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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.
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ÖLBRYGGERI   
Foto: Carolina Romare

2

3
3. Smakfestival i huvudstaden  
Danmarks bästa bryggerier och destillerier bjuder på fantastiska skumkronor, ädla droppar 
och underbara smakupplevelser. På Forum Copenhagen, i hjärtat av Köpenhamn, kommer 
en känsla av mys och samhörighet att fylla lokalen när smaklökarna utmanas tillsammans 
med alla övriga sinnen när det bjuds på smakprover av öl, whisky, rom, gin och mat, där en 
av årets nyheter är grillat. Återigen bjuds alla kvinnliga öl-älskare på särskilda upplevelser, 
en succé som kommit för att stanna.n

Copenhagen Beer & Whisky Festival 2017 14-16 september, Forum Köpenhamn,  
www.facebook.com/cphbeerandwhiskyfestival/

4. No Exit – Reloaded  
Det som först verkade som en omöjlighet 
blev över en natt sanning. Britterna ville 
backa ur EU med en Brexit och Donald 
Trump blev världens mäktigaste man. 
Hur kunde detta hända och vad kommer 
det att betyda för framtiden? 

I pjäsen är det år 2027. Hur påverkar 
dagens radikala beslut och oförutsägbara 
politiska situation framtidens samhälle 
och människor som skall leva med kort-
siktiga och nyckfulla beslut? Vart är vi på 
väg? Kommer modern terrorism att styra vardagen för miljarder människor eller finns det 
ett hopp - att förnuftet skall segra till slut?n

NO EXIT – RELOADED, 29 september–11 oktober, www.houseofinternationaltheatre.dk

Foto: Natascha Thiara Rydvald
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 1. Festival på Krudtværket
På Krudtværksmuseet, ett friluftsmuseum i Frederiksværk, finns en fascinerande historia 
om krutfabrikerna och de som arbetade där. Maskinhallarna ligger som pärlor på ett snöre 
på båda sidorna av kanalen och har restaurerats till bruksskick. Man kan få se precis hur det 
tillverkades krut i gångna tider. En del maskiner drivs av vattenhjul och andra av motorer. 
Krudtværksmuseet har öppet hela dagen och museets värdar guidar besökarna i Krudtvær-
kets historia.n

Krudtværksfestival 9 september, Fredriksværk, www.indmus.dk    

2. Dramatisk middagsbjudning
Amir Kapoor är en framgångsrik pakistansk-amerikansk advokat som är gift med den vack-
ra, kristna Emily. Hon är konstnär och arbetar med den islamska kulturen i sina konstverk 
medan Amir själv betraktar sig som avfälling med starkt kritisk inställning till islam. Då de 
är värdar för en middagsbjudning spårar allt ur och vad som från början var en trevlig till-
ställning urartar till något långt med ödeläggande.

Dramatikern Ayad Akhtar vann med ”DISGRACED” Pulitzer-priset för bästa drama 2014 
och var nominerad till många andra prestigefulla priser.

Medverkar gör Helle Fagralid, Caroline Henderson, Janus Nabil Bakrawi, Joen Højerslev 
och Alexander Mayah Larsen.n

Disgraced, 16 september–7 oktober, www.bettynansen.dk

1
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VILDHEKS 
Föreställningen talar på djupet av de ungas hjär-
tan. Stora och små barn slukar de sex böcker-
na i ett nafs och med glupande aptit. Østre Gas-
værk Teater spelar Lene Kaabersbøls prisvinnan-
de ”Vildheks”, och skapar en ny teaterverklighet 
med en härlig blandning av rysare och fantasy.
Den handlar om den onda Kimæra som hotfullt 
svävar i dimmorna under kupolen men Clara ut-
manar sitt mod och ger sig ut på villovägarna och 
bekämpar det onda.

De tidigare familjesuccéerna ”Jordens Søjler” 
och ”Skammerens Datter” har hittills setts av 
över 250.000 begeistrade teaterbesökare. Musik av 
kompositörerna till Hitman-spelen som drama-
tisk inramning till pjäsen.

VILDVEJEN
Följ med på VR-vågen och få en helt ny uppfatt-
ning av ordet totalupplevelse. Du blir huvudper-
sonen i föreställningen ”Vildheks” med ett par 
VR-glasögon och hörlurar. VR förflyttar dig till 
en annan verklighet och dimension på ett sätt 
som aldrig tidigare skett. Plötsligt står du i tät, tät 
dimma. Var är du? Det långa gräset kittlar mel-
lan tårna och vinden ilar upp längs ryggen. Där 
finns underliga ljud och en frisk doft av blod och 
en ängel med jättevingar. Eller… Kom med på en 
äventyrlig resa i en totalupplevelse för alla sex sin-
nena.

