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Dekadent dubbel om  
vedervärdiga människor. 

Den unga Anna ger sig ut på en resa för 
att få fatt på pengar till sin familj. Vart 
hon än går möter hon moraliskt förfall, 
men stämplas själv som omoralisk när 
hon kämpar för att inte begå någon av 

de sju dödssynderna. Samtidigt pågår en 
familjefejd, där giriga släktingar gömmer 
undan en rik adelsmans lik för att komma 
åt hans arv genom att ljuga ihop ett nytt 

testamente …

Med bl a Edda Magnason och 
Åke Zetterström.

 

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

Musik av ANDREW LLOYD WEBBER.
Sångtexter CHARLES HART. 

Ytterligare sångtexter RICHARD STILGOE. 
Manus RICHARD STILGOE och

ANDREW LLOYD WEBBER. 

SPELAS T O M 20 MAJ 2018. 
Köp biljetter och boka bord i GöteborgsOperans  

Restaurang 031-13 13 00. www.opera.se
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KÅSERI

Igen för gammal ost
Jag lyssnar med stor behållning på Anders & 
Måns podd ”Så funkar det”, där man reder ut 
saker som man kanske inte alltid tänker på 
om hur och varför. 

Som t ex om det finns höger- eller vänster-
tassade katter. Visst har ni undrat om detta 
finns, eller ej?

Eller vart ljuset tar vägen när man släcker 
lampan? Avgörande existentiella frågor som 
kräver ett svar.

Själv tänkte jag på varför mögelostar har 
mer mögel i mitten än ute på kanterna. I min 
jakt på svaret hamnade jag på en fest tillsam-
mans med en ostmästare från halländska  
Kvibille. 

Efter lite prat om väder och vind så såg jag 
min chans att ställa den fråga jag länge inte 
hade haft ett svar på.

–Varför är det mer mögel i mitten på en ost 
än på kanten? frågade jag.

Efter en lång betänketid tittade han över 
sina glasögon och sa:

–Det vet jag faktiskt inte!
Jag bad ostmästaren att förklara processen 

hur man tillverkar mögelost.
–Först så tillverkar man ostmassa på vanligt 

sätt. I denna massa häller man en mögelkultur 
som skall växa inne i osten och ge smak.  
Sedan lägger man osten på lagring, tar fram 
den lite då och då, och badar och saltar den så 
att den inte blir dålig. Då passar man också på 
att trycka in grova nålar för att ”lufta” osten. 
Mögelkulturen växer bättre om den får luft 
inne i osten. 

Du har säkert sett långa streck i osten som 
är spår efter luftningsprocessen. Efter några 
månader är osten klar och mögelkulturen har 
gjort sitt. Då är den färdig för försäljning. Så 
tillverkar man mögelost!

Denna utläggning gav mer frågor än svar. 
Om man blandar i mögel i osten redan  

innan den pressas till sin form så måste ju 
möglet finnas i de, till synes, icke ”angripna” 
ytorna i kanten på osten också, eller hur? 

Nu ville jag verkligen ha svar på min  
ursprungliga fråga och gav ostmästaren en 
skarp blick och omformulerade min fråga.

–Varför är det då mer mögel i mitten på en 
ost än på kanten?

–Jag vet inte. Jag har gjort ost i 50 år men 
aldrig fått frågan eller tänkt på det, sa han. 
Ibland får man bara acceptera att saker är 
som de är.

Tänk att en del saker tar vi bara för givet 
och att vi inte alltid kan få svar på de  
stora universella frågorna. Som varför glass 
smakar glass.

Jag tror nog jag får skriva till Anders & 
Måns och fråga.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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4. Claes bästa bitar
Komikern och skådespelaren Claes Malmberg har samlat det bästa från sina tre tidigare show-
er och ger sig ut på turné i Sverige. Claes har gjort sig känd som en av landets mest uppskattade 
underhållare och med ett långt liv inom scen och teater så blir det säkert en roligt tillbakablick, 
men säkert också en massa nya infall och tokerier.n

Best of Claes Malmberg, 6-7 oktober, Slagthuset i Malmö, www.slagthus.se

5. Svenskt glas på Dunkers
Den 29 september öppnar utställningen ”Walk the Line” på  
Dunkers kulturhus i Helsingborg. En glasutställning som  
lyfter fram det nyskapande inom glaskonst, nio glaskonst-
närer skapar uttryck som vi högst troligt inte förväntat 
oss. Utställningshallen delas in i sju rum där konstnä-
rernas olika uttryck lyfts fram. De tar avstamp i olika 
traditioner och metoder vilket gör att varje rum får 
en unik karaktär av bland annat lysande uranglas, 
graffitiestetik och stickad glasfiberull.n

WALK THE LINE – svenskt samtida glas, t o m 18 mars 
2018, Dunkers Kulturhus, www.dunkerskulturhus.se

42

1. The studio of Vanities
Med 25 färgstarka bilder av iscensatta porträtt får vi möta den nya tidens unga personligheter 
inom den urbana kulturen i Afrika. Make up-artister, designers, musiker, skådespelare och 
kreativa mångsysslare. Varje porträtt är skapat i samarbete mellan den avbildade och  
fotografen, Omar Victor Diop från Senegal, född 1980 i Dakar. Han studerade i Paris och 
blev sedan konsult inom affärslivet i Senegal. 2011 fick han stor uppmärksamhet för foto- 
serien The Future of Beauty och har sedan dess arbetat som fotograf.n

The studio of Vanities, t o m 14 januari, Kulturen i Lund, www.kulturen.com

2. Hyllning till Knopfler & Co
Succén ”A Tribute to Dire Straits” fortsätter med ”On the Swedish Night Tour”. Den kritiker-
rosade rockkonserten skördar jubelrop och öronbedövande applåder som en av Sveriges bäs-
ta livekonserter. Rockbandet Dire Straits upplöstes 1995 men musikerna i ”A Tribute To Dire 
Straits” levererar nytolkningar som hyllas av såväl publik som recensenter. Missa inte årets 
musikupplevelse med ett pärlband av Dire Straits-låtar.n

