kvalité har förbättrats avsevärt de  
senaste åren. Många av gårdarna har fått utmärkelser både internationellt och nationellt. Nu gör de  
svenska vingårdarna en gemensam satsning i Helsingborg där syftet är att lyfta fram de svenska vinerna 
så fler kan få prova den svenska vinstilen. 

Boka provsmakning av viner från 12 svenska vingårdar, prata med odlare om vinodling i nordiskt 
klimat, om utmaningarna och vilka druvor som passar att odla och varför.n

Världens största provning av svenska viner, 15/6–14/7 Helsingborg, www.radissonblu.com/sv/hotel-helsingborg

4. Sofiero Classic
Söndagen den 18 juni blir det veteranbilar och annat skoj på Sofiero  
utanför Helsingborg. Veteranbilsauktion med Joakim Bengtsson 
från Antikrundan, hattparad, teckningstävling för barnen 
och Billesholms Big Band spelar upp. Beredskapsmuseet 
ställer ut tanks, tält och terrängfordon från 1940-talet 
och Big Red One Sweden visar upp sin imponerande 
samling av fordon, uniformer och kunnande från 
Andra Världskriget.n

Sofiero Classic, 18 juni, www.sofieroclassic.se

2 3
1. Spännande samtal
Det mycket uppskattade arrangemanget “Musik och Möten” arrangeras även i år av Birgit 
Nilsson Museum och Birgit Nilsson Sällskapet. 

Under fyra söndagskvällar i sommar besöker en rad välkända opera- och musikprofiler 
museet. På programmet finns exempelvis konsert, spännande samtal och berättelser om  
möten och om musik. Den första kvällen är det pianisten Lars Roos som berättar om åren 
som ackompanjatör till Birgit Nilsson, om populära “Örongodis” och om konserterna i  
Västra Karups kyrka.n

Musik och Möten, Lars Roos: Mina år med Birgit, 18 juni, Birgit Nilsson Museum, www.birgitnilsson.com

2. Starka känslor & mystik
Den framstående pianisten Yuja Wang kommer tillsammans med London Symphony  
Orchestra och dirigenten Michael Tilson Thomas att framföra verk av två av musikhistoriens 
främsta romantiska tonsättare – Johannes Brahms och Pjotr Tjajkovskij. Musik som åter-
speglar starka känslor, stämningar och mystik.

29-åriga pianisten Yuja Wang beskrevs nyligen av New York Times som “one of the best 
young pianists around” och hyllades av Sydney Morning Herald för sin blixtsnabba teknik. 
Med sin kärlek till mode utmanar även Yuja Wang den klassiska konventionen.

London Symphony Orchestra är en av de främsta orkestrarna i världen och flitigt anlitad 
för inspelning av symfonisk musik för film och TV. De har bland annat spelat in film- 
musiken till Star Wars Episodes, Superman och Harry Potter.n

Yuja Wang & London Symphony Orchestra, 10 juni, Malmö Live, www.malmolive.se 

1 LARS ROOS TILLSAMMANS  
MED BIRGIT NILSSON

Foto: FreeImages

YAJA WANG Foto: Norbert Kniat

Foto: FreeImages
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Hotelliggaren
Premiär 16 juni,  
Fredriksdalsteatern,  
www.evarydberg.se

Foto: Mikael Lindell Bohlin

Tokigare kan det knappast bli när parlaments- 
ledamoten och viceministern Richard Willey, 
som spelas av Fredrik Dolk, i Thatchers  
Storbritannien checkar in på Westminster Hotel  
i London. Hans alibi är att han behöver förbereda 
sig för sedlighetsdebatten i Underhuset. I största 
hemlighet har han dock smitt planer för ett amo-
röst äventyr med självaste premiärministerns se-
kreterare. Allt är förberett men några små detaljer 
måste lösas på plats. Han har därför stämt möte 
med sin lojale och pålitlige men något förvirrade 

assistent George Pigden, spelad av Ola Forssmed, 
som intet ont anande infinner sig i tid.

Men nog är det egendomligt att Richard bokat 
dubbelrum och har fru Pamela, spelad av  
Sussie Eriksson, med på resan? Det kan väl  
knappast vara politiskt korrekt och så här för-
bereder man väl sig inte för en sedlighetsdebatt? 
Den barska hotellchefen, gestaltad av Eva  
Rydberg, börjar ana oråd och hennes småsluge 
servitör har inte många rätt i sina göromål.n

RENDEZ-VOUS, EN KLÄTTERDANSDUETT 
Tänk dig ett kärlekspar som bara kan ses en gång per år, 
en bestämd dag, ett bestämt klockslag och under en begrän-
sad tid. Se på när de äntligen möts i en laddad och längtans-
fylld klätterdansduett på Domkyrkans vägg. Tyvärr dröjer det inte 
länge förrän det är dags att släppa taget igen... 

17 juni Domkyrkoplatsen 

KRAKEL SPEKTAKEL – EN RYMDBALETT 
En färgsprakande, medryckande och lekfullt rytmisk föreställning 
som bygger på Lennart Hellsings älskade ordskatt. För alla från 4 
år och uppåt. Efter föreställningen kan du vara med i en workshop 
kring rytm, rörelse och röst. 

18 juni Stadsparken, 20 juni Stångby och Linero, 21 juni Genarp och  
Veberöd, 22 juni Södra Sandby och Gunnesbo.

Farsernas mästare är engelsman och heter Ray  
Cooney. Bland de mest glänsande pärlorna från hans 
penna är pjäsen “Two into One” som efter översätt-
ning och bearbetning av Sven Melander blivit till  
”Hotelliggaren”.

