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ENKELT I DIN  
MOBIL, LÄSPLATTA  

ELLER DATOR

Besök Experimentarium med hela familjen och låt 
hjärncellerna komma på träningsläger

 
17 utställningar. 3 våningar

Skoj, lek och lärande

www.experimentarium.dk
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ANNIE GET YOUR GUN   
Foto: Niels Ditlev
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 1. Wallmans Entourage
Denna säsong har Wallmans Cirkusbygningen slagit på stort och byggt om stora delar av 
scenen för att passa den helt nya showproduktionen. Man hyllar i ett specialdesignat num-
mer de stora artister som lämnade jordelivet förra året, Prince, David Bowie och George  
Michael. Det blir som vanligt högt tempo, god mat och en upplevelse utöver det vanliga.n

Entourage, Wallmans Cirkusbygningen, spelar t o m 16 juni 2018, www.wallmans.dk

2. Barnens Pan  
På Folketeatret spelas en underbar och magisk historia för alla barn. Peter Pan 
tar publiken med till en önskeö befolkad av olika sagoväsen. Men också listiga 
krigare och luriga sjöjungfrur, för att inte nämna den glupska krokodilen och 
den läskiga Kapten Krok. Peter och hans vänner Wendy, John och Michael ut-
forskar tillsammans det fantastiska Evighetslandet och en massa spännande även-
tyr blir till en upplevelse för hela familjen.n

Peter Pan, t o m 3 december, Folketeatret, www.folketeatret.dk

3. Boken lever 
När dörrarna öppnas den 10 november är det för 26:e gången som Danmarks största litterära 
event går av stapeln. I år står hela 1.600 olika punkter på programmet. Danska förlag, Dansk 
författarförening, bibliotekarier, bokhandlare och många, många fler strålar samman för 
några spännande dagar i litteraturens tecken. Det omfattande programmet finns i detalj på 
Bogforums hemsida.n

Bogforum, 10–12 november, Bella Center, www.bogforum.dk 

1

4. Fram med bössan, Annie
Irving Berlins klassiska musikal ”Annie get your gun” spelas på Det Ny Teater i Köpenhamn under 
hösten. Det är med en stjärnspäckad besättning man tar sig an den uppdaterade musikalen om Annie 
Oakley som innehåller musikaliska örhängen som bl a ”Anything You Can Do, I Can Do Better”, ”You 
Can’t Get A Man With A Gun”, ”Doin’ What Comes Naturally”, ”The Girl That I Marry”, ”They Say It’s 
Wonderful” och naturligtvis ”There’s No Business Like Show Business”.n

Annie get your gun, t o m 17 december, Det Ny Teater, www.detnyteater.dk

5. Julgåsens  
mysterium  
Den brittiske mästerdetektiven Sherlock Holmes 
något komplicerade förhållande till sin assistent 
och inneboende Dr Watson, föranleder mycket 
spekulationer. Speciellt när en icke-betrodd kvinna,  
den heliga Ms Watson, verkar vara den som be-
stämmer i hushållet. Men vem i detta triangel-
drama är den smartaste när det kommer till att 
lösa mysteriet om hur The Mazarine Stone kom att 
hamna i julgåsen.

Föreställningen ”Slapstick Sherlock” är en sati-
risk pjäs med teatraliska inslag i kombination med 
musikaliska krumsprång i en snabb och modern 
tappning.n

Slapstick Sherlock, 29 november–10 december,  
www.houseofinternationaltheatre.dk
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Det gamla Egypten har alltid fascinerat och inte minst faraonerna 
har varit stoff för många föreställningar genom tiderna. Utställningen 
spänner över perioden från 2000-1700 f Kr då det egyptiska riket var 
på uppgång och starka faraoner enade riket igen. Besökaren får en 
smygtitt på maktstrukturer, tillbedjan och vardagsliv i det gamla  
Egypten där Farao härskade som en personifierad gud och obestridd 
auktoritet. 

