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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

App som napp
Det skall villigt erkännas att jag kanske inte är 
den mest digitala människan i världen. Med-
an hart när alla frågar om man är på Twitter, 
Instagram eller Facebook så låter jag meddela 
att jag har Facebook men inget annat.  
Twitter och Instagram är för mig outforskad 
mark. Jag kan inte tänka mig att andra är så 
otroligt intresserade av vad jag har för mig att 
de skulle följa mig på dessa s k sociala medier. 
Snarare tvärtom. Jag har fått för mig att dessa 
kanaler används för att visa upp sitt ”perfek-
ta liv” och att exponera sig mot omvärlden, 
fritt från dagliga problem och vardagen, som 
egentligen kan vara ganska tråkig och rutin-
mässig.

En retorisk fråga; om alla lägger ut sina  
bilder på hur bra det går så blir det ett lycklig-
hetsbrus där inget står ut eller utmärker sig, 
eller hur?

Sociala medier har också tyvärr blivit en 
tummelplats för angrepp och otrevligheter 
där man mer eller mindre anonymt kan ge sig 
på människor utan att det finns något kon-
sekvenstänkande. Att hoppa på någon som 
kanske inte gjort något fel egentligen och se-
dan skapa ett drev som går ut på att omintet-
göra denne någon utan att hen har en chans 
att försvara sig är inte något jag tänker delta 
i. Många som lever sitt liv på sociala medier 
funderar faktiskt på att stänga ner p g a just 
detta. Att helt enkelt logga ut från hetsen och 
smutskastningen som bara ger legitimitet till 
”trollen”. Bra initiativ, kanske skulle man inte 
loggat på från början, som jag.

Dock är inte allt på nätet av denna kaliber. 
Själv så lyssnar jag mycket på spännande  
poddar om historia, humor och intervjuer 
med intressanta människor. Poddar som ”P3  
Dokumentär” och ”Värvet” är välproducerade 
och innehållsrika. Jag började med att lyssna 
på ”P3 Dokumentär” och blev omgående  

beroende. Överallt lyssnade jag på program-
met om Bulltoftakapningen, Helikopterrånet,  
Militärligan och historien om Carl-Erik  
Björkegrens försvinnande. På flyget, vid  
spisen, under hundpromenaden o s v lyssnade 
jag. Sedan upptäckte jag ”Värvet” där många 
intressanta personer intervjuades. Många av 
dessa har även jag intervjuat för Det Händer 
vilket inte förtar intrycket av en gedigen  
research och kluriga och relevanta frågor.

Det har blivit lite av en rutin att när det är 
dags att gå och lägga sig att stoppa in hör- 
lurarna i öronen och spendera lite tid med 
goda vänner som Magnus Härenstam, Björn 
Skifs eller Lasse Åberg.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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CHOICES  Foto: EOUFT

 

4. Tryckt jul på museet
Att smycka sitt hem till jul är en gammal tradition och uttrycken har varierat över tid. På Malmö Mu-
seer ställer man nu ut olika tryckta saker med anknytning till julen. Där möter besökaren en mönster-
kavalkad indelad i julens olika teman. De första tryckta juldukarna kom redan på 1920-talet, men först 
på 1950-talet börjar man anlita formgivare och konstnärer för att komponera dukar och bonader. Då 
blir också färgerna och formerna djärvare.

”Tryckt till jul” presenterar elva formgivare och visar dukningar med tidstypiska detaljer från 
1920-talet och framåt. Textilierna som visas i utställningen är resultatet av kulturhistorikerna Anna 
Lindqvist och Marie Odenbring Widmarks mångåriga samlande av tryckta jultextilier.n

Tryckt till Jul, pågår t o m 7 januari 2018, www.malmo.se 

5. Stöp några cigarrer av en  
löddrig mjuk
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. Utställningen berättar både om  
deras samhällsengagemang och sätt att skapa komik. 
Originalmanus, anteckningar, trycksaker, rekvisita och 
roliga exempel från deras repertoar ger besökarna en 
chans att komma humorduon närmare.n

Hasse & Tage t o m 14 januari, Kulturen i Lund,  
www.kulturen.com

3

2

1. Avskalat och intimt
Anna Ternheim är på Europaturné nu under hösten. Det blir exklusivt och intimt då hon den här gång-
en uppträder i en avskalad sättning endast tillsammans med pianisten Martin Hederos.