A Tribute to Dire Straits, 14 oktober, Slagthuset i Malmö, www.slagthus.se

3. Arabisk filmfestival
Malmö Arab Film Festival (MAFF) är en nordisk filmfestival med fokus på arabisk film. 
MAFF är den största och mest inflytelserika festivalen som har fokus på arabisk film utanför 
arabvärlden och verkar för att främja samarbeten mellan nordisk och arabisk filmindustri. 
På festivalen visas långfilm, kortfilm och dokumentärer från hela världen.n

MAFF, 6–10 oktober, sv.maffswe.com  

1THE STUDIO OF VANITIES Foto: Omar Victor Diop  
Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris

Illustration: Sitisak Forsberg / konstverk: Fredrik N
ielsen
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TÄVLING

Följ med på en känslomässig resa – genom berättelser, fotografier och pri-
vata föremål där man får uppleva historiens mest legendariska skepp på sin 
första och sista resa och höra historier om öden och hjältedåd ombord. 
Det här var en tid då många svenskar utvandrade till Amerika så svenska var 
tredje största språk ombord... Vi lottar ut biljetter till de som svarar på föl-
jande frågor:

1. Hur lång tid tar turen med audioguide?
2. Hur länge är utställningen öppen på onsdagar?

Du hittar svaren på titanicmalmo.se och senast 20 oktober vill vi ha ditt 
svar via e-post till tavling@dethander.com Kom ihåg att uppge namn, adress 
och telefonnummer. Lycka till!

Titanic – The Exhibition

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se

M
attias Linderoth och H

enrik Svalander i A
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alisa Pauly
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alisa Pauly

Malmö Stadsteater startar spelåret med två kraftfulla pjäser. Platserna är 
New York respektive ett friluftsbad. Publiken möter olika människor som är i 
olika faser av sina liv.

T O M 28 OKTOBER
DET SVARTA VATTNET
”Tänk om man kunde spola fram tiden, så att 
man kunde se hur allting är om tjugo år.”

Några ungdomar träffas en sommarnatt på ett 
stängt friluftsbad. Efter ett bråk om vem som 
kom först till bassängen kastar de sig i det mid-
nattssvarta vattnet och speglar sig i stjärnhim-
len. Tjugo år senare möts de igen, ungdomarna 
som kom från två olika samhällsklasser och två 
helt olika delar av staden. Efter tjugo år är en den 

yngste inrikesministern i sitt lands historia, en 
kvar i snabbköpskassan, och en annan tandläka-
re och den andre hennes tandsköterska. Hur vik-
tig var den där magiska natten för deras fortsatta 
liv, då när världen låg för deras fötter?

Roland Schimmelpfennig är en av Europas just 
nu mest uppmärksammade, nyskapande och 
hyllade dramatiker. Han återberättar avancerat, 
snillrikt och poetiskt minnet av en avgörande 
sommarnatt i denna magiska pjäs.n

T O M 27 OKTOBER 
ANGELS IN AMERICA
Platsen är New York 1985. Reagan är USA:s president, aids-epidemin sätter skräck i människor, 
millennieskiftet närmar sig och flera individer ställs inför en rad svåra livsval. 

Roy Cohn är hot-shot advokaten som ligger med män men vägrar identifiera sig som homo- 
sexuell, i hans maktvärld är homosexuella svaga människor. Äkta paret Harper och Joe är mor-
moner från Utah som kommit till storstaden för att uppleva världen och Joe har en lysande karriär 
som advokat framför sig. Harper spenderar dagarna ensam i parets lilla lägenhet och blir mer och 
mer psykiskt nedbruten. Hon är rädd för New York, knaprar piller och oroar sig för ozonlagret. 
Att Joe dessutom kämpar med sin homosexualitet gör inte äktenskapet bättre. Kärleksparet Prior 
och Louis är öppet homosexuella. Prior har aids och blir gradvis sämre. Han inser sin begränsade 
framtid men partnern Louis kan inte hantera att Prior snart kommer att dö. Sexualitet, religion 
och politik kolliderar i början av aids-krisen i Tony Kushners hyllade och prisbelönta mästerverk 
”Angels in America”. Är detta slutet på den amerikanska drömmen?

Dåtid Framtid

Läs vår  
recension  
på hemsidan
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TITANICFÖREMÅL  
FRÅN DJUPET 

Äntligen kan du se den stora och omfattan-
de utställningen om Titanic i Malmö. Ända  
sedan förlisningen har världen velat veta mer 
om vad som verkligen hände.
Det började kanske som en skakning på nedre däck den där 
ödesdigra natten 1912. Världens mest moderna och luxuösa 
fartyg för sin tid, Titanic, kolliderade med ett isberg i Nord-
atlanten och sände 1.495 människor mot en säker död i det 
iskalla vattnet. Endast 712 personer överlevde och det är de-
ras berättelser samt dykningar och vetenskapliga undersök-
ningar som ligger till grund för den magnifika utställningen 
i höst på Malmö Mässan.

Titanic The Exhibition, är mycket mer än bara en utställ-
ning. Det är en fantastisk upplevelse som tar publiken 107 år 
tillbaka i tiden. Utställningen berättar, genom en individu-
ell audioguide, oräkneliga historier om öden och hjältedåd 
ombord.

Flera historier har svensk anknytning då Titanics färd 
begav sig under en tid då många svenskar utvandrade till 
Amerika. Detta märktes bland annat på att svenska var det 
tredje största språket ombord på det osänkbara fartyget.