Vildheks och Vildvejen 14/9–22/10, www.gasvaerket.dk 

VR-TEATER
Østre Gasværk står för en fantastisk 
och kontinuerlig förnyelse i  
Köpenhamns teatervärld och gör nu 
VR-teater för alla som vill pröva.  

VILDHEKS OCH VILDVJEN  Foto: Dennis Westerberg
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De tre danska komikerna Lyby, 
Kopernikus och Berthelsen 
lovar att bli ännu mer crazy i sin 
nya show ”Ingen panik”.
Tidigare shower som trion gjort har blivit 
braksuccéer och den nya showen kommer 
att bli fortsättningen på deras udda vinklar 
på verkligheten och vår omedelbara om-
givning. Fasader och roller är avskalade 
och kvar blir det nakna och oförfalskade. 
Det finns alla förutsättningar att det kan 
gå helt galet, och det med mässingsmusik.
Det utlovas ett gränsöverskridande utan 
nödutgångar. Publiken kan förbereda sig 
på att det blir närkontakt av första graden 
och inga fingrar läggs emellan när de tres 
galna liv skall blottläggas.

Lyby, Kopernikus och Berthelsen har  
varit vänner sedan skådespelarutbildningen  
för 25 år sedan och sedan dess har deras 
karriärer löpt parallellt med allt från dra-
ma till komedi. Det är just spännvidden i 
deras konstnärliga uttryck och deras ömse-
sidiga respekt för varandra som skapar at-
mosfären av uppsluppenhet och tokerier.

Ingen Panik, turné, www.ingen-panik.dk
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Familjeläckerier

Huvudbyggnaden i parken är från ca 1623 och 
beboddes av de anställda på slottet. 1850 fick den 
kungliga materialkusken M Hansen kungligt brev 
av Frederik VII om att han kunde öppna en ser-
vering ”till amuserande glädje”. Glädjen begrän-
sades dock till kaffe och tevatten men mjölk och 
grädde kunde också tillhandahållas över halvdör-
ren om så önskades. Därmed var Danmarks för-
sta ”familiehave” öppnad. Det lilla traktörsstället 
betalade årligen ett arrende till den danske kungen 
på hela 24 kr. Efter några år fick man också till-
låtelse att sälja bayerskt öl medan andra munt-
ra drycker av starkare kaliber fortfarande endast 
kunde tas med och förtäras av gästerna. Denna 
självförplägnad var dock avgiftsbelagd.

På grund av etablissemangets litenhet döptes 
den snabbt till ”tevattenhuset” eller ”Pusteørerne”. 
Dessa vattenhål blev snabbt populära mötesplat-
ser för det bättre borgerskapet och här tumlade 
Köpenhamns kulturelit flitigt. Här mötte således 
Holger Drachman sin näpna hustru Edith för för-
sta gången. Listan över kända gäster som bevis-

tat ”Haven”, som den kallas i folkmun, är mycket 
lång och växer för varje år. Den legendariske hu-
moristen Storm P har till och med en egen staty i 
parken som skars ut ur parkens äldsta almträd av 
konstnären Ole Bülow 1998. Storm P’s museum 
ligger också i nära anslutning till restaurangen.

Hansens familiehave drivs idag 
av familjen Christen-
sen och är en syn-
nerligen väleta-
blerad oas bland 
kungligheter, 
kändisar och 
vanligt folk 
som värdesät-
ter det genuint  
danska köket  
och dess tra-
ditioner.n

Hansens Gamle Familiehave,  
www.hansenshave.dk

Mitt i centrala Köpenhamn ligger Frederiksberg där Frederiksberg Slott och 
Zoologisk Have är granne med en av stadens bäst bevarade folkliga hemlig-
heter, Hansens Gamle Familiehave.

HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE  Foto: VisitDenmark
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”Native Invader” är Toris 15e platta. 
Hon flyttar sina gränser med sitt hud-
löst ärliga sätt att skriva sina sånger på. 
Hennes budskap om ”empowerment”, 
ömhet, bitter självsäkerhet och hennes 
oefterlikneliga ton tilltalar en bred pu-
blik världen över. På det nya albumet 
gräver Tori ännu djupare i sina per-
sonliga erfarenheter och hennes höga 
standard märks tydligt.n

Tori Amos, 23 september,  
DR Koncerthuset, www.livenation.dk

Diana Kralls nya CD är en återgång till 
jazzen och ”The American Songbook” 
och nu turnerar hon med låtarna i en 
jazzkonsert som lovar musik av högsta 
klass. Det blir jazzstandards med tem-
po och swing på hennes högst char-
merande vis. Underbara melodier som 
Sway, Isń t it romantic och Blue Skies 
fyller operan och publiken. De som 
inte har möjlighet att komma till  
Köpenhamn kan besöka hennes  
konsert i Stockholm den 2 oktober.n

Diana Krall, 30 september, Köpenhamn, 
www.kglteater.dk

TORI AMOS
Erkända singer-songwriter Tori Amos lyfter på förlåten för sitt efterlängta-
de album ”Native Invader” med en lång världsturné som kommer till Köpen-
hamn i slutet av september.

KRALL KOMMER TILL 
KÖPENHAMN
Hon är den enda jazzartist som haft åtta album på Billboards Jazzalbumlista.  
Dessutom har hon fem Grammy Awards, åtta Juno Awards, nio guldalbum, 
tre platinum album och sju ”multi-platinum” album.

 Foto: Mary McCartney
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Han betraktas som en av vår tids mest 
 inflytelserika komiker sedan Charlie 
Chaplin. Nu är han aktuell med sin nya 
stand up-show ”Humanity”. Han skap- 
ade de episka tv-serierna ”The Office”,  
”Extras” och ”Derek” som han vann tre 
Golden Globes för. ”The Office” är den 
mest framgångsrika serien någonsin i brit-
tisk TV och har visats i mer än 90 länder 
och hans stand up-shower har setts av mer 
än 100.000 personer hittills. Missa inte 
Ricky när han kommer till Royal Arena i 
september.n

Humanity, 29 september, Royal Arena,  
www.royalarena.dk

MÄNSKLIGT 
med  

GERVAIS

Den engelske komikern Ricky 
Gervais åker ut på turné för 
första gången på sju år.

Foto:  Ray Burmiston

Den unika föreställningen består av fantastiska 
scener som hämtar inspiration från forna tider, 
naturens växlingar och naturfolkens liv och his-
toria. Showen består av många tablåer med olika 
sorters melodier och rytmer, en särdeles vacker 
koreografi mot bakgrund av storslagna bilder och 
allt har en historia att berätta för publiken. En 
mäktig upplevelse varje gång.

Riverdance räknas som en av de mest framgångs-
rika dansshowerna i världen och bara i Sverige har 
hundratusentals människor sett dem live genom 
åren. Vart än i världen de sätter upp sina föreställ-
ningar uppträder de inför slutsålda hus.n

Riverdance, 15–16 september, Royal Arena,  
www.royalarena.dk

Den gitarrdrivna rockturnén har fått mycket bra kritik och  
publiken är lyrisk över den f d Police-medlemmen. På turnén, döpt 
till ”57th & 9th”, får Sting sällskap med sin långvarige gitarrist  
Dominic Miller, Josh Freese på trummor och Rufus Miller, också på gitarr. 
Som gäster på scen finns Joe Sumner samt munspelsvirtuosen Percy Cardona som till 
vardags spelar med The Last Bandoleros.n 

Sting, 24 september, Royal Arena, www.royalarena.dk

RIVERDANCE

MUSIK MED  
STING

Med sin irländska musik och speciella dans har kompaniet dansat sig in i  
människors hjärtan i över 20 år. 

Efter utsålda konserter världen över kommer 
nu äntligen Sting till Köpenhamn.

Foto:  K
evin M

azur
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Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Över 200 verk skapar en unik presentation av  
berömda mästerverk och sällan sedda huvudverk 
i en berättelse om 150 års konst.

Från romantiken fram till Andra världskriget var 
Frankrike en knutpunkt för den mest nyskapande 
förtruppen av konstnärer. Paris ökande modernitet 
och kulturella frisinne samt provinsernas sötma 
var det perfekta klimatet för den mest banbrytande 
europeiska avantgarderörelsen. 

Utställningen vittnar om att konstnärerna jagade 
originalitet, drivna av en önskan om att inte bara 
vara i samklang med tiden utan också kunna för-
utse och skapa tidens uttryck och form. Konsten 
utvecklas från det idealiserade måleriska uttryck-
et med hög teknisk detaljrikedom, genom den mer 
fria och experimenterande tolkningen till den full-
bordade abstraktionen. Alla stilistiska riktningar 
under perioden finns med; realismen, romantiken, 
naturalismen ända fram till impressionismen.