FÖREMÅL FRÅN HELA VÄRLDEN
Glyptotekets egen samling tillhör de finaste i värl-
den och ställs ut tillsammans med lån från bland 
andra The Metropolitan Museum of Art i New 
York, Medelhavsmuseet i Stockholm, National-
museet och Museum of Fine Arts i Boston. Det 
ger en unik inblick i kulturen kring de maktfull-
komliga faraonerna; från skulpturer till små amu-
letter.

KROKODILGUDEN SOBEK KRÖNS
Samarbetet med Museum of Fine Arts i Boston 
har en särskild historia. 2010 reste Glyptotekets 
egyptolog, Tine Bagh, til Boston med en gipsmo-
dell av en trolig krona till en staty av krokodil- 
guden Sobek. I Boston slogs det fast att kronan 

passar ihop med en staty af Sobek som fanns i 
Boston. Nu blir de två återförenade och man kan 
för första gången se hur stayn såg ut när den  
gjordes. 

HÖGLÄSNING AV HIEROGLYFER
Det finns många goda historier och myter från 
och om den här tiden som fascinerar både sto-
ra och små. Utställningen har trappor vid sidan 
om montrarna för barnen. Det finns också mate-
rial för barnen att leka och lära mer med. Texter 
skrivna med hieroglyfer läses upp på bl a dans-
ka och engelska så man får en känsla för hur det 
kunde låtit när en farao berättade.n

MAKTENS  
RIKE

Farao. Magtens ansigt
t o m 25/2 2018,  
Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Foto: Kim Nilsson
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Om man kommer gåendes på Strøget så kommer man 
så småningom fram till Helligåndskirken på höger 
hand. Strax innan viker man upp på Niels Hemmingsens 
Gade och bara ett kvarter norrut når man Gråbrödra-
torget med sina härliga restauranger och caféer. Torget 
är uppkallat efter en tiggarmunksorden som huserade 
här åren 1238-1530. En del av det ursprungliga klos-
tret utgör idag en del av restaurang Peder Oxe på nr 11. 
Torgets byggnader har starka färger och det finns ett 
rikt utbud av restauranger och caféer.n

www.visitcopenhagen.dk

Den klassiska gågatan Strøget delar  
Köpenhamns centrum i två delar och är 
välkänt för alla. Den riktige Köpenhamns-
kännaren finner dock sina egna små  
oaser, vid sidan om Strøget.

NORR OM STRØGET
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Den holländska konstnären Rineke Dijkstra fångar och håller kvar vår upp-
märksamhet. Hennes fotografier och filmverk är mästerliga studier i mänsklig  
närvaro som också visar varför hon räknas till en av världens bästa porträtt-
konstnärer.
Hon tillhör en av de mest erkända och prisvinnande konstnärerna som arbetar med porträtt inom  
foto och film. Med sin speciella känsla för inlevelse och finkänslighet, lyckas det henne att avbilda 
människor med en närmast förbluffande grad av närvaro så att de verkar stå framför betraktaren här 
och nu, i ett levande ögonblick.

Hennes porträtt är ofta av barn, tonåringar eller unga vuxna och hon utforskar därmed gränslandet  
mellan livets olika stadier som skapa vår identitet. Det kan vara den unge mannen som precis tagit 
värvning i militären. Flyktingflickan som Dijkstra följer från barndomen till vuxen kvinna. Kvinnor 
som precis har fött, sårade tjurfäktare, eller småfrysande barn vid strandkanten.n

Den enkelte og de mange, pågår t o m 30 december, www.louisiana.dk

©
 R

ineke D
ijkstra

GLASSALEN,
TIVOLI

NOV 14TH 2017
- JAN 6TH 2018

TICKETS: 3315 1012
OR 

TEATERBILLETTER.DK
OR 

BILLETLUGEN.DK

LONDONTOAST.DK

LTT.148x113.DetHänder.090417.indd   1 09/04/17   17.29
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Foto: Jesper Blæsild