Följ med på en känslomässig resa genom berättelser, foto-
grafier och privata föremål där du som besökare får uppleva 
historiens mest legendariska skepp på sin första och sista 
resa. Utställningen består av ca 200 originalföremål och fler-
talet återskapade interiörer i naturlig storlek.n

Alla bilder © Claes-Göran Wetterholms arkiv

Titanic 
t o m 14 januari 2018  
Malmömässan  
www.titanicmalmo.se
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På Nöjesteatern spelas en av världens mest älskade och spelade musikaler, 
”Sound of Music”. 
Musikalen är baserad på ett spännande 
livsöde där barnflickan Maria försöker  
rädda familjen von Trapp från nazis-
ternas förföljelser i Österrike i tiden 
upp till Andra världskriget.

Maria blir skickad till kapten  
Georg von Trapp för att ta hand om 
hans sju barn. Barnen fattar så små-
ningom tycke för henne, då hon för in 
sång, musik och glädje i huset, något 
som inte funnits sedan deras mamma 
dog flera år tidigare. Kapten von Trapp 
tycker i början inte om Marias påhitt, 
men blir gradvis mer och mer betagen 
av henne. Maria och Kapten von Trapp 
gifter sig med varandra, flyr och  
gömmer sig i Marias gamla kloster  
där de får hjälp av nunnorna som  
saboterar nazisternas bilar.

–Att få spela Maria i Sound of Music 
har varit en dröm för mig som nu blir 
verklighet. Jag är glad och tacksam 
att Julius givit mig detta förtro-
ende och jag ser verkligen fram 
emot att ge mig in i musikalens 
värld! säger Elisa Lindström  
som spelar Maria. 

Christopher Wollter spelar 
kapten von Trapp. En legendar i 
musikalsammanhang som  
varit med i mängder av musikaler, 
operetter och teaterpjäser i  
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Musik av Richard Rodgers och 
text av Oscar Hammerstein.n

Oktober på Malmö Live bjuder på balettstjärnor, sydafrikanskt gung och 
rannsakande humor. 
4 OKTOBER. 
SYDAFRIKANSKT GUNG
”Marching for Love” är en fantastisk musikupple-
velse för alla åldrar. En stor kör med flera hundra 
ungdomar och andra körer från Malmö, som till-
sammans med artister från Sverige och Sydafrika 
ger publiken en oförglömlig kväll.

Medverkar gör Star for Life ambassadörerna 
Ken Wennerholm och Göran Rudbo i Triple & 
Touch. På scen ses även den sydafrikanska  
artisten Thandiwe Mazibuko och fantastiska Star 
Choir South Africa. På konserten medverkar  
också Nisse Hellberg, Lagaylia Frazier, Gunhild 
Carling, Jalle Lorensson och Mollie Minott.

8 OKTOBER. 
ETOILE BALLET GALA
Bolaget ”WORLDSTARS” som grundades 2010 
av Olga Azizova, anordnar en av världens mest 
framgångsrika galaföreställningar med baletts-
tjärnor. Etoile Ballet Gala, där balettstjärnor från 
bl a Parisoperan, Kungliga Baletten i Belgien och 
Danska Kungliga Baletten bjuder publiken på en 
unik möjlighet att njuta av ”Svansjön”, ”Törnro-
sa” samt andra klassiska och nutida baletter ut-
förda av världens bästa balettdansare. Publiken 
kommer att få se balett av den högsta nivån utfört 
av världens bästa dansare.

18 OKTOBER
SCHYFFERT I MINDRE FORMAT
10 år efter den kritikerrosade publiksuccén ”The 
90’s – ett försvarstal’ står Henrik Schyffert återi-
gen ensam på scenen. I den nya standup-showen 
’Var inte rädda’ gör han upp med sina egna bris-
ter och rädslor i ett Sverige där oron ökar. I en 
tid när allt fler gräver ner sig i skyttegravar och 
desperat håller fast vid sina åsikter, vill Henrik 
Schyffert bryta dödläget genom att åtminstone 
försöka rannsaka sig själv. Han har bytt de stora 
scenerna mot små standup-klubbar för att utma-
na sig själv som komiker.n

Sound of music
t o m 10 december 
Nöjesteatern i Malmö  
www.juliusbiljettservice.se

Maria von Trapp

GUNG, TÅSKOR  
& SCHYFFERT 

MARCHING FOR LOVE

Malmö Live
För mer info och biljetter  
www.malmolive.se
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 ” ”För mig är lycka att kunna ha  
meningsfulla relationer till andra 

människor. ’Riktiga samtal’ är  
underskattat”

INTERVJU

ANKAN  
PÅ RIKTIGT
Med sin sköna östgötska dialekt har vi kunnat se och höra honom i bl a  
Sällskapsresan, Parlamentet, Djursjukhuset, Så funkar det och andra roliga 
program i både TV och radio. Ursprungligen från Linköping så ger han intryck 
av den finurlige betraktaren som kommer in lite från sidan och sätter själv-
klarheter under lupp på sitt eget sätt. Magasinet Det Händer fick en exklusiv 
intervju med Anders ”Ankan” Johansson. 

Nu skall du och din parhäst Måns Nilsson ut på 
turné med en föreställning ni kallar ”Nu har 
vi det väl trevligt?”, som kanske kan beskrivas 
som en betraktelse över jakten på det fullkom-
liga livet, något man bland annat ser på sociala 
medier. 
–Idag är så många på jakt efter bekräftelse. Man 
vill gärna visa upp hur bra man har det, gärna 
genom sociala medier som Facebook, Instagram 
och Twitter. Det finns forskning som visar att den 
typen av bekräftelse, som jakten på ”Likes”, är be-
roendeframkallande på samma sätt som alkohol. 
Det är en av många saker vi tyckte var lite intres-
sant att titta närmare på.