– Min inspiration brukar pendla mellan ytterligheter. Jag turnerade med ett helt fantastiskt band 
förra året och efter att mina låtar fått stora svulstiga arrangemang är det roligt att skala av igen. Jag har 
också länge velat spela med Martin Hederos. (The Soundtrack of Our Lives, Tonbruket). Han har sådan 
fantastisk närvaro och sitt helt egna uttryck, berättar Anna Ternheim.n

Anna Ternheim, 29 november Slagthuset Malmö, 2 december Ystad Teater, www.livenation.se

2. European Outdoor Film Tour 
Äventyret väntar på Filmstaden Storgatan. Ett helt nytt program späckat med inspirerande historier 
från vildmarken kommer till Malmö. Hisnande atletiska konster och fascinerande möten visas på den 
stora duken. Här finns inga skådespelare, ingen make up, ingen casting, bara verkligheten.n 

European Outdoor Film Tour, 20 november Malmö, www.eoft.eu

3. Svenskt glas på Dunkers
Den 29 september öppnar utställningen ”Walk the Line” på Dunkers kulturhus i Helsingborg. En glas-
utställning som lyfter fram det nyskapande inom glaskonst. Nio glaskonstnärer skapar uttryck som vi 
högst troligt inte förväntat oss. Utställningshallen delas in i sju rum där konstnärernas 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 

1

ANNA TERNHEIM

ILLUSTRATION AV HASSE ALFREDSON OCH TAGE DANIELSSON. © Per Åhlin

Illustration: Sitisak Forsberg / konstverk: Fredrik Nielsen



 www.dethander.com – DET HÄNDER 9DET HÄNDER – SKÅNE 8

D
EN

 O
Ä

N
D

LIG
A

 H
IST

O
R

IEN
  Foto: Em

m
alisa Pauly

SPÖ
K

E I T
R

A
PPA

N
  Foto: Em

m
alisa Pauly

Följ med in i en magisk värld med drakar och jättesköldpaddor och upplev 
ett färgsprakande musikaliskt äventyr på Malmö Stadsteater. På Hipp kan du 

även ta reda på om det spökar genom att följa med på en spökvandring. 

Du kommer till Hipp när alla gått hem och bara 
skuggorna vilar kvar i korridorerna. Vandring-
en genom smala korridorer, vindlande gångar 
och igenmurade skrymslen är baserad på verk-
liga händelser. Allt som en gång upplevts finns 
kvar i väggarna och den som är tillräckligt lyhörd 
och vaken kan se och höra det som en gång fanns. 
Vem vågar komma efter stängningsdags? 

Spökar det på Hipp? Det sägs att huset bär 
på många dolda hemligheter. Flera av teaterns 

medarbetare har varit med om steg, dörrar som 
stängs, barn som gråter och hundar som stelnat 
och skådespelaren Erik Olsson har gjort häpnads-
väckande upptäckter:

”I början av förra seklet bodde ryttmästare 
Adolf med sin dotter Edith och sin lungsjuka fru 
Dagmar i en av Hipps tjänstebostäder. En dag vil-
le teaterdirektören utöka sin spektakulära hästcir-
kus med ett barn…” Spökvandringarna finns i två 
versioner, för barn (från 9 år) och för vuxna.n

PREMIÄR 25 NOVEMBER
DEN OÄNDLIGA HISTORIEN
Följ med in i det förtrollade landet Fantásien. 10-årige Bastian bor ensam med sin pappa. Hans mam-
ma är död och i skolan blir han mobbad för att han är tjock och läser så mycket böcker hela tiden. En 
dag rymmer han ifrån två av killarna i klassen in i ett antikvariat. Där hittar han en gammal bok, Den 
oändliga historien. Bastian stjäl boken och springer iväg till en plats på skolans vind, där han sätter sig 
för att läsa den. 