FARSKLASSIKER 
UTAN LATSIDOR 

Äntligen blommar det och möjligheten att vistas  
utomhus är som balsam för själen. Därför finns 
också en mängd olika aktiviteter och evenemang  
att besöka under hela sommaren och nedan 
finns några smakprov. Mer information om 
alla evenemang i SommarLund hittar du på  
www.sommarlund.se.

NJUTBART KL
ÄT

TER
DANS Foto: Sardine Sauvage

 K
R

A
KEL SPEKTAKEL Foto: Emmalisa P

auly

Foto: FreeImages

ELLINOR JOHANSSON

SKÅNSKA MORD
Gangstermordet som vände upp och ner på Skånes 
undre värld och öppnade för de blodiga gängkrigen i 
Malmö. En historia om en biljardspelande krigsför-
brytare, en skånsk sexklubb som fick diplomatbesök, 
cigarettsmuggling och ond bråd död. Hör reportern 
och författaren Joakim Palmkvist berätta historier 
som, tyvärr, är hämtade direkt från den karga verklig-
heten.

20 juni Dalby

HUMORTERRASSEN
Erik Börén från Humorfalangen bjuder in 

välkända komiker från den svenska stand-
up-scenen. Kvällens humorstjärnor  

på terrassen: Jörgen Sjöberg, Jonas 
Strandberg och Ellinor Johansson.n

29 juni Mejeriet, entréavgift 60 kr

 G
A

TA
 I LU

N

D  Foto: Leif Johansson Xray
foto
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Konst kommer i många former och på olika sätt. Urvalet är alltid stort så många 
utflykter med släkt och vänner är möjliga i sommarSkåne. Vi berättar mer om 
fyra stycken till platser väl värda ett besök.

HANNA RYGGEN, MIN FAR, 1968. Foto: Jean-Baptiste Béranger

KIVIK ART CENTER Foto: Gerry Johansson

Art & experiences
Skåne is packed with art, both  
stationary and moving, all of them 
excellent destinations for a day 
out with family and friends. Here is 
more about four of them. 

Malmö Fotobiennal 2017, “The  
society of the spectacle”, has a large 
program in several cities and sites, 
including Copenhagen for ten days. 

On the other side of Skåne lies  
Kivik Art Center, an outdoor  
experience where monumental  
stationary art is built on a beautiful 
picnicsite. 

Moderna Museet i Malmö exhibits 
Malmö´s burning, an alternative  
historical cultural take on the changes 
in city life that took place during the 
years 1968 to 1988.

Textiles is the fabric of our lives in  
so many ways so Malmö Art Museum  
shows art emanating from when 
textile, in the 60ies, started to be 
used by artists in new ways.

MALMÖ  
BRINNER
En alternativ kulturhistorisk utställning om 
revolt, drömmar och passioner 1968–1988.

Om det moderna Malmös utveckling som 
sträcker sig från det experimentella och allt-
mer politiska 1960-talet fram till 1980-talet då 
nya alternativa kulturer började synas. Besö-
karen möter en blandning av olika kulturella 
yttringar och visuella uttryck från olika sub-
kulturer som gjorde avtryck under perioden. 
Staden var en källa till kreativitet och en plats 
för olika former av nytänkande.n

Malmö brinner t o m 10 september  
modernamuseet.se/malmo

VÄ: OLA ÅSTRAND, GETTOT © Courtesy the artist 
HÖ: INSTALLATIONSVY MALMÖ BRINNER  
Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet

TEXTIL 
KONST
Utställningen tar avstamp i 1960- 
talets textila frigörelse i Sverige.  
Vilken roll har textil som material och 
förhållningssätt under olika konstnärliga 
praktiker och tider? Flera generationer 
av utövare sammanförs, från Hannah 
Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert 
född 1988, vars arbeten aktiverar olika 
lager av den ”textila undertexten”.n

Textila undertexter, 17 juni–3 september,  
Malmö Konstmuseum, malmo.se

VITT VERK
Med underbar utsikt, härliga picknickplatser och en enda 
stor lekplats för barnen är kullarna varpå Kivik Art place-
rat konstnärers verk. Nästa skulptur blir den amerikanske 
konstnären Sol LeWitt ś. Han gjorde beskrivningar av hur 
hans skulpturer ska uppföras och Kivik Art Center har fått 
tillstånd att bygga ”9 Towers for Jene”. Den är 5 meter hög 
och gjord av 4 000 vita cementblock och är också tänkt att 
bli det första utomhusverket i Skandinavien. Lär känna  
denna speciella plats via hemsidan.n

Kivik Art Centre 2017, 25 juni–13 augusti, kivikart.se

  
FOTOBIENNAL 
Mer än 50 fotografer, konstnärer och filmskapare deltar på 
olika gallerier och andra lokaler kopplade till konstnärliga 
teman i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Ut-
ställningar, konstnärssamtal, workshops med mera späck-
ar programmet. Den 17 juni äger också årets fotomaraton 
rum.n 

Malmö Fotobiennal ”The society of the spectacle” 9–18 juni  
inkl Malmö Fotomaraton 17 juni, 
malmofotobiennal.com samt malmofotomaraton.se

M
AL

M
Ö

SE & UPPLEV 
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Bryan Ferry 
13 juni, Sofiero Slott, 
www.kulturbolaget.se

LEVANDE   
LEGEND
Sverigefavoriten Bryan Ferry, som under de  
senaste 30 åren skrivit in sig i musikhistorien 
via Roxy Music och sin succéartade solokarriär, 
kommer till Sverige i sommar.

Bryan Ferry är mest känd för sina år som odiskutabel ledare i 
Roxy Music och kvartetten av skivor bestående av ”Roxy  
Music”, ”For Your Pleasure”, ”Stranded” och ”Country Life”,  
pionjärverk inom den brittiska glam- och artrockscenen. Likväl 
löpte Ferrys solokarriär parallellt med Roxy Musics framgång 
och hans debut, ”These Foolish Things”, markerade starten på 
en succéartad karriär som fortsätter än idag.