Tror du att vi väljer att visa upp bara de lyckliga 
stunderna på sociala medier? 
–Ja det tror jag, och det är inte så konstigt. Sin 
ångest och familjebråk ska man kanske bara dela 
med sina nära, inte med hela världen. Lycka är 
svårdefinierat men i grund och botten så är ju 
kanske inte lycka en ny bil eller en pryl utan me-
ningsfulla relationer till andra människor. Det 
som är det svårare, egentligen blir man inte lyck-
lig av prylar men det är för många enklare än 
att odla relationer till andra. Det blir lite som en 
quick fix. Men nu handlar föreställningen inte 
främst om sociala medier, den handlar om lycka i 
allmänhet. Vi tittar på våra egna och andras mer 
eller mindre lyckade försöka att må bra. Så läg-

ger vi det som ett varmt lapptäcke av bilderna och 
hoppas att vi ska kunna skratta åt oss själva och 
varandra.

Vad gör dig lycklig? 
–Jag har gjort alla fel man kan tänka sig. Hade 
vid något tillfälle åtta bilar men var inte speciellt 
lycklig för det. För mig är lycka att kunna ha me-
ningsfulla relationer till andra människor. ”Rik-
tiga samtal” är underskattat. Något som är väl-
digt svårt att lyckas med och kräver mycket tid 
och engagemang men är mycket givande när man 
lyckas. Funkar inte relationerna så blir man ald-
rig lycklig oavsett hur många prylar man har, tror 
jag. 

Hur skulle du beskriva den nya föreställningen? 
–Namnet ”Nu har vi det väl trevligt?” är ingen 
slump. Det är som en fråga om bekräftelse om att 
vi verkligen har det trevligt, lite nervöst och osä-
kert. Men varken jag eller Måns kommer med 
några lösningar eller svar, utan bara betraktel-
ser om vad som driver folk att jaga något som de 
kanske redan har eller något de aldrig kan uppnå. 
Vi gör det med en kärleksfull insikt om att vi alla 
har våra tillkortakommanden och nog gjort miss-
tag. Våra udda betraktelser paketeras med lite 
sång och dans och komik i sann Anders & Måns-
anda.n
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Chess
på svenska

Ett spel, två världar, tre viljor, fyra människor… 
Kärlek, drama och svek. Finns det en vinnare i ett 
spel där insatsen hela tiden ändras och är man  
beredd att betala priset för att få det man verkligen vill 
ha? 

Alla de välkända sångerna är med, bland andra Där jag ville 
vara (Where I Want to Be), Lämna inga dörrar på glänt (Nobody’s side), I mitt hjärtas Land (Anthem), 
Jag vet vad han vill (I Know Him So Well) och Drömmar av glas (You and I). Kristianstad Teater är en 
intim klassisk teaterbyggnad och målsättningen är att ge en gripande berättelse i det lilla formatet men 
med musik i det stora.

Benny Andersson och Björn Ulvaeus tycker att det ska bli spännande att höra UnderhållningsPatrul-
lens uppsättning av ”CHESS” på svenska, för första gången i Anders Eljas omorkestrerade version. Vi 
gläder oss åt att ”CHESS” får möta en ny publik i Skåneregionen, där den aldrig tidigare spelats.n

Chess på svenska, t o m 26 november, Kristianstad, www.underhallningspatrullen.se

Ett drama om människans  
innersta, utspelat i offentlig-
hetens obarmhärtiga ljus och 
med den underbara musik 
som berört tusentals sedan 
den spelades första gången. 
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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.

I samband med Bionalen blir det också utställ-
ningar till Gösta Ekmans ära och gärning samt 
en fin hyllning till Ernst-Hugo Järegård. 

Möte och samtal med filmkritikern Göran 
Everdahl och Manal Masris om deras skakan-
de dokumentär ”Brev till en seriemördare” som 
skildrar filmen om Peter Mangs. 

Den uppmärksammade filmen ”Jordgubbslan-
det” visas och regissören Wictor Eriksson med-
verkar. Ingen kan väl ha undgått filmen ”Den 
unge Zlatan”, killen från Rosengård som blev 
mångmiljonär på sitt bolltrollande men är fortfa-
rande lika kaxig som i unga dar. Detta och myck-
et mer blir det så i Kristianstad som är platsen att 
besöka under dagarna tre som går i filmens un-
derbara tecken.n

Bionalen, 13–15 oktober, Kristianstad,  
www.regionmuseet.se

BIONALENS FEMTE GÅNG

GÖSTA EK
MAN

Årets tema är närproducerad filmkonst 
med rötterna i världen. Med stort fokus på 
nyligen avlidne Gösta Ekman, spänner pro-
grammet över mycket spännande under 
tre dagar fulladdade med film.

THE SQ
UARE

JORDGUBBSLANDET
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Foto: Malin Arnesson

Tevje spelar igen 

Ute inne i skogen

Malmöpubliken minns ”Spelman på taket” som om det var igår trots att 
det har gått 20 år sedan denna stora klassiska musikal, fylld av värme,  
kärlek och välkända örhängen, sattes upp. 

”The feeling of going” spelar åter på Malmö Operas scen i oktober.  
Denna gång med Oskar Humlebo, mer känd som Moto Boy, som en av 
solisterna. Föreställningen spelades för fulla hus vid uruppsättningen 2013 
och Scenkonstbiennalen 2015. Nu är det äntligen din tur att lämna det 
bekanta bakom dig och släppa tanken fri i skogen. Kliv ut i det inre.

Tillvaron gungar för den fattige mjölkutköraren 
Tevje som brottas med att försöka bevara de  
judiska traditionerna samtidigt som döttrarna vill 
frigöra sig och bygga sina liv på verklig kärlek. 
Tevje menar att utan traditioner skulle de vara 
lika osäkra som en ”spelman på taket”. Denna  
familjekonflikt kantas också av förföljelsen av  
judar och politiska motsättningar i Ryssland före 
revolutionen. 