J-DAGEN

TIVOLI

NYHAVN

Foto: Morten Jerichau

Foto: Ty Strange

Inför julen ...
JUL I TIVOLI 
Enligt en mångårig och mysig tradition bjuder 
Tivoli publiken välkommen till nöjesparkens in-
bjudande julmarknad med snöklädda julgranar, 
renar, nordiskt konsthantverk, en ljuvlig doft av 
glögg och danska ”æbleskiver”. Njut av den  
förtrollande stämningen i ett juldekorerat Tivoli  
upplyst av mer än 200.000 glittrande lampor. 
Berg-och-dalbanor, karuseller och andra åkatt-
raktioner snurrar för dem som gillar sånt; passa 
till exempel på att uppleva Tivoli uppifrån den 
stillsamma ”Ballongyngen” eller få en ännu bätt-
re vy över nöjesparken och det mesta av Köpen-
hamn från det 63 meter höga gyllene tornet. 

Tivoli hade förra året öppet på Nyårsafton och 
kommer att upprepa succén i år med en fantastisk 
fyrverkerifestival. 

Jul i Tivoli, 18/11–31/12, www.tivoli.dk

JUL I NYHAVN 
Under många år har man firat jul i Nyhavn och det 
är idag ett måste för köpenhamnare och tillresta. 
De fina gamla stämningsfulla husen längs kanal-
inloppet bildar den vackra kulissen för det perfekta 
julfirandet. Hus och båtar smyckas med mängder 

Inget är så mysigt som att se fram emot julen och redan denna månad går start-
skottet för julmarknader och andra trevliga aktiviteter på andra sidan Öresund.

av ljus och granrisgirlanger och de många bodarna 
frestar med danska julspecialiteter, dekorationer, 
julklappar, julgodis, ljus och konsthantverk.

Jul i Nyhavn, 10/11–23/12, www.nyhavn.com 

DANSK JULÖL
Här och var på danska bodegor, värdshus och  
barer dyker det så här års upp klistermärken med 
olika sublima budskap. ”Rufsa mig i håret” står 
det på en, ”Kys mig” står det på en annan. Detta 
är ett bevis på att ett eller flera ”nissehold” har-
varit på besök med årets julöl från Tuborg, även 
kallad ”sneøl”. Normalt sett brukar dagen för  
julölspremiären vara första fredagen i november,  
exakt en minut i nio på kvällen. I år infaller J-dagen 
fredagen den 3 november. Det är fest och gamman 
på Köpenhamns gator och torg när 24 lastbilar  
rullar ut från Valby för att förse utvalda ställen 
med julöl, ”nissehold”, sång, fest och färger. 

Över 500 medarbetare inom koncernen, allt från 
de högsta cheferna till bryggeriarbetarna, medver-
kar på lika villkor och möts av julölstörstiga festfi-
rare varhelst de drar fram. Just J-dagen är ett vik-
tigt startskott för julfirandet i Danmark. Om man 
aldrig varit med om en J-dag så har man mis-
sat något alldeles speciellt i den danska kulturen. 
Starskottet går kl 20:59 där ölen kan njutas  
på barer och bodegor i hela Danmark.

J-dagen, 3/11, www.tuborg.dk/ol/julebryg

JULBASAR I SVENSKA KYRKAN
Julbasaren i Svenska kyrkan i Köpenhamn är en 
årligt återkommande traditionen sedan 1912 med 
fokus på svenskt hantverk och svenska traditioner.  
Här finns svenska specialiteter och hantverk samt 
musik, sång och pyssel för barnen.

Julbasar i Svenska kyrkan i Köpenhamn, 24–26/11   
www.kopenhamn-guide.se/julmarknad

JUL PÅ KRONBORG
Kom i äkta julstämning på det nästan 600 år  
gamla Kronborg Slott i Helsingør. Första och  
andra advent  har julmarknaden fokus på design 
och konsthantverk. Tredje advent är temat ägnat 
åt julbordet med fokus på mat, dryck och gourmet 
med bl a ölbryggning på Kronborg och smakprov 
av äkta Kronborgsöl skapad med inspiration från 
renässanstiden.n