Han har besökt Sverige flera gånger genom åren och mötts av 
ett enormt intresse från fans och idel hyllningar från media.n

Foto: A
 W

hitehead

Sillamarknad Abbekås 3/6 www.lionsskurup.se

Skurups marknad 9–11/6 www.skurup.se

Åby marknad 20/6 www.klippan.se

Fotevikens Vikingamarknad 30/6–2/7 www.foteviken.se

Kärnan i Helsingborg, www.helsingborg.se/karnan

Christinehof, www.christinehofslott.se

Hovdala slott, www.hovdala.se

Malmöhus, www.malmo.se/museer

Bäckaskog slott, www.backaskogslott.se

Bosjökloster slott, www.bosjokloster.se

Torups slott, www.malmo.se/torup

Wanås, www.wanas.se

Sommartid är det dags för knallemarknader 
av diverse slag i vårt avlånga land. Stämnings-
fyllda miljöer som torg, slott och gårdar lever 
upp med gladlynta besökare som strosar bland 
marknadsstånd, godsaker, karuseller och diverse 
hantverk. Här ger vi tips om några marknader 
som äger rum under juni månad.n   

Skåne har mängder av slott, herrgårdar och andra gamla  
byggnader utspridda överallt i det böljande landskapet. 
Flera av dem erbjuder evenemang, aktiviteter, över-
nattning och vidunderliga parker. Numera kan 
man också ta del av hur det var att leva på 
slotten under olika tidsepoker. Här kommer 
några exempel på slott och andra historiska 
byggnader värda ett besök i sommar.n

MARKNADSDAGS

SLOTTSLIV
Foto: V

isitSw
eden

MALMÖHUS

W
AN

ÅS

CHRISTINEHOF

Foto: Johanna Rylande/Malmö Museer, PR-bild Christinehof, Mattias Givell
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För första gången ger Helsingborgs Stadsteater plats för en annan slags stor 
konst på scenen i och med denna Skandinavienpremiär av en storslagen  
utställning med målningar av en italiensk mästare. 
Michelangelos målningar av Yttersta domen på 
Sixtinska kapellets väggar och Skapelseberättel-
sen i taket lockar miljontals besökare till Vatika-
nen varje år. Avståndet till freskerna i det Sixtin-
ska kapellet gör det svårt att uppleva storheten i 
Michelangelos enastående arbete. Så därför har 
mästerverken överförts till stora dukar som  
gör det möjligt för utställningens besökare att 

studera dem på nära håll och få en unik överblick 
av Michelangelos djärva tolkningar av de bibliska 
berättelserna.n

Michelangelo – Mästerverk från Sixtinska kapellet,  
t o m 6 augusti, Helsingborgs Stadsteater,  
www.helsingborgsstadsteater.se. 

MÄSTERVERK  
från Sixtinska kapellet

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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Foto: A
ndreas Paulsson

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

Fylld av skratt, musik och tänkvärdheter är operetten om det turbulenta dygnet 
som föregick invigningen av Ystads Teater 1894.

Johannamuseet i Skurup har slagit upp 
portarna för årets säsong med nostalgi  
och teknik. En häftig utställning med 
doft av 50-tal, en om Stålfarfar och 
en ny spelhall med möjlighet att tävla i 
flipper-femkamp är nyheterna.

Efter succéerna med ”Läderlappen” och ”Glada 
Änkan” presenterar Opera i Ystad ännu en  
storslagen operett.  Återigen är det Rickard  
Söderberg som står för idé och nyöversättning  
av sångtexterna och denna gång har konceptet  
utvecklats tillsammans med dirigenten Jonas 
Samuelsson. Tillsammans har de skapat en  
operett som bygger på händelserna kring invig-
ningen av Ystads Teater år 1894.

Det var en dramatisk tid, då den gamla operan 
- enligt vissa - brändes ner av en driftig direktör 
som ville ha ut försäkringspengarna för att byg-
ga en ny teater och när invigningen närmar sig 

kommer dock historien ifatt honom. I handlingen 
möter vi de autentiska personerna från invigning-
en, såväl som några av den tidens största stjärnor 
som Christina Nilsson och Helena Rubinstein.

På scen står, förutom Rickard själv, de firade 
operettprimadonnorna Laine Quist och Elinor 
Fryklund och några av Sveriges mest etablerade 
och älskade opera- och operettstjärnor. Musiken 
är ett pärlband av kända, och mindre kända,  
juveler ur operetthistorien.n

Teaterhotellet, 30 juni–9 juli, operaiystad.nu

MÖT FAMILJEN ANDERSSON
I årets stora utställning träffar besökaren 
1950-talsfamiljen Andersson. Fru Andersson 
driver en sybutik och mannen i familjen har 
en mopedverkstad där han också säljer mope-
der och cyklar. Inne i museet har familjens lilla 
hus byggts upp, och i huset ligger både butiken 
och verkstaden. I och runt huset finns en lång 
rad gamla mopeder, cyklar och allt som har med 
sömnad att göra. 

Många föremål från utställningarna har an-
vänts som rekvisita i svenska filmer. Bland annat i 
filmer av Jan Troell och Hasse&Tage. 