Konsten slår ändå knut på sig själv ibland och 
konstnärerna arbetade oftast utanför de konst-
historiska kategorierna. De gick ut och in i olika 
konstnärsgrupper, lät sig inspireras av resor och  
arbetade på det hela taget mer dynamiskt och ut-
forskande. Utställningen breder ut sig över tre  
våningar och blandar konstnärer, genrer och  
tekniker med en tidslinje. Just det kronologiska 
perspektivet släpper måleriet fritt för en stund, fritt 
från stilistiska tillhörigheter, och låter konstverken 
blomma ut i, först och främst, bara måleri.n

Franskt måleri, t o m 31 december, www.glyptoteket.dk

Manet, Degas, Monet, Cézanne, van Gogh, Gauguin… Samlingen av franska 
målares verk från en av de mest fantastiska epokerna inom måleri och konst 
visar den rika konstnärliga variationen i Frankrike under perioden 1809–1950. 

VÄRLDSBERÖMDA  
KONSTNÄRER

ÖVERST: PIERRE-AUGUSTE RENOIR, UNGA FLICKOR 
UNDERST: VINCENT VAN GOGH, LANDSKAP FRÅN SAINT-RÉMY  
Foto: Glyototeket

Strøget
Den klassiska gågatan Strøget delar Köpen-
hamns centrum i två delar. Strøget är välkänt 
för sina turister, gatugycklare, vimmel och 
dyra märkesbutiker men den riktige Köpen-
hamnskännaren undviker gågatan och finner 
sina egna små oaser, bort från Strøget.

Om man kommer gåendes på Strøget så kommer  
man till Amagertorv och det berömda Stork-
springvandet, som egentligen borde heta Tran-
fontänen. Fortsätter man sedan mot Rådhusplat-
sen så kommer man fram till Helligåndskirken på 
höger hand. Strax innan viker man upp på Niels 
Hemmingsens Gade och bara ett kvarter norrut 
når man Gråbrödratorget med sina härliga res-
tauranger och caféer. Torget är uppkallat efter en 
tiggarmunksorden som etablerade sig här år 1238 
men munkarna var lite för glada i rusdrycker så 
man fick avveckla orden år 1530. En del av det ur-
sprungliga klostret utgör idag en del av restaur-
ang Peder Oxe på nr 11. Den respekterade dans-
ke statsmannen Corfitz Ulfeldt slog tillsammans 
med sin fru Leonora Christina ner sina bopålar 
på torget som snart fick bära hans namn. Då  
Corfitz föll i onåd tvingades han fly och danskar-
na rev hans pampiga hus för att utplåna hans  

minne. År 1664 restes dock en skampåle över  
Ulfeldt som idag kan ses på Nationalmuseum i 
Köpenhamn. Till minne av skampålen lades en 
granitsten på platsen. År 1841 ändrades namnet 
på torget tillbaka till Gråbrödretorvet vilket det 
heter än idag.

Torgets omkringliggande byggnader karaktä-
riseras av sina starka färger och sitt rika utbud 
av restauranger och caféer. Byggnadernas histo-
ria sträcker sig många hundra år tillbaka i tiden 
men torget har genomgått omfattande förstörelse 
i historien. Vid den stora branden 1728 brann alla 
husen ner men byggdes upp igen bara för att åter-
igen jämnas med marken vid Slaget om Köpen-
hamn 1807. Torget byggdes upp igen och fick sitt 
nuvarande utseende i slutet på 1960-talet då den 
stora bunkern, som låg mitt på torget, togs bort 
och området blev en bilfri zon.n

www.visitcopenhagen.dk

Norr om
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För många danskar representerar fortfarande de 
tre karibiska öarna ett fjärran, exotiskt paradis. 
Många har sett de idylliska bilderna som cirku-
lerat i Danmark genom århundradena. Från det 
jungfruliga drömlandet till de idylliska plantage-
landskapen och det turkosblå vattnet.

I verkligheten så var det långt från så paradi-
siskt på den danska kolonin. Mer än 120.000 afri-
kanska slavar fördes på danska skepp över At-
lanten till ett liv med våld och tvång. Djupdyk i 
de gamla arkiven har grävt fram dokumentation 

som ger en mer fullständig bild av Danmark som 
kolonisatör och de villkor som gällde för de som 
tvingades jobba där. 