Jul på Kronborg, 2–3, 9–10/12, www.kronborg.dk

Foto: Kronborg

KRONBORG
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Vivienne McGee och hennes ystra gelikar leder oss till kanten av vanvett i den 35e upplagan av Crazy 
Christmas Cabaret när hon tar sig an det farsartade läget i världen. Seriös, uppfräschande satir, prakt-
full parodi och medryckande musik skickar publiken på en spännande resa från teaterstolen, upp i 
rymden och genom kosmos i en show som förtjänar minst 500 stjärnor.n

Crazy Christmas Cabaret, premiär 14 november, spelar t o m  6  januari, Glassalen, Tivoli, www.tivoli.dk

I en galax svindlande nära vår egen hotar en gigantisk orange planet att 
spränga vårt universum i atomer... eller kanske inte. Är det tal om en falsk  
nyhet?

PLANET RUMP  
– THE FARCE AWAKENS

Foto:  Thomas Petri

Under CPH Winter Games blandas det bästa 
inom action sports med pulserande musik.  
Köpenhamn är värd för FIS World Cup i både 
skidsport och snowboard. Eventet är den stora  
finalen för att kvalificera sig för OS i snowboard 
och Big Air när vinterolympiaden i Pyeongchang 
nästa år. Inne på det klassiska varvet i Köpen-
hamn har det byggts upp en imponerande ramp 
på hela 50 meters höjd. Här kommer deltagarna 
att visa sina halsbrytande hopp och konster.n 

CPH Winter Games, 3–4 november,  
www.copenhagenwintergames.com

VINTERSPORT FÖR 
VÅGHALSAR

Foto: Pixabay

Gå på upptäcksfärd på vackra Assistens Kirke-
gård i stadsdelen Nørrebro, Köpenhamn. Här kan 
man bland annat hitta gravplatser för Søren Kier-
kegaard, Niels Bohr, Martin Andersen Nexø, Na-
tasja Saad och H C Andersen. Kyrkogården har 
varit i bruk sedan 1760 och var från början tänkt 
som en begravningsplats för huvudstadens fatti-
ga invånare. Efterhand har kyrkogården blivit en 
känd attraktion på grund av de 
många kända personer som 
har fått sin sista vila där.n

ASSISTENS KIRKEGÅRD   
Foto: Ty Strange

KÄNDISAR 
på kyrkogården
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Traditionen påbjuder att höstens varma färger 
pryder Tivoli när de slår upp sina portar för barn-
familjer, nöjeslystna fans, restauranggäster och 
alla andra som vill njuta av de vackra omgivning-
arna. Givetvis finns det också som sig bör, många 
småbodar som erbjuder allt från mat och dryck 
till hantverk och godis.n 

Halloween på Tivoli, t o m 5 november,  
www.tivoli.dk

I hela tre veckor blir Tivoli åter igen  
förvandlat till ett mysigt och förtrol-
lande Halloween-universum.

HÖSTENS 
KUSLIGASTE 
VECKOR

Alla foto: Lasse Salling

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  
afrikanska slavar fördes på danska skepp över  
Atlanten 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.

Upplev såpbubble-legenden Tom Noddy från USA och hans fascineran-
de Bubble Magic Show. Bubble Magic Show står på programmet flera 
gånger om dagen.

Ingen har någonsin blåst en ful såpbubbla, men vem drömmer inte 
om att blåsa en gigantisk såpbubbla, som också kan explodera? Experi-
mentariums egna nyutvecklade Såpbubbleshowen tar dig med ut i såp-
bubblornas fascinerande ytterligheter. Bubblorna blir större och större 
och antar de märkligaste former och färger. 

Bli presenterad för såpbubblornas överraskande vetenskap och var 
med om att experimentera med såpbubblornas färger, former och håll-
barhet i små workshops.

Varje dag vid stängningsdags samlas vi under Experimentariums 
enorma, kopparklädda Helixtrappa, där vi tillsammans säger ett stort 
bubblande farväl, medan luften fylls av tusentals vackra såpbubblor.n

EXPERIMENTARIUM 
BUBBLAR ÖVER HELT
4–12 november öppnar Experimentariums fenomenala såpbubblefestival. 
Blås stora bubblor, små bubblor, bubblor inuti bubblor, fyrkantiga bubblor, 
gör bubblor med händerna – kasta er fritt ut i bubblornas värld på två stora 
bubbel-områden.