STÅLFARFARS BEDRIFTER 
I år gör cykelloppet Sverigeloppet comeback ef-
ter många år. 1951 blev den då 66-årige Gustav 
“Stålfarfar” Håkansson rikskänd. Han cyklade 
Sverigeloppet mellan Haparanda och Ystad utan 
att sova mellan etapperna och kom i mål ett dygn 
innan övriga tävlande. 1959 cyklade Stålfarfar de 
600 milen från Helsingborg till Jerusalem, och 
den cykeln är ett av objekten i Johannamuseets 
stora Stålfarfar-utställning.n

Johannamuseet, www.johannamuseet.se

SÖDERBERG CHECKAR IN

MOPPAR &  
SYBEHÖRfrån förr

STÅLFARFAR Foto: Johannamuseet
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SEGLANDE SKEPP 
T/S Helene är en skonare som byggdes i Ystad 
1916. Numera kan man följa med på kvällsseg-
lingar i sommarkvällen. På Nationaldagen hål-
ler man Öppet skepp mellan kl 10–17 så alla båt-
älskare, unga som gamla, kan komma och insupa 
hur det var att vara på en seglande fraktbåt förr i 
tiden.

Öppet skepp, 6 juni, www.ts-helene-ystad.se

VIKINGAR, VIKINGAR, VIKINGAR...
Fira Nationaldagen med vikingar på Fotevikens 
Museum. Historiska lekar och slaget vid Fotevi-
ken år 1134. I slutet av månaden kommer många 
vikingar till vikingastaden som blir en mötesplats 
för hantverkare inför den årliga och populära Vi-
kingamarknaden. I stångstötning, dragkamp, vi-
kingaruset eller kast med stor torsk kan man täv-
la med vikingarna.

Nationaldagen 6 juni, Hantverksdagarna 26–29 juni 
Vikingamarknad 30 juni–2 juli, www.fotevikensmuseum.se

DUNDERMYSTERIET
I utställningen ”Bamse och Dundermysteriet” får 
besökarna följa med Bamse och hans vänner på ett 
spännande äventyr där de 
ska rädda miljön. Bamse 
och hans vänner kan inte 
förstå vad som hänt. 
Hjälp dem att lösa 
mysteriet.n

Bamse och Dunder- 
mysteriet, t o m 20 augusti,  
www.regionmuseet.se

Spana på fladdermöss
På en spännande, intressant och rolig naturvandring på Hov-
dala kan man i skymning och mörker uppleva olika fladder-
musarter på Hovdala. Var bor fladdermössen? Vad äter de? Hur 
gammal blir en fladdermus och kan de se i mörker?n

Fladdermöss på Hovdala, 8 juni–21 september, 
www.bokskogslopare.se

DJURKUL

RIDDARE

 © Rune Andréasson

FÅRET SHAUN

TUFF TUFF Foto: K
ai Svensson, Ystad D

jurpark, Skåne D
jurpark, 

Snart börjar sommarlovet och då blir det dags för roliga aktiviteter och härliga 
utflykter för både stora och små.
BORGEN GLIMMINGEHUS
Upplev en härlig dag i riddarnas och ridderska-
pets tecken på De 10.000 Riddarnas dag. Torner-
spel, riddarskola, fäktning och allehand aktivi-
teter för små och stora riddare. Spännande sagor 
berättas och nya skapas i Sveriges häftigaste borg.

De 10.000 Riddarnas dag 17 juni 
Glimmingehus-sagoborgen 26 juni–2 juli 
www.raa.se/glimmingehus

HEJ SHAUN! 
Hälsa på Fåret Shaun och hans vänner, testa att 
köra specialbyggda Massey Ferguson-traktorer 
och titta 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

DJURKUL I YSTAD 
På Ystad Djurpark strosar zebrorna fridfullt om-
kring 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 fau-
nan finns representerad med ståtliga älgar, trinda 
Linderödsgrisar, rödkullekossor och ulliga gute-
får. 

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

TUFF-TUFF-TÅG
Varje sommar tuffar ångtåget mellan Brösarps 
och S:t Olofs gamla stationer. När tåget står still 
på stationerna så kan det hända att lokföraren har 
tid att visa hur det ser ut inne i loket och persona-
len kan berätta hur det var att arbeta vid järnvä-
gen förr i tiden.

11 juni –3 september, www.skanskajarnvagar.se

SOMMAR I SKÅNE

  Foto: Skånska Järnvägar

SKYMNINGSSAFARI
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Sommarscenerna i Malmö är många 
och finns överallt i hela staden, från de 
centrala torgen till stadsdelarnas sam-
lingsplatser. Lika många och olika är de 
evenemang som visas och de vänder 
sig till alla som bor och besöker härliga 
sommarMalmö.

För femte året i rad spelas musikal i  
autentisk och fortfarande aktiv 
bruksmiljö; industriområdet Bruket i 
Klippan.

STADEN – EN BAKGÅRDSOPERA
Ett unikt tillfälle att lyssna på operapärlor som  
du aldrig hört dem förr, på en bakgård du kanske 
aldrig tidigare lagt märke till. Känd musik ur  
operor av Bernstein, Bizet, Mozart och Puccini.  
Ta gärna med egen stol att sitta på!

Chokladfabrikens bakgård 1–2 juli

ETT ODJUR TILL HEMBITRÄDE 
Det är dagen före midsommarafton 1947. Det tradi-
tionella firandet ska just förberedas. Men köket har 
svängdörrar och det ena hembiträdet efter det andra 
åker ut med huvudet före. Plötsligt står herrskapet 
utan någon som kan laga maten! Herrn ger sig ut på 
jakt och återvänder med rekorderliga Rut Andersson.
Musikaliska örhängen blandas med politiska blink-
ningar och romantiska förväxlingar. Komedin är  
tillbaka på Pildammsteatern!

Pildammsteatern 21 juni

ÖSTBLOCKET
En högintensiv konsert med detta tiomannaband  
är ett säkert kort för den som vill uppleva explosiv 
balkanbrass och genuin spelglädje. 