”Spelman på taket” höll länge rekordet som den 
mest spelade musikalen på Broadway. Det är inte 
så konstigt med tanke på den medryckande och 
vackra klezmerinspirerade musiken och att den 
handlar om förföljelse, kärlek och politik, ämnen 
som är lika aktuella idag som för 100 år sedan.

Många känner till ”Om jag hade pengar”  

(If I were a rich man) som blev en dunderhit med 
Cornelis Vreeswijk och senare Jan Malmsjö,  
som båda spelade huvudrollen Tevje på Malmö  
Opera. Denna gång spelar Philip Zandén huvud-
rollen tillsammans med Katarina Ewerlöf och 
Malmöoperans återkommande makalösa  
musikalartister Oscar Pierrou Lindén och Åsa 
Fång.

”Spelman på taket” regisseras av Orpha Phelan 
i spetsen för samma konstnärliga team som på 
Malmö Opera tidigare skapat ”Jenufa” och  
”Bohème”. Stefan Solyom, som är musikaliskt  
ansvarig, dirigerar.n

Spelman på taket, t o m 31 januari 2018, Malmö Opera. 
www.malmoopera.se

Höstens stora dansföreställning med Skånes 
Dansteater lockar dig med på färden till det 
osynliga landskap inom oss där allt är tänk-
bart. Spelplatsen är mytens hemvist, där män-
niska och väsen mäter sina krafter och ger var-
andra liv. Vakenhet och dröm byter plats un-
der resans gång, och var du befinner dig är lika 
ombytligt som varelserna som omger dig.

Att gå in i drömsömnen är att gå in i ett mel-
lanrum. Det är en värld lika påtaglig som den 
som omger dig i vaket tillstånd, men som rym-
mer dunkla budskap och som ställer dig inför 
gåtfulla möten med det man vet och det okän-
da. Sången lockar fram ett fantasifullt överflöd 
av liv; dansarna ger kropp åt minnen, förhopp-

ningar, hemsökelser och vilddjur. I ett gräns-
land på tröskeln mellan sömn och uppvaknan-
de dröjer sig röster och syner kvar och följer 
dig på din fortsatta resa. Du går med känslan 
av att lämna det bekanta bakom dig. Känslan 
av att röra dig mot något dunkelt. Känslan av 
att resa mot din innersta längtan.

”The feeling of going” är ett visionärt verk av 
den brittiske koreografen Ben Wright, skapat 
för Skånes Dansteater, Malmö Operas orkester 
och kör samt tre solister.n

The feeling of going,  
nypremiär 28 oktober, t o m 22 november,  
Malmö Opera. www.malmoopera.se

Besök oss på

Facebook för nyheter

och mer info!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS
MOTORMUSEUM – ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA

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

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

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

Autoseum_148x56_Det_Hander_Nr3.indd   1 2017-01-27   10:36:46

Läs vår  
recension  
på hemsidan
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Hasse & Tage 
t o m 14 januari, Kulturen i 
Lund, www.kulturen.com

ILLUSTRATION AV HASSE ALFREDSON 
OCH TAGE DANIELSSON. © Per Åhlin

Hasse var den spralliga och med en störtflod av 
infall, Tage den eftertänksamme ordekvilibristen 
med tankar både från roten och postillor. Nästan 
alla kunde citera något ur deras repertoar. Radion 
sände repriser av deras revyer. I TV syntes de titt 
som tätt och i bilarnas kassettbandspelare under-
höll Lindeman-sketcher under långresan. Biopu-
bliken längtade ständigt efter deras nästa film.

Utställningen berättar både om deras samhälls-
engagemang och sätt att skapa komik. Original-
manus, anteckningar, trycksaker, rekvisita och 
roliga exempel från deras repertoar ger besökarna 

en chans att komma humorduon närmare. 
Genom ett samarbete med Lund Comedy Fes-

tival knyter man an till nutiden i intervjuer med 
nutida komiker som pratar om humorns roll och 
den ständigt aktuella frågan: kan man skämta om 
allt? Årets festival har också Hyllningsshow till 
Hasse & Tage och ett lunchsamtal om dem under 
rubriken Humorkunskap.

I Tomellila finns det fantastiska Hasse & Tage- 
museet att besöka och, inne på Kulturhuset, 
skulpturen "Ägget är löst".n

Hasse Alfredson och Tage Danielsson var Sveriges mest kända komiker på 
1960- och 1970-talet. Nu visas godbitar ur deras arkiv för både Hasse och 
Tage-fans och för de som inte vet så mycket om dem.

STÖP NÅGRA  
CIGARRER AV EN 
LÖDDRIG MJUK

Sedan Whitney Houstons tragiska död 2012, har hennes fans önskat sig en 
show för att hylla sångerskan. Nu är den äntligen här, men att finna kvinnan 
som skulle axla hennes mantel visade sig vara ovanligt svårt. 

Fyra månaders intensivt arbete och mer än  
15 000 auditions i över 11 länder krävdes för att 
hitta rätt kvinna som skulle spela henne. När den 
sydafrikanska Belinda Davids intog scenen rådde  
inte längre något tvivel. Inte nog med att Belinda  
Davids får publiken att tappa hakan med sin 
vackra röst, hon har också en energi och charm 

som går direkt in i publikens hjärtan. På scenen 
framträder hon tillsammans med ett internatio-
nellt handplockat team av sångare och dansare 
från hela världen.n

The Greatest Love of all – The Whitney Houston 
Show, 22 oktober, Malmö Arena, juliusbiljettservice.se

WHITNEY  
ÄR TILLBAKA
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Jack Vreeswijk och CajsaStina Åkerström 
har med stor kärlek omfamnat sina fäders 
imponerande produktion. Dessa två per-
soner som är så starkt förknippade med 
sina fäders oefterhärmliga personligheter 
och skaparkraft hade en viss tvekan i bör-
jan att ge sig på detta projekt. Men med 
stor värme och innerlighet står nu Jack 
och CajsaStina på scen för att återskapa 
den magi som fortfarande omger dessa gi-
ganters musikaliska produktion. Givetvis 
blir det en och annan anekdot samt eget 
material också.n

Du och jag farsan, 25/10 Malmö, 26/10 Ystad, 
27/10 Helsingborg, www.jack-cajsastina.se

Arvtagarna till två av Sveriges 
största visgiganter, Cornelis 
Vreeswijk och Fred Åkerström, 
ger sig ut på turné. 