Experimentarium
www.experimentarium.dk

Experimentarium är öppet alla 
dagar. För svenska besökare 
finns det pengar att spara, få 
20% rabatt på entrébiljetten 
med Club Bropass och Scandlines  
via Helsingborg-Helsingör.  
Särskilda villkor gäller.

Foto: Tom Noddy
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MICHAEL KVIUM, SMALL TALK SHOW, 2016. Foto: Anders Sune Berg

MICHAEL KVIUM – CIRKUS EUROPA
I sin första totalinstallation utvecklar Michael 
Kvium våra samtida begivenheter på en kuliss av 
ränder och inviterar oss till Cirkus Europa.

Utställningen leder publiken på en intrycksfull 
vandring genom den breda paletten av nya verk. 
Här upplever man Kviums bekanta bildspråk i ett 
teatralisk universum som drar klara paralleller 
tillbaka till hans tidiga verk från 1980-talet i form 
av performance och film men också nya medier 
från konstnärens hand. I en process skapar må-
leri, film, skulpturer och installationer scenen för 
en berättelse om Europa idag.

Med Cirkus Europa har Kvium satt sökarljuset 
på den aktuella situationen och de förändringar 
som sker i Europa just nu. Utställningen temati-
serar frågor om turism, underhållning, nyhetsflö-
den, flyktingkrisen, krig och klimat.

Cirkus Europa, t o m 14 januari 2018

MY MUSIC
Popmusik och konst möts i en magisk explosion 
av musikvideos, skulptur, måleri och installation. 
Bilder och rytmer flyter samman i 22 verk som 
bjuder in till fest och fördjupning.

Är Sias musikvideo ”Elastic Heart” konst eller 
underhållning? Eller kanske både och? Popmusik 
har alltid haft ett eget liv på betraktarens näthin-
na, inte bara i örat. Det är en viktig hävarm när 
musiken skall säljas och lanseras i medierna. Men 
den visuella sidan av popmusiken är också kreativ 
och konstnärlig. Den kan förstärka, utveckla och 
tolka musiken. Popmusiken låter sig ofta inspire-
ras av samtidskonsten precis som inom reklam- 
och filmindustrin. I musikvideon är gränsen mel-
lan konst och kommersiell produkt flytande. Men 
vad tillför det videon när musikerna eller regis-
sören sticker ner sugröret i den visuella konstens 
bägare?n

My Music, t o m 25 mars 2018

OM NUET I  
MUSIK OCH KONST
Konstmuseet Arken ligger strax norr om Köpenhamn och bjuder på två 
spännande utställningar. Helt olika men ändå med gemensamma berörings-
punkter som speglar vår samtid utifrån Europas utveckling och popmusikens 
inflytande i konsten.

Arken 
www.arken.dk

LADY GAGA, BORN THIS WAY, 2011. STILL. ©2011 Interscope Records
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Nu när vintermörkret sänker sig över Skåne är det trevligt med aktiviteter 
som lyser upp. Vi hoppas att dessa tips ska förgylla tillvaron i dagsljusets 
frånvaro.
MALMÖS NYA  
MOTORMÄSSA
Malmö har länge varit utan en 
riktig motorshow men början 
av december fylls MalmöMäs-
san med det fränaste från Sve-
rige, Danmark och Norge. Det 
blir kändisar, showbyggen,  
veteranare och någon lastbil. 
Allt för alla. Följ nyheter och 
dragplåster som läggs på hem-
sidan och facebook. 

2–3/12 MalmöMässan, 
www.bilsportmotorshow.se

CHRISTMAS COMEDY
Fyra av Sveriges absolut  
bästa ståuppkomiker ger sig ut 
på turné tillsammans.  
Marika Carlsson, Robin  
Paulsson, Hasse Brontén och 
Emma Knyckare kommer att 
bjuda på en sprudlande show 
för att lysa upp i vintermörkret. 
En riktigt kul kväll att lätta 
upp stämningen med inför den 
stundande julstressen.