Utställningen ”Blinde vinkler” visar en mängd 
foton och dokument som ger en spännande och 
intressant bild av dagens Virgin Islands som var 
under dansk flagg i över 200 år.n

Blinde vinkler, Billeder af kolonien Dansk Vestindien, 
Det Kongelige Bibliotek,  t o m 3 februari 2018,  
www.kb.dk

PARADISETS BLINDA VINKLAR
I år är det 100 år sedan Danmark sålde sina kolonier i Västindien,  
öarna St. Thomas, St. Jan och St. Croix, till USA.

Karen Blixen Museet
Besök den världsberömda författaren Karen Blixens vackra hem 
Rungstedlund. Det var här hon skrev sina kända berättelser, bl a 
Den afrikanska farmen. Det är alltid snittblommor från trädgården 
i vaserna, så som Karen Blixen själv ville välkomna sina gäster.

Öppettider: 
tisdag–söndag: 10–17 

Besöksadress:
Rungsted Strandvej 111
www.blixen.dk

Goda idéer i fem steg 
Tjuvstarta redan nu och följ forskarens fem goda råd till bättre idéer.

Skapa associationer. När du skapar associationer knyter du  
samman vitt skilda tankar samman till något helt nytt. Ju mer  
du associerar desto fler unika tankar och idéer får du. Sedan skall 
du bara välja vilka som är bäst.

Ställ frågor. Goda idéer kommer ofta från folk som är duktiga på att 
ställa frågor. Var nyfiken och ifrågasätt allting.

Observera. Låt dig inspireras av det du ser och upplever. Kan det 
kanske göras annorlunda? Så är vägen till nya idéer redan avsevärt 
förkortad.

Experimentera. Vänd upp och ner på världen och försök att se  
saker på ett nytt sätt. Ibland sker det något helt oväntat.

Två hjärnor tänker bättre än en. Dela med dig av din kunskap till 
andra. Goda idéer blomstrar ofta när du talar med någon som  
tänker omvänt från dig själv.n

Bli idémakare på 
Experimentarium

Nya idéer är den viktigaste råvaran i värl-
den för allt nytt startar med en god idé. 
På utställningen Idéværket på det nya  
Experimenatrium i Köpenhamn kan du 
öva upp hjärnan att spotta ur sig goda 
idéer och geniala infall.

Idéværket är en tankesmedja som base-
ras på den senaste hjärnforskningen. Po-
ängen är att vi helt klart kan öva upp vår 
tankeförmåga för att bli mer kreativa och 
få bättre idéer. Först tränar du din hjärna 
i fabriken finurliga idémaskiner sedan 
kan hela familjen gå in i verkstan och 
bygga prototyper av era snilleblixtar och 
uppfinningar. 

För svenska besökare finns det alltid 
pengar att spara. Få 20 % rabatt på entré-
biljetten med Club Bropass och Scandli-
nes över Helsingborg–Helsingør. Särskil-
da villkor gäller. 

Experimentarium, www.experimentarium.dk

 Foto: David Trood
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      Skall vi  
 åka till Str 
    anden

På Experimentariums 
stora vattenutställning 
Stranden kan du dyka 
ner i vattnets våta  
vetenskap och leka dig 
till respekt och förnuftig 
framfärd på vattnet.  
Och våta ärmar betyder 
bara att du haft det  
skojigt.
Åk med Scandlines från Helsingborg  
eller Öresundsbron från Malmö och  
spara 20% på entrébiljetten till  
Experimentarium. Särskilda villkor gäller.  
Läs mer på experimentarium.dk

Programmet innehåller bland annat många  
häftiga uppvisningar med olika hästraser och sätt 
att rida. 100 utställare erbjuder allt för häst och 
ryttare av både tjänster och produkter. Både på 
den stora ridbanan och på scenen i aulan kan du 
inhämta kunskap och inspiration från de bästa 
ryttarna och instruktörerna. I år finns också ett 
temaområde med fokus på hästturism. 

Hillerød Horse Show 2017, 22–24 september,  
www.frederiksborgcentret.dk

Parad och 
western 
FrederiksborgCentret hälsar välkom-
men till tre fantastiska dagar med 
den största hästmässan på Själland 
inomhus.

Två dagar med samtal, intervjuer, uppläsning och 
performance med många av de främsta nordiska 
författarna väntar besökarna. De som gör om lit-
teratur till andra konstformer som t ex musik och 
teater finns också med på festivalen.  

Det är andra året i rad som festivalen avhålls 
och lineupen i år är minst lika imponerande. På 
hemsidan hittar man en berättelse om vad alla 

deltagarna gör i sitt skapande tillsammans med 
bilder och länkar till det de skapat. 