VISGIGANTERNAS ARV

CORNELIS VREESWIJK OCH FRED ÅKERSTRÖM  
Foto: Aftonbladet/5600/IBL

JACK VREESWIJK OCH CAJSASTINA ÅKERSTRÖM  

ROMEO OCH JULIA
Vad är en hejdlös förälskelse som får fäste mitt i en värld som 
brinner? 16-årige Romeo har en känsla av att något hemskt kom-
mer att hända, men på en fest möter han 13-åriga Julia. Kärleken 
drabbar dem djupt och omedelbart. En kärlek som verkar full-
komligt chanslös eftersom deras familjer sedan gammalt är bittra 
fiender.

I William Shakespeares odödliga klassiker går kärlek och hat 
hand i hand. Höstens uppsättning tar plats i en stad där motsätt-
ningarna växer, familjeband knyts hårdare och brutaliteten eröv-
rar gatorna. I Romeo och Julia flyttar våldet oss närmare livet och 
kärleken, som får oss att känna på riktigt.

Romeo & Julia, t o m 3 november, Storan

NORÉNHOTELLET
Koreografen Birgitta Egerbladh möter författaren  
Lars Norén. Så kan man beskriva ”Norénhotellet” som 
med berått mod kastar sig ut i Noréns universum. 

Birgitta Egerbladh skapar en uppsättning sprungen ur 
våra närmaste relationer och små omedvetna rörelser. 
Hon plockar friskt från Noréns texter, låter orden möta 
kroppen och smälter samman fragment till en dans- 
teater om familjen. Egerbladhs norrländska rötter ger 
sig till känna i den underfundiga humorn, vemodet och 
känslan av att livet aldrig blir som man tänkt sig.  
”Norénhotellet” är ett unikt verk som skapats speciellt 
för Lillan, i nära samarbete med ensemblen.n

Norénhotellet, t o m 2 november, Lillan

Helsingborgs stadsteater
www.helsingborgsstadsteater.se

Foto: Sophie Håkansson

Foto: Sophie Håkansson
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Spelas på Malmö Opera. Biljetter: skanesdansteater.se

28 ok t  – 2 2 novSUCCÉN ÄR TILLBAKA!

KOREOGRAFI BEN WRIGHT
MUSIK JÓNSI
NY SOLIST MOTO BOY

Det är magnifikt – och omöjligt att inte älska. 
Sydsvenskan

Det är surrealistiskt, sagolikt och drömskt. 
Landets Fria
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Katterna kommer 
tillbaka igen 
Den välkända musikalen ”Cats” är på turné och kommer till Sverige och 
Malmö i höst. 
Musikalen ”Cats” som är baserad på författaren 
T. S. Eliots ”Cats - de knepiga katternas bok” 
är på en internationell turné. ”Cats” är en av 
de längst spelade föreställningarna både i West 
End och på Broadway. Den hade världspremiär 
på New London Theatre 1981 och spelades 
där under 21 rekordartade år och ca. 9 000 före-
ställningar.  Produktionen belönades med både  
Olivier Award och Evening Standard Award för 
bästa musikal. Broadwayuppsättningen spela-
des i 18 år och fick 1983 motta sju stycken Tony 
Awards, inklusive Bästa Musikal. Sedan världs-

premiären har ”Cats” visats i över 30 länder, 
översatts till 15 språk och setts av över 73 miljo-
ner människor över hela världen.  Både den ur-
sprungliga Londonensemblen och Broadwayen-
semblens inspelningar blev vinnare av Grammy 
Awards.  Bland höjdpunkterna i denna klassiska 
Andrew Lloyd Webber-succé finns låten ”Me-
mory” som har spelats in av över 150 artister, 
alltifrån Barbra Streisand och Johnny Mathis 
till Liberace och Barry Manilow.n

Cats
12–14/10 Malmö Arena
www.malmoarena.com

Foto: Annikcka Photography

TURNÉ MED 
MOONWALK
En helt unik och färgstark show full av energi, detaljer 
och dans med handplockade professionella dansare. 
Världens okrönta popkung var Michael Jackson. Hans oförglömliga  
låtar och dans med moonwalkmoves trollband en hel värld och när han 
dog 2009 sörjde en hel värld. Nu turnerar en hyllningsshow till hans 
ära och det lovas både moonwalk och medryckande hits att släppa loss 
till.

Efter lovord från press och med publikrusning i Hässleholm, där  
showen sattes upp i original, är det ingen tvekan om att det osar succé. 
Med spektakulära dansnummer, magiska ballader och en kavalkad av 
hits är det här den ultimata Michael Jackson-showen.n

Thriller Night on tour
7/10 Hässleholm  
14/10 Kristianstad  
20/10 Malmö 
www.stagedream.se
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INTERVJU

STARKASTE  
VÄNNER
Han har blivit utsedd till världens starkaste 
man och dansat sig fram till en förstaplacering 
i ”Let´s Dance” m m. Denna ötsgöte hade 
världen som sin arena under otaliga tävlingar 
i styrka men efter att han slutat tävla så har 
karriären tagit en ny riktning. Magasinet Det 
Händer fick en exklusiv intervju med Magnus 
Samuelsson.