Plötsligt hamnar Bastian i bokens magiska värld bland drakar, barktroll, jättesköldpaddor och jätte-
spindlar. Ett stort Ingenting håller på att utrota landet Fantásien där den goda Barnkejsarinnan blivit 
sjuk och måste räddas. I ett händelserikt och spännande äventyr måste Bastian hjälpa den unge kriga-
ren Atreyu i kampen mot onda krafter som hotar världen. Ett färgsprakande musikaliskt äventyr med 
nykomponerad musik av Rebekka Karijord. 

ÄVENTYR 
& MAGI

T O M 2 DECEMBER
SPÖKVANDRING – FLICKAN SOM FÖRSVANN

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

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

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.
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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

Schlager, glitter, fest och glamour. Men också djupa samtal när Christer  
Björkman tar över i dagarna tre. För alla Harry Potter-fans ges en storslagen 
och unik konsert till en av filmerna. 
10 NOVEMBER 
TRE DAGAR SCHLAGER MED  
BJÖRKMAN
Älskade evergreens, låtar du brukade dansa till 
och sjunga, som du har kära minnen till – och 
flera rena mästerverk i komposition och lyrik. 
Konserten ”Smärta till hjärta”, som inleder  ”I hu-
vudet på Christer Björkman”,  bjuder på en rik-
tig låtskatt.  Med den ena hitlåten efter den an-
dra kommer Christer Björkman med artistvänner 
och Malmö SymfoniOrkester (MSO) garanterat 
att få publiken i ett saligt lyckorus.

11 NOVEMBER
I CHRISTERS MELLOMANI
Med fullfjädrad liveorkester kastar vi oss rakt in 
i schlagerns unika och underbara värld. Förvän-
ta dig  glitter och glamour med en stor blandning 
av sköna artister. Det blir vinnarlåtar, udda pärlor 
och verkliga hits med Sarah Dawn Finer, Oscar 
Zia, Ace Wilder, Magnus Carlsson, Claes-Göran 
Hederström, Björn Ranelid, Charlotte Perrelli, 
Andreas Johnson, Brandsta City Släckers… och 
många fler. Värd för kvällen är allas vår prima-
donna Petra Mede – ESC:s och Melodifestivalhis-
toriens mest hyllade programledarstjärna.

12 NOVEMBER 
1992 – VAD HÄNDE DÅ?
Sist ut i tredagarsfestivalen ”I huvudet på Christer 
Björkman” möts Niklas Strömstedt och Christer 
Björkman igen för att gå igenom livet och tillva-
ron året 1992. Hur såg samhället ut? Vilken plats 
hade musiken? Hur pratade vi om normer och 
HBTQ-frågor? Christers och Niklas spännande 
tillbakablick ackompanjeras av låtar från 1992-års 
topplista tolkade av Patrik Isaksson och en rad 
andra heta artister.

17–18 NOVEMBER
HARRY POTTER OCH DE VISES STEN
Harry Potter™-filmerna är en av de mest älska-
de filmserierna i världen. I höst kan du för första 
gången uppleva den populära filmen till levande 
musik på Malmö Live. Helgen den 17-18 novem-
ber  visas Harry Potter och De Vises Sten, den 
första filmen i filmkonsertserien, på konsertsalens 
stora filmduk och Malmö SymfoniOrkester kom-
mer att framföra varje ton från filmen. Det blir 
ett annorlunda, magnifikt och storslaget sätt att 
uppleva JK Rowlings magiska universum på.n

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

SCHLAGER &  
MAGNIFIK SAGOVÄRLD

VON TRAPP TAR TON

CHRISTER BJÖRKMAN  Foto: Nille Leander

Malmö Live
För mer info och biljetter  
www.malmolive.se

Läs vår  
recension  
på hemsidan
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 ” ”En riktig Sissel-kaka; rena,  
höga smaker med stor bredd  

och en massa sväng.”