Pildammsteatern 22 juni

DANS PÅ STAN 
20 minuter långa intensiva och överraskande dans-
upplevelser på kända och okända platser med  
Skånes Dansteater. Njut dem som de är eller se dem 
som teasers för Skånes Dansteaters stora kalaskvällar 
på Pildammsteatern 7 och 8 juli.n

Konsthallstorget 4 juli, , Lotsplan på Ön 4 juli, 
Mobilia utomhustorg 5 juli, Flotten vid Paulibron 5 juli

Bruksspelet 2017 –”Högt Flygande Planer” ut-
spelar sig på 1920-talet, då Elsa Andersson som 
första kvinna i Sverige tog flygcertifikat på Enoch 
Thulins flygskola i Ljungbyhed och följer hennes 
öden och äventyr i en tid då flygteknik och flyg-
plan utvecklades snabbt samtidigt som fler och 
fler vågade sig på att flyga dem. Ensemblen  
består av såväl amatörer, barn och ungdomar, 
som professionella skådespelare. Nyskrivet  
manus och specialkomponerad ny musik av  
Annika Kofoed, Bim Wikström och P-O Nilsson.n

Högt Flygande Planer, 30 juni–23 juli, www.bruksspelet.se

teater  

dans Opera. . .

ÖSTBLOCKET   
Foto: Joakim Strand

STADEN Foto: Björn Finnsdotter

DANS PÅ STAN! 
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Sommarscen Malmö
www.sommarscenmalmo.seHÖGT  

FLYGANDE PLANER

30 Juni - 23 Juli
THÉRÈSE ANDERSSON LEWIS    FRIDA BERGH

STEFAN CLARIN    ANDREAS ELDEEN    ALBIN GANOVIC 
Manus/regi ANNIKA KOFOED   Manus/sångtexter BIM WIKSTRÖM    Musik/Sångtexter P-O NILSSON
Koreografi MELKER SÖRENSEN     Scenografi ANNA QUIDING     Producent HELÉNE LINDQUIST

Klippans Turistinformation    bruksspelet.se             +46(0)702 - 72 98 35
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I sommar kommer Skånska Operan att ge Puccinis gripande 
mästerverk om geishan Cio-Cio San som blir dödligt förälskad  
i den amerikanske sjöofficeren Pinkerton och överger allt i sitt 
gamla liv för att bli amerikansk hustru. Till odödligt vacker  
musik och en öppen scenografi som andas Japan kommer man 
att ge en känslig tolkning av denna tragedi, kanske den största i 
operalitteraturen. Med intimt agerande, sång på högsta nivå och 
i kläder som tydligt anger tid och plats ska Skånska Operan  
berätta om äkta kärlek och svek, obrottslig trohet och ansvars-
lös lek. n 

GEISHAN & OFFICEREN 
Äntligen en Pucciniopera på turné bland de skånska slotten, en storslagen  
inramning till det vackraste mästerverk som någonsin komponerats till en  
passionerad kärlekshistoria.
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Madame Butterfly
Bäckaskog Slott 1, 2, 4 juli 
Hovdala Slott 7–8 juli
Krapperup Slott 11–12, 15–16 juli 
Ystads Teater 22–23 juli 
Borgeby Slott 25–26 juli
Torup Slott, 28 juli
Jordberga Slott 1 augusti 
Palladium 3, 5, 6, 8 augusti

www.skanskaoperan.se

TA RYGG PÅ NILS 

Nils Holgerssons underbara resa börjar i Västra 
Vemmenhög. Nils Holgerssonspelen handlar om 
gåsapågen som fick uppleva spännande äventyr 
och djurens hårda levnadsvillkor på sin resa med 
vildgässen, en resa som förändrade honom från 
att vara ”elak mot både djur och människor” till 
att förstå hur viktigt det är i livet att hjälpas åt och 
ställa upp för varandra. ”Hjälp du mig så hjälper 
jag dig” säger Mårten Gåskarl till Nils när de är 
nära att frysa fast på Vombsjöns is. Spelet är både 
lite spännande, roligt och lärande, med dans och 
sång och framförs av ett blandat gäng med ung-
domar, vuxna och barn.n  

Nils Holgersson-spelen, 30 juni–2 juli,  
Västra Vemmenhög. 

Varje sommar ges en nyproducerad teaterföreställning, vid Västra  
Vemmenhögs skola, som bygger på fri bearbetning av ”Nils Holgerssons  
underbara resa genom Sverige”, en roman av 1909 års nobelpristagare i  
litteratur, Selma Lagerlöf.

PEER GYNT
23/6 - 10/8

SKILLINGE TEATER

Premiär: Midsommar, 23 juni
Speldagar:  25, 28, 30 juni
5, 6, 7, 8, 9,12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 27, 30 juli
2, 5, 6, 8, 9, 10 augusti

Biljetter & hela sommarens program:
www.skillingeteater.se 

eller ring 0414-300 24
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TORSJÖ LIVE
Mitt i det skånska landskapet har man lyckats etablera en av sommarens  
konserthöjdpunkter, Torsjö Live! I början hördes många olyckskorpar kraxa men 
Torsjö Live! har återkommit, större, starkare och mer intressant. Artisterna står 
på kö för att kunna boka in en av sina spelningar här och i år är artistuppbådet 
något helt i hästväg. Torsjö Live! har blivit en helhetsupplevelse med konserter, 
mat och underhållning för gammal och ung.

Foto: Live N
ation

JACOB KARLZON
Han är en gränsöverskridande jazzpianist och 
kompositör. –När jag är ensam på scen är det  
interaktionen mellan mig och publiken som  
bestämmer hur dynamiken utvecklas under  
kvällens framträdande, säger Jacob. 

ONQ OCH SANNE SALOMONSEN 
Danska Sanne Salomonsen behöver knappast en 
närmare presentation. Med sin rockröst och långa 
karriär är hon lika känd i Sverige som i Danmark. 
Torsjö Lives fredagskväll kommer att avslutas i 
sant danskt hygge med Sanne som gästartist till 
OnQ. 