Nu skall du ut på turné med allas vår Bamse och 
hans vänner. 
–Ja, det skall bli jättekul. Efter det att jag slutade 
tävla i Strongman 2009, så flyttade jag hem och 
tog mig en funderare på vad jag skulle göra nu. 
Det blev en del företagsgrejer och jag jobbade 
med barn och idrott, vilket jag verkligen känner 
för. Så fick jag en förfrågan om jag ville vara med 
i ”Let ś Dance” på TV4 och det tyckte jag lät  
intressant. Tillsammans med min danspartner 
Annika Sjöö gick vi sedan och vann, vilket var 
lika kul som oväntat. Sedan fick jag frågan om jag 
ville vara med i showen “Ladies Night” och det 
tyckte jag var rätt kul. Lite annorlunda från vad 
jag tidigare gjort. 

Kan man säga att du medvetet valt att arbeta 
med något delvis annat än när du var strong-
man?
–Ja, det kan man nog säga. Jag har alltid varit  
intresserad av kreativa projekt. Mest tycker jag 
nog om att filma och efter Arne Dahl-filmerna så 
har det bara fortsatt. Nyligen gjorde jag ”The Last 
Kingdom” som finns på Netflix. Jag har även någ-
ra andra spännande projekt på gång inom filmen 
men man vet aldrig vad som dyker upp i framti-
den.

Och nu skall du vara med i Bamse Live.
–Det stämmer det. Världens starkaste man möter 
världens starkaste björn på scen. Själv har jag väl 
inget direkt minne av Bamse från min barndom, 
men visst tittade jag på de klassiska tecknade  
filmerna på TV när jag var liten. Fast egentligen 
så var jag mest intresserad av bilar och traktorer. 
Men när man fick egna barn så återupptäckte jag 
Bamse och insåg att det Bamse står för är tidlöst. 
Mod, godhet och att vara en bra kamrat blir lik-
som aldrig omodernt.

Hur upplever du att Bamse tas emot av dagens 
barn?
–Publiken består för det mesta av barn och  
deras föräldrar. Barnen är en väldigt tacksam  
publik, de är helt spontana och ärliga. Och dess-
utom är Bamse en fin berättelse som jag kan  
identifiera mig med. Jag har alltid gillat att jobba  
med barn inom idrotten och i andra samman-
hang och nu när jag kan möta barnen till-
sammans med Bamse så blir det en fantastisk 
upplevelse.n
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MODERNA 
I BRÖSARP

Moderna möbelklassiker, konsthantverk, konst 
och vintagemode kommer att fylla mässlokalerna 
i lilla charmiga byn Brösarp. Mässan har blivit 
ett viktigt forum där intresset för modern design 
kommer till uttryck. Den är inte bara ett tillfälle 
till inköp, utan lika mycket en möjlighet att lära 
sig något om nittonhundratalets design. Utstäl-
larna besitter en gedigen kunskap och står gärna 
till tjänst med information om sina objekt. Vill 
besökare ha egna föremål värderade går det bra 
att ta med dem till mässan. Ett foto på något ärvt 
eller förvärvat föremål är ofta tillräckligt för ett 

första utlåtande, det är också ett bra tillfälle för 
den som vill sälja något eftersom utställarna  
ständigt söker efter ”nya” objekt. Ett besök på 
mässan i Brösarp är en upplevelse man inte bör 
missa, här finns något för alla plånböcker.  
Exklusiva designikoner som Paul Henningsens 
PH-kotten och Paul Kjaerholms PK 31 varvas 
med 1950- och 60-talets husgeråd i teak.n 

Moderna i Brösarp, 6–8 oktober,  
www.brosarpsmassan.se

Missa inte höstens glödheta antikmässa i Skåne. För 
tolfte gången arrangeras moderna i Brösarp, Sveriges 
enda mässa som enbart fokuserar på nittonhundra-
talets banbrytande design. 

Foto: Pixabay
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Följ oss på 

www.facebook.com 
/magasinetdethander
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ENKELT I DIN  
MOBIL, LÄSPLATTA  

ELLER DATOR

KÖP BILJETTER PÅ WWW.AMERICANIDIOT.DK

MUSIK AV
GREEN DAY

SÅNGTEXTER AV
BILLIE JOE ARMSTRONG

ROCKMUSIKAL GRÅ HAL, CHRISTIANIA15 SEP – 22 OKT

SPELAS PÅ ENGELSKA!
MED BL.A. BRUNO MITSOGIANNIS

MANUS AV
BILLIE JOE ARMSTRONG & MICHAEL MAYER

BT Berlingske Out & About

Den 4. væg Ungt Teaterblod Politiken

Jyllands-Posten Gaffa XQ28
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STARK, STARKARE, BAMSE 
Välkommen att följa med på den nyskrivna fa-
miljeföreställningen ”Bamse och världens star-
kaste man”. Vi följer Vargen som får ett återfall i 
sina skurkaktigheter, ivrigt påhejad av den elaka 
Reinard Räv. Till sin hjälp har de dessutom anli-
tat världens starkaste man, Magnus Samuelson, 
som dyker upp i rollen som sig själv. Skurkarna 
har stulit all Bamses dunderhonung och tror där-
för det är fritt fram att leka rövare i Småköping. 

Men Bamse är inte bara världens starkaste björn, 
han är också världens modigaste björn. Med hjälp 
av sina bästa kompisar Skalman och Lille Skutt 
bestämmer han sig för att ta sig an skurkarna. 
”Bamse och världens starkaste man” är en spän-
nande berättelse om vänskap och om att ärlighet 
alltid varar längst.