Lyrik och prosa, illustration och bildteknik, nya 
och etablerade; allt samsas och det är för både 
barn och vuxna så passa på att uppleva ordkonst 
när den är som bäst.n
nORD 2017, 15–17 september, Kulturværftet,  
www.kuto.dk 

nORDisk Litteraturfestival vill synliggöra den nordiska mångfalden och det 
nordiska släktskapet genom att sätta fokus på litteraturen. 

Travers på GLOCK'S VOICE 2017 Foto: www.arnd.nl
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Det här är BRA  
för Skåne.

Malmö Aviation och Sverigeflyg har  
gått samman och resultatet är det nya 

inrikesflyget BRA. Vi tror på enkelhet, 
genvägar, personlig service och frukost till alla 

ombord. Men framförallt tror vi att vårt land  
behöver flexibla och nära kommunikationer. Först  

då kan alla bo var de vill. Och jobba där de vill bo.  
Med 13 destinationer och Stockholm-Bromma som 

nav kommer vi en bit på vägen mot vår vision. Vi tror  
det här är BRA för dig. Vi vet att det är BRA för Skåne.

Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se

I oktober faller löven, gräset vissnar och höstastrar och rönnbär lyser 
upp i den annars så gulbruna naturen. Våra scener och teatrar bjuder 
igen in till höstmys och en stunds av avkoppling.
DAVID BATRA – 
”ELEFANTEN I RUMMET”
En stand up-show med “han 
som är gift med henne” som 
lyfter fram det absurda i ett 
nytt och udda vardagsliv. För 
hur pusslar man med dagis-
hämtningen samtidigt som det 
är regeringskris? Hur går som-
marsemestern till när SÄPO är 
med? 

5/10 Ystad Teater, 6/10 Hässleholm, 
www.davidbatra.se

MARCHING FOR LOVE 
Star for Life och Triple & Touch 
har samlat ihop ungdomar från 
Sverige och Sydafrika som till-
sammans skapar en oförglöm-
lig musikupplevelse. En jätte-
kör av ungdomar delar scenen 
med namnkunniga svenska ar-
tister, sydafrikanska Thandiwe 
Mazibuko och fantastiska Star 
Choir South Africa.  

4/10 Malmö Live, 5/10 Helsingborg 
Arena, www.starforlife.se

BEST OF...CLAES 
MALMBERG
Nu kommer Claes Malmberg 
med en ny föreställning base-
rad på hans tre tidigare ”Live 
föreställningar”. De blev alla 
stora succéer med lysande re-
censioner, hänförd publik och 
utsålda hus runt om i Sverige.

6-7/10 Slagthuset, www.slagthus.se
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Starring

Belinda 
Davids

En kritikerrosad show till minne av 
den talangfulla Whitney Houston

Julius Production, Sangré Event & Malmö Arena presenterar

“Davids is mind-blowingly spot 
on as Whitney Houston...”

-Australian Stage

“Belinda Davids as Whitney 
Houston is a sight to be seen, 
stunning in sheer star power 

and a voice that astounds.”
-Arts Hub

“A show that simply 
cannot be missed.”

-Citizen Newspaper

Malmö Arena
Söndag 22 oktober kl 18.00 
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se 0775 700 400

www.ticketmaster.com 0775 78 00 00
Info: www.thewhitneyhoustonshow.com

Nyårskonserten 2018Nyårskonserten 2018

sedan

1785

TR
AD

IT

ION FRÅN W
IEN

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, personlig service 0775 700 400 
samt sedvanliga biljettkontor i respektive stad för evenemanget. 

~ En jultradition ~

St. Petersburg Festival Ballet

Julius Production presenterar

Måndag 4 december kl. 19.30
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se  

0775 700 400

MalMö live  

2 nov - NÖJESTEATERN Malmö kl 15.00 
3 nov - Nöjesteatern Malmö  - Slutsålt 
4 nov - Nöjesteatern Malmö- Slutsålt 
5 nov - Lunds stadsteater - Slutsålt

MARIA Elisa Lindström 
VON TRAPP Christopher Wollter 
Sofie Lindberg, Anders Aldgård samt stor ensemble 

Premiär29 septemberNöjesteatern Malmö

SCHÖNBRUNN 
SLOTTSFILHARMONIKER

6 januari MALMÖ LIVE kl 18.00
MALMÖ LIVE 

Måndag 4 december kl 19.30

22 okt MALMÖ ARENA kl 18.00