INTERVJU

GNISTRANDE  
JULTONER

För några år sen tog du  ledigt från konserterna.  
Hur kan det komma sig?
– Jag tyckte att de sista åren jag gjorde mina långa 
julturnéer var roliga men kände också att mina 
två barn ville att jag skulle vara hemma lite mer. 
Så jag bestämde mig för att ta lite ledigt för att 
kunna vara hemma och vara mamma och umgås 
med dem mer. Det var ganska bra just med tan-
ke på att barnen var i den åldern då man behöver 
umgås mer med sina föräldrar. Det är en härlig 
tid på många sätt. 

2014 var det turnépremiär för din uppskattade 
julturné. Berätta. 
– Just det. Vi smygstartade lite med en miniturné 
i Norge och Sverige, mest för att känna på lite och 
det var lika roligt som tidigare.  Nej, det var fak-
tiskt roligare, tyckte jag. Det kändes som om jag 
hade fått ny energi och det kändes nytt och kul 
att åka på turné. Och jag hade lyckats engagera en 
massa musiker som jag verkligen ville jobba med. 
I år har jag uppbackning av Tim Carmon (Eric 
Clapton, Paul McCartney, Stevie Wonder, Bob 
Dylan m.fl.), Wayne Hernandez (Tina Turner,  
Tori Amos, Madonna, Yusuf Islam m.fl.) Sam 
White (Duran Duran, David Gray & Annie  
Lennox m.fl.), Phebe Edwards (Rod Stewart, 
Westlife, Adele, Donna Summer, James Brown, 

Jessie J m.fl.). Det är ett underbart gäng som verk-
ligen kan få varje konserthus att svänga.

Det blir såklart de klassiska julsångerna.
– Givetvis blir det det. Vi kör gospel också i år och 
med mitt band och min kör så kommer det att 
gunga ordentligt.

Julturnén i Sverige börjar i Göteborg 22 november.  
När du kommer hem, är du då mätt på julsång-
erna?
– Nej, det är jag verkligen inte. Hemma blir det 
också de klassiska julsångerna och musiken i alla 
fall fram till juldagen. Sedan blir det lite mer va-
riation på musiken. Jag har lyssnat mycket på 
Michael Bublés fantastiska plattor som givit mig 
mycket inspiration.

För att garantera sig odödlighet så skall man  
få en gata eller ett torg uppkallat efter sig. Men 
än bättre är om en maträtt bär ens namn. Vad 
skulle det vara då?
– Hahaha, bra fråga. Jag älskar mat så det kan bli 
svårt att välja ut något speciellt. Men en kaka med 
nötbotten, maräng och vaniljkräm låter ju gott. 
En riktig Sissel-kaka; rena, höga smaker med stor 
bredd och en massa sväng.n

Henes överjordiskt vackra röst har förtrollat oss med julmusik under den 
mörkaste tiden i flera år. Magasinet Det Händer fick en exklusiv intervju 
med norska sångerskan Sissel Kyrkjebø.

SISSEL KYRKJEBØ Foto: Tom Kolstad
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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 verkli-
gen 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 Dröm-
mar 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 offentlighetens obarmhärtiga  
ljus och med den underbara musik 
som berört tusentals sedan den spe-
lades första gången. 

Foto: H
åkan R

öjder

  
TÄVLING

Till Fantásien kommer Bastian med hjälp av boken Den Oändliga Historien.  
Där bor drakar och troll, jättesköldpaddor och jättespindlar, den goda 
Barnkejsarinnan och den unga krigaren Atreyu. I ett spännande och  
musikaliskt äventyr kämpar Bastian och Atreyu mot de onda krafterna. 
Tävla om biljetter till Malmös Stadsteaters familjeföreställning Den Oändliga 
Historien. Svaren på frågorna hittar du på www.malmostadsteater.se. 

1. Vilken åldersgräns är det på föreställningen?

2. Var hittar Bastian boken?

Senast 30 november vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.
com Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer. Lycka till!