Bamse på Turné, 7 oktober, Malmö Arena, bamselive.se 

KALLBLODIGT PÅ MUSEET
Många djur har fantastiska sätt att hitta mat, 
gömma sig eller luras. Möt fiskar, reptiler, spind-
lar och andra kallblodiga djur öga mot öga. Se 
Nemo och hans vänner från korallreven, fiskar 
utan ögon och giftormen med världens längsta 
huggtänder. Kom och se när det största karet  
rengörs sista onsdagen i varje månad klockan 
10.30. 

Malmö Museer, www.malmo.se/museer 

SPÖKVANDRING PÅ 
GLIMMINGEHUS
I samarbete med Skräckfabriken presen-
terar Glimmingehus sina populära spök-
vandringar. Följ med på en tur genom 
borgen och träffa på spöken ur borgens 
500-åriga historia. Säkerligen kommer ni 
in som en människa och går ut som en an-
nan. Spännande och lite småläskigt för 
hela familjen.

Spökvandring, 8 oktober, Glimmingehus,  
www.raa.se/glimmingehus

HÖSTLOVSÖPPET
Under hela höstlovet har medeltidsborgen 
öppet hela veckan med dagliga visningar 
kl 14. Men det blir inte bara guidad vis-
ning, utan en massa aktiviteter för barn 
och vuxna i anslutning till Glimmingehus. 

Höstlovsöppet, 30 oktober–5 november,  
Glimmingehus, www.raa.se/glimmingehus

STARK & BAMSE

NEMO

Bland fallande löv i sprakande färger finns skoj, spänning och underbara saker 
att upptäcka. 

ÄNTLIGEN HÖST

Foto: pixabay.com

SPÖKEN

23 SEPTEMBER -  26 NOVEMBER 
KRISTIANSTADS TEATER  

BEARBETNING  LARS RUDOLFSSON

Bil j e t t e r
KRISTIANSTADS TURISTBYRÅ: 044-13 53 35

WWW.UNDERHALLNINGSPATRULLEN.SE

Underhål lningsPatrul len  
pre s enterar  s to l t

BENNY ANDERSSON  TIM RICE BJÖRN ULVAEUS

Bli fadder idag!

Det finns många 
utsatta barn...

Plusgiro 901080-2
Strömgatan 14, 212 25 Malmö

Tel: 040-689 30 40

www.barnmissionen.se
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN
TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Med ögon känsliga  
för grönt, 11/10 

En föreställning med texter om  
Barbro Hörbergs liv varvat med  
musik från hennes låtskatter på 
Slagthuset.

www.slagthus.se

Kal P Dal  
3-4/11 

En hyllningskonsert till Skånes egen 
rockstjärna. Gästartister som Danne 
Stråhed och Hasse “Kvinnaböske” 
medverkar. Välj mellan bara show 
eller show med trerätters meny.

www.malmoarena.se

Sunday Feeling  
8/10 

Dans- och koreografiworkshop med 
koreografen Ben Wright, som ger 
en inblick i det kreativa arbetet med 
föreställningen “The feeling of go-
ing”.

www.skanesdansteater.se

Champions of rock  
27/10 

Peter Johansson och Jenna Lee-
James är tillbaka med sin bejublade 
Queenshow. Denna gång förstärk-
ta med Ola Salo på Helsingborgs 
Arena

www.championsofrock.se

Oktober bjuder upp till mycket musik och dans,  
allt från hederlig Skånerock till riktigt tunggung  
med Queen, samt lite historia kring reformationen 
för 500 år sedan.

Dweezil Zappa  
21/10

Vem kan tolka Frank Zappa bättre 
än hans son? Gamla fans kommer 
att få sig en nostalgitripp från den 
virtuosa gitarristen. 

www.slagthus.se

Reformationsdagen  

Lunds domkyrka anordnar under 
oktober informationsträffar om  
reformationen som i år firar 500 år. 

www.lundsdomkyrka.se

Tower of Power 
29/10 

70-talsbandet har fortsatt produ-
cera under åren och ger sig ut på 
en turné som stannar till på Kultur-
bolaget. 

www.kulturbolaget.se

Tre systrar  
16/10

En dokumentärpoetisk föreställ-
ning som undersöker den moderna 
kvinnans liv i norden idag. Fritt ba-
serat på Anton Tjechovs klassiska 
drama.

www.riksteatern.se

Rigmor Gustafsson  
13/10 

Den värmländska jazzsångerskan 
kommer till Dunkers och bjuder på 
gungande toner tillsammans med 
sin kvartett.

www.dunkerskulturhus.se
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KÖP BILJETTER PÅ WWW.AMERICANIDIOT.DK

MUSIK AV
GREEN DAY

SÅNGTEXTER AV
BILLIE JOE ARMSTRONG

ROCKMUSIKAL GRÅ HAL, CHRISTIANIA15 SEP – 22 OKT

SPELAS PÅ ENGELSKA!
MED BL.A. BRUNO MITSOGIANNIS

MANUS AV
BILLIE JOE ARMSTRONG & MICHAEL MAYER

BT Berlingske Out & About

Den 4. væg Ungt Teaterblod Politiken

Jyllands-Posten Gaffa XQ28
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EVIGT
AV ERIK GEDEON
Med Marianne Mörck,  
Hans-Peter Edh, Bill Hugg,  
Håkan Paaske m. fl.

SPELAS PÅ 
INTIMAN
7 OKT –  
30 DECUNG

VI ÖNSKAR  
EN TREVLIG 

HÖST



Boka höstlovet 
till BRA pris!

Hos oss får alla medföljande barn mellan 2-11 år 
90% rabatt på grundpriset under höstlovet,  
30 oktober - 5 november, exklusive skatter  
(barn som inte fyllt 2 år åker gratis). 

Boka nästa resa på flygbra.se

rabatt för medföljande

barn under höstlovet*