 STRANDELS
Tova och Sixten heter syskonen som är 
signade på samma skivbolag som de 
största artisterna av Sveriges musik- 
export. En lysande framtid spås för 
duon. Att musiken är deras stora pas-
sion märks när de står på scen. Genren 
de spelar kallar de för akustisk folk-
pop eller country-pop. En stor inspira-
tionskälla är legendariska Fleetwood 
Mac. 

BLACKNUSS  
OCH ERIC GADD
Tänk det souligaste och funkigaste 
du vet. Gånger två. Då blir resultatet 
Blacknuss och Eric Gadd. Förutom att 
de är fantastiska musiker live kallas 
de också för ”Sveriges meste soulman” 
och ”Soultraditionens förnämste am-
bassadör i Sverige”. När de spelar ihop 
är det svängigt och tajt. Publikhavet 
och scenen kokar i takt. 

JOSÉ GONZÁLEZ
Hans texter är genomträngande, stär-
kande och skickligt skrivna. Senaste 
albumet är inspirerat av Brasilianska 
1970-talsproduktioner, Amerikansk 
folkrock och Västafrikansk ”desert 
blues”. 

SABINA DDUMBA 
Hon är trendig. Hon är inne. Under 
2015 och 2016 har Sabina Ddumba 
setts och hörts, kort och gott, överallt.  
Nyhetsmorgon, Sommarkrysset, 
Grammisgalan, Skavlan, P3 Guld och 
inte minst på radion. Gungvänlig och 
medryckande pop/soul är precis vad 
publiken är ute efter på lördagen.  
Värmen sprider sig i kroppen och den 
goa stämningen breder ut sig i backen 
på Torsjö Live!.

JERRY WILLIAMS 
En levande legend. Minst sagt. Mer än 
50 år som artist och mer än 50  
skivor senare står Jerry Williams fort-
farande både i studion och på scen.  
Låtarna levereras på ett sätt som bara 
en sann rock’n’roll-artist kan. Spel-
glädjen, publikkontakten och energin 
är exceptionell.n

Torsjö Live
30 juni–1 juli  
www.torsjolive.com

STRANDELS

SABINA 
DDUMBA

JERRY WILLIAMS
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Skillinge Teater
www.skillingeteater.se
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 Foto: Skillinge Teater

Sommarens stora föreställning är ”Peer Gynt” 
som är skriven av Henrik Ibsen och anses vara ett 
av Norges stora nationalepos. I Skillinge Teaters 
tappning blir det en gränslös uppsättning som tar 
till vara verkets rika innehåll, där dans och kore-
ografi, humor och svärta blandas med ypperligt 
skådespeleri och visuella upplevelser. Det är en 
livfull, frodig, mustig och innehållsrik historia 
om livsödet Peer Gynt med ett enormt person-
galleri och en fantastisk text. För regin svarar nye 
verksamhetsledaren Nils Peder Holm.

Utöver teater kommer man ha öppet i det nya 
caféet och vinbaren alla dagar under sommaren 
utom måndagar. På de tre scenerna presenterar 
man även en mängd olika föreställningar – allt 
från stand up, klassisk musik som spelas i totalt 
mörker, tangofestivaler, berättarkvällar samt en 
internationell teaterfestival i augusti.

Även detta år kommer Malin Nilsson tillsam-
mans med sin kompanjon Zink med en ny  
trolleriföreställning. Denna gång firar Malin 
sitt 10-årsjubileum genom att spela extra många 
föreställningar.n

Café, mat, vin och ett späckat program bjuds i denna fräscha och mång- 
fasetterade teaterlada som med nya idérika ägare öppnade till påsk i år.

PEER & MALIN PÅ   
SKILLINGE TEATER 

MALIN NILSSON Foto: Tom W
all

Lör 17/6 kl. 16 • Sön 18/6 kl. 16
Tis 20/6 kl. 19 • Ons 21/6 kl. 19

Biljettpris: 250:- 
(Medlemmar i Riksteatern o. Piratenssällskapet 200:-) 

Förköp på internet: Tickster eller  www.fars.riksteatern.se
Förköp i butik: Blomstershopen i Vollsjö eller Colorama i Sjöbo. 

Bokning på telefon: 070-601 52 02.
Platsinfo: PiratenTeatern finns på Wollsjö säteri vid infarten till Vollsjö.

Arrangörer: Färs Riksteaterförening och Wollsjö säteri.

friteatern

ger

 

Nu kan du köpa din biljett genom att SWISHa till 
123 539 28 65. Skriv i meddelande vilken datum 
på föreställningen och antal biljetter!

Övriga Föreställningar: Lördag 2/7 • Söndag 3/7 • Tisdag 5/7 • Onsdag 6/7 • Fredag 8/7 • Lördag 9/7 • Söndag 10/7

Lördagar o söndagar kl. 16.00 Övriga kl. 18.00

Biljetter: Barn upp till 12 år 25 kr, Ungdomar 13-18 år 60 kr. Vuxna 125 kr

Förköp: Skurups Turistbyrå 0411-53 60 58, 53 60 48, Gåsaboden i Skivarp 0411-300 92

ger

Nils Holgerssons
underbara resa

Fri bearbetning av Selma Lagerlöfs bok.