5/12 Lunds Stadsteater, 
www.christmascomedy.se

SIW MALMKVIST
Hon har spelat in cirka 600  
låtar på tio olika språk och har 
haft ett 40-tal hits på Svensk-
toppen. Hon har en lång merit-
lista inom teater, film, show och 
musikaler. Just nu är hon hög-
aktuell med ”Tillsammans – 
183 år på scenen” med Lill-Babs 
och Ann-Louise Hansson. Siw 
Malmkvist samtalar med Lars 
Svenson.

2/12 Dunkers,  
www.dunkerskulturhus.se

I BÖRJAN AV DECEMBER...
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Alla tiders populäraste balettklassiker

”Balett på allra högsta nivå ...
En perfekt och gripande  
föreställning!”
(Frankfurter Allgemeine)

”Charmig! Med skönhet!  
Elegans! Gripande  för unga  

och vuxna – med ett ord:  
förtrollande.”

(Neue Zürcher Zeitung)

Den Ryska Nationalbaletten från 
Moskva 

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

Alla tiders populäraste balettklassiker

vansjön
HigHligHt ConCerts & Julius ProduCtion Presenterar

MalMö live  
Söndag 28 jan kl 18.00

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se 0775 700 400 

Julius Production & PH International Music and Great Entertainment presents

Nyårskonserten 2018Nyårskonserten 2018

sedan
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SCHÖNBRUNN 
SLOTTSFILHARMONIKER

Repertoar ur den världsberömda TV-konserten från Wien. 
Framförd av stor orkester och sångsolister i världsklass. 

Sopran: Bettina Schweiger. Bariton: Thomas Weinhappel. Dirigent: David Scarr.

6 januari kl 19.30 MALMÖ LIVE
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400

www.nyarskonserten.se

rhythmofthedance.com

RIVERDANCE NÄR DEN ÄR SOM BÄST! 

MALMÖ LIVE  

Fredag 2 februari kl 19.30

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se  
personlig service 0775 700 400

CSB Entertainment ApS presents

MALMÖ ARENA 
Fredag 23 feb kl 19.30

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400 
www.ticketmaster.se, 0775 78 00 00 

Julius Prod, Sangré Event & Malmö Arena presenterarJulius Production & Malmö Arena i samarbete med CSB, Flying Music och Adrian Grant presenterar

WEST END
SMASH HIT!

www.thrillerlive.com www.juliusab.se

FEATURING THE SONGS OF

MICHAEL
AND THE

JACKSON 5

MALMÖ ARENA – FREDAG 6 NOV KL 19.30
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se   ticnet.se. Personlig service 0775 700 400,  0775 78 00 00

Thriller_2015-A3.indd   1 2015-02-16   14:15

MALMÖ ARENA  
Lördag 10 feb kl 19.30

HONOURING ANDREW LLOYD WEBBER
ONE OF THE GREATEST MUSICAL COMPOSERS OF OUR TIME

MED STOR ORKESTER OCH 
INTERNATIONELL ENSEMBLE 

EVITA

STARLIGHT
EXPRESS

JESUS CHRIST SUPERSTAR

PHANTOM OF 
THE OPERA

CATS
 

 

MALMÖ LIVE 
Söndag 18 mars kl 18.00 

Julius Production & 3for1 trinity concerts presenterar

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR MUSIKALEN

MARIA 
Elisa Lindström   
VON TRAPP 
Christopher Wollter

WWW.THESOUNDOFMUSIC.NU 

 

BILJETT  RUSNING!  Nu släpper vi  julföre- ställningarna! 

the mystical power of  

kung fu   

from china   

SHAOLIN   

MALMÖ LIVE 

Fredag 6 april kl 20.00 

Biljetter:  www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400 

Julius production & CSB Island Entertainment presenterar

Biljetter  
www.juliusbiljettservice.se  

personlig service 0775 700 400
samt sedvanliga biljettkontor i respektive stad. 