Familjeföreställning på utomhusscen vid Västra Vemmenhögs skola
Manus & regi: Irène Winqvist • Projektledare: Göran Pettersson

PREMIÄR FREDAG DEN 1 JULI kl. 18.00Manus: Irène Winqvist och Anders Ruud
Projektledare & regi: Göran Pettersson och Cathrina Nordin

Övriga Föreställningar: Lör 1/7 • Sön 2/7 Lör o sön kl. 16.00
Biljetter: Barn upp till 12 år 25 kr, 

Ungdomar 13-18 år 60 kr. Vuxna 125 kr
Förköp: Skurups Turistbyrå 0411-53 60 58, 53 60 48, 

Gåsaboden i Skivarp 0411-300 92

Fri bearbetning av Selma Lagerlöfs bok.
Familjeföreställning på utomhusscen vid Västra Vemmenhögs gamla skola

PREMIÄR FREDAG DEN 30 juni kl. 18.00 

    Fritiof Nilsson Piratens

Mannen som
blev ensam  

Musikteaterföreställning 
på PiratenTeatern i Vollsjö

PREMIÄR 16 juni kl. 19.00 U T S Å L T !

sommar i ystad
Välkommen att besöka vackra 
Ystad och Sövestadsbygden och 
våra kyrkor i sommar. 

s:ta maria kyrka
1/6-31/8 kl. 10-18
1/9-31/5 kl. 10-16

sövestad kyrka
vardagar 07-16

www.svenskakyrkan.se/ystad

Öppet för alla...
Fast inte hela tiden. I sommar har våra kyrkor 
följande öppettider:

Guidade turer i S:ta Maria kyrka, middagsbön, fika i 
S:ta Maria kyrka, musik i sommarkväll, sommarkon-
serter med andakt, kyrkogårdsvandringar, barnträffar 
på Ystad camping,  konsutställning i Sövestad, guds-

tjänster och mässor.

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

 Foto Thomas Hansson

Museum • Båtuthyrning • Natur • Café • Fiske

”Skräddat av Kungliga  
Hovleverantörer” och 
”Slottsgarderoben à la  
Downton Abbey”
14 april–1 oktober

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms Slott, Skurup 
Öppettider på hemsidan  
www.svaneholm.com 
Tfn 0411-400 12

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR

Välkommen till
Svaneholms slott
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BJÄRE RUNT  
PÅ EN TALLRIK

Foto: FreeIm
ages

Medverkar gör åtminstone sexton restauranger 
och krogar runt om, flera med vidunderlig utsikt. 
Förutom välkända måltidshus som Hamnkrogen 
Torekov och Kvinnaböske Krog deltar också stäl-
len med fantasifulla namn som Bistro Grodlår 
Timjan, Glädjehuset och Mobys Shack. 

Från Sveriges bördiga hörn, som 
levererar första frilandspotatisen 
varje år, kommer också härli-
ga matstunder med närodlat 
och härodlat med de bästa 
smaker under veckan.n  

Restaurangveckan, 9–18 juni,  
www.bastadbjaregourmet.se

På Bjärehalvön är det tradition att 
krögare bjuder in till en prisvänlig och 
spännande försmak av sommaren. 
Under tio dagar i mitten av juni ser-
veras ett urval av rika matupplevelser 
på flera olika krogar till ett förnuf-
tigt pris så att alla kan njuta av Bjäres 
läckra mattraditioner.
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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.

öppettider 2017:
Dagligen 13-17 mellan 26 juni och 10 september.

Guidad visning året runt för sällskap om minst 10 pers. 

Mer information:  www.piratensallskapet.se

piratenmuseet, piratens gata, 275 66 vollsjö 

MUSEET 

En av vårt lands största författare har hedrats med ett 
museum i skånska Vollsjö, hans egen hembygd.

I år firar Piratenmuseet 20-årsjubileum!
Med hjälp av fotografier, filmer och personliga 

tillhörigheter berättar vi om Piratens liv från vaggan 
till graven. Här finns även en butik med försäljning 

av böcker och filmer, med mera. 
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PIRATENS BÄSTA PÅ SCEN

Färs Riksteaterförening och Wollsjö säteri har tillsammans grundat teatern under våren 2017. Salongen 
rymmer 130 personer och är inrymd i stora ladan på säteriet, som ligger i Vollsjö kyrkby i sydöstra Skåne.  
Vollsjö är känt som Fritiof Nilsson Piratens barndomsby och Wollsjö Säteri lär vara ursprunget till  
Gottorps Gods där den beryktade 
och ständigt återkommande Pi-
ratenkaraktären Jon Esping bod-
de. Man knyter således samman 
flera kända Piratenplatser med 
en av hans mest älskade noveller, 
“Mannen som blev ensam”.n  

Piratenteatern, 16–21 juni,  
www.friteatern.se

Friteatern gästspelar med en varm och medryckande föreställning i musik- 
teaterform på PiratenTeaterns scen.

ÅNGTÅGET PÅ

ÖSTERLEN
Info: 0414-730 15

www.skanskajarnvagar.se

Äventyret 
för ung och gammal!  

Upplev stämningen från förr då 
stinsen var kung och lokföraren 

alla barns idol.  
Hör ångvisslan ljuda och  

ta en tur på fagra Österlen!

Tågen går
söndagar 11 juni–9 september,  

3 och 10 december 
samt tis-, ons- och torsdagar 

11 juli–3 augusti

FR. V: DAVID ODLÖW, EMMA LAGERBERG, HAMPUS ODLÖW OCH MATS NOLEMO.  
DE ÄR BÅDE SKÅDESPELARE OCH SPELAR OLIKA INSTRUMENT I FÖRESTÄLLNINGEN. 

TID   
DANS&
Tidens gång och det oundvikliga förfallet, 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 blottläg-
gande sätt. Genom en tillfällig trädgård utanför 
Skånes Dansteater slingrar sig föreställningen  
utifrån och in i dansteaterns innandöme. Träd-
gården 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

Something about Wilderness, t o m 16 juni,  
Skånes Dansteater, www.skanesdansteater.se

Foto: Jenny Baumgartner

Ola Forssmed  Sussie Eriksson  Eva Rydberg  Fredrik Dolk  Kalle Rydberg 
Johanna Wilson  Birgitta Rydberg  Robert Rydberg m fl  Regi: Sven Melander

SOMMARENS BÄSTA SKRATT!

16/6 – 13/8

Biljetter: evarydberg.se. Radiocity AudioVideo 042-12 75 20. juliusbiljettservice.se 0775-700 400
Rakt över disk på Dunkers Kulturhus 042-10 74 00.

100% Sommarnöje

2014 ÅRS UTSTÄLLNING: 

”VI MINNS VÅRA 
DOCKOR OCH NALLAR”

BARNEN KAN LEKA MED BL A TÅG OCH DOCKSKÅP.
HASSE & TAGE-REKVISITA FINNS OCKSÅ HOS OSS.

V Ä L K O M M E N  T I L L  M I N N E N A S  M U S E U M

Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16  

Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, 
vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, och 
presentbutik. Här finns också tre unika marknadspositiv, 
elbil från 1919 och flera spännande specialutställningar.

HÄR FINNS TURISTBYRÅN

Möt familjen Andersson – i deras hem,  
i sybehörsaffären och mopedverkstaden. 
Tävla i flipper-femkamp i den nya spel-
hallen och upptäck Stålfarfars bedrifter. 
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Plattform  
16/6

Vad är på gång i danslivet just nu? 
Koreografer och dansare visar sina 
verk, färdigt som ofärdigt i kortformat. 
Det är din guide till den senaste 
dansen.n

www.dansstationen.nu

Båstad Kammarmusik- 
festival, 26/6–1/7

I år firas 25-årsjubileum med en 
mängd artister från flera länder  
och olika sorters framträdanden. 
Klassiskt och folkligt i samklang.n

bastadkammarmusik.com

John Fogerty 
30/6

Den amerikanske sångaren kom-
mer till Mölleplatsen och framför 
sina kända alster. En blandning av 
eget och från tiden med CCR.n

www.kulturbolaget.se

Operafestival  
24 & 25/6

Två operor i ett. Första akten bjuder 
på Puccinis Il Tabarro. Andra akten 
övertas av Leoncavallos Pagliacci. 
God mat och gott vin bjuds mellan 
akterna.n

www.drakamollan.com

Juni bjuder bland annat på trädgårdsrundor,  
varvat med handboll, bordtennis, dans, musik och 
båtar. Nedan finns det lite tips från redaktionen.

Trädgårdsrunda 
10 & 11/6

Titta in i både små privata inner-
stadsträdgårdar eller parkliknande 
egendomar i nordvästra Skåne. Om 
inget annat anges är det gratis en-
tré till blomsterparadisen.n 

www.tradgardsrundorna.se

VM-kval 
13/6

Sveriges damer möter Makedonien 
i Ystad, där det för första gången  
någonsin bjuds på VM-kval i 
handboll.n

www.ystad.se/fritid/ystadarena/arenan/

Veteran-EM  
25/6–1/7

Helsingborg är värd för detta eve-
nemang i år. Sju dagar fyllda med 
spänning och fantastisk bordtennis 
levererat av över 2 000 skickliga  
veteraner.n

www.evc2017.com

Robotbåten R142 Ystad 
14 & 15/6

På sin långresa från Stockholm till 
Kiel tar robotbåten sikte på Ystad 
för att hedra sin namne, visa upp 
sig och erbjuda kortare rundturer till 
fartälskare.n 

www.robotbatar.se

Swedish squaredance  
convention, 16–18/6

Arrangören Fun Squaredancers är 
en klubb som startade i ett uterum 
och nu har 35 medlemmar. De kom-
mer att ge er en upplevelse med 
dans hela helgen.n

www.convention2017.se
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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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SommarSkåne är fantastiskt och därför vill vi tipsa  
om några utomhusevenemang som är just så somriga 
och mysiga man kan önska sig.   
PASTOR QVIST  
Sommaren teaterstycke är en 
sprakande komedi om stränga 
präster, frivola fruntimmer och 
vilsna ungdomar.  I den lilla  
byn Bakvattnet väntar man på  
besked, kommer Pastor Qvist  
att frias eller fällas i domstol? 
Pastor Qvist är en fri fantasi  
utifrån en verklig händelse,  
skriven av Claes Åström.

Pastor Qvist, premiär 1/7  
Marsvinsholm, www.mhst.se

MAGISK MEDELTID
Följ med på en fantastisk tids- 
resa ända tillbaka till Medel-
tiden. Upplev medeltidscirkus 
med lindansare, jonglörer och 
akrobater, riddarspel med lansar 
och svärd, museum över  
runornas historia och magisk  
teater. Hantverkare visar och  
säljer smycken och läderarbeten 
till tonerna av medeltidens  
musik.

Medeltidsdagen på Norrviken 2/7 
www.norrvikenbastad.se

PRIVATA OASER 
Trädgårdsentusiaster i södra  
Sverige öppnar sina grindar 
och visar sina oaser. Öppen 
trädgård är en trädgårdsrunda 
för alla trädgårdsintresserade, 
såväl proffs som glada  
amatörer eller för dem som 
helt enkelt bara älskar att vistas 
bland blommor och fjärilar i  
sommargrönskan.

Öppen Trädgård Söderslätt 1–2/7 
www.oppentradgardsoderslatt.se

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD
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CYRON MELVILLE
    NATALIE MADUEÑO
      VIVIENNE MCKEE
          GARRY COOPER M.FL.  
                                  MUSIK  MIKE SHERIDAN 

EN HELT UNIK SOMMARUPPLEVELSE
Föreställning och picknick under öppen himmel på slottet.  
Speltid endast 3 veckor! Boka biljetter och picknick nu  
på HamletScenen.dk

1 – 19 AUGUSTI 2017

FRILUFTSTEATER    KRONBORG SLOTT
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På Experimentarium 
får du röra vid allt och 
experimentera precis 
hur galet du vill.
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