Ett förtrollat land

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*
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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 november.  
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 be-
kanta 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

Höstens stora dansföreställning med Skånes 
Dansteater lockar dig med på färden till det  
osynliga landskap inom oss där allt är tänkbart. 
Spelplatsen är mytens hemvist, där människa och 
väsen mäter sina krafter och ger varandra liv.  
Vakenhet och dröm byter plats under 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 okända. 
Sången lockar fram ett fantasifullt överflöd av liv; 
dansarna ger kropp åt minnen, förhoppningar, 
hemsökelser och vilddjur. I ett gränsland på trös-
keln mellan sömn och uppvaknande dröjer sig 
röster och syner kvar och följer dig på din fort-
satta 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 inner-
sta 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, t o m 22 november

Läs vår  
recension  
på hemsidan

Läs vår  
recension  
på hemsidan

Malmö Opera
www.malmoopera.se
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Det finns nog ingen i Sverige, ung som 
gammal, som inte känner till Babsan, det 
rosa yrvädret. En glittrig, glad och galen 
multitalang som kan titulera sig allt ifrån 
tävlingsdansare, kostymdesigner, ope-
rettstjärna, musikalskådis och kolumnist. 
Babsan har underhållit i decennier med tv-program, 
showat i ”After Dark” tillsammans med Christer  
Lindarw och nu senast turnerat landet runt med 
dansshowen ”En dans på rosor”. Nu ställer sig  
Babsan på scenen för första gången i sin egna stora 
show: Babsan show – Ett liv i rosa! 

Det blir precis som det låter – show, glitter, gala och 
skratt. Publiken kommer att bjudas på stora show-
nummer med dansare, roliga sketcher samt mono-
loger där vi på ett humoristiskt sätt får följa resan 
genom Babsans liv. Uppväxten i Skutskär, de första 
stapplande stegen på Folkparksscenerna via militär-
tjänsten, vidare mot storstaden med allt vad det inne-
bar, stripshower, dragshower, operetter, musikaler, 
melodi-festivaler och mer därtill. Ett underbart, glitt-
rande, skrattande och svängigt liv i rosa.n

Babsan show – Ett liv i rosa! 16/11 Lunds stadsteater,  
17/11 Ystad teater, 18/11 Kristianstad konserthus,  
www.ettlivirosa.se

BUS MED 
BABSANEVIGT

AV ERIK GEDEON
Med Marianne Mörck,  
Hans-Peter Edh, Bill Hugg,  
Håkan Paaske m. fl.

SPELAS PÅ 
INTIMAN
7 OKT –  
30 DECUNG
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9 NOVEMBER
LOUISE HOFFSTEN
Sveriges okrönta bluesdrottning Lousie Hoffsten 
är en av våra mest folkkära och respekterade 
sångerskor, oavsett vilken genre hon rör sig i.

Louise fick sitt genombrott 1993 med albu-
met ”Rhythm & Blonde” och under sin långa och 
framgångsrika karriär har hon spelat in en rad  
album, turnerat i hela Sverige, ofta framträtt i  
radio och tv och vunnit åtskilliga priser, bland 
andra Karamelodiktstipendiet, Grammis och 
Rockbjörnen.

Hennes senaste album ”L”, som kom ut hösten 
2016, är en tydlig tillbakablick samt hyllning till 
de amerikanska musikinfluenser som danat henne  
ända sedan barnsben. Nu kommer hon hit och 
bjuder på en nära och genuin musikalisk upple-
velse.

18 NOVEMBER
JONATHAN JOHANSSON
Han har sedan debuten 2008 blivit en given och 
älskad del av landets musikscen. I höst åker han 

på en intim turné i 
trioformat, redo att 
framföra sina låtstycken i deras naknaste och 
mest ärliga form.

Jonathan är den svenska popens ledsagare mel-
lan det ljusa och det mörka. Mellan nattsvart sorg 
och solig eufori har han skapat ett eget universum 
och cementerat sin position som en av landets 
främsta leverantörer av briljant pop. Hans katalog 
har genom åren byggt en mäktig plattform där live- 
artisten kan stå tryggt förankrad och obekymrat 
lekfullt ta ut svängarna och beröra hela känslo- 
registret.

24 NOVEMBER
HANNAH SVENSSON
Jazzsångerskan Hannah Svensson släpper nu sitt 
femte album ”Pictures In Mind”, ett äventyr i 
singer-songwriter genren. Albumet består av tio 
egna låtar där texterna handlar om händelser och 
personer som inspirerat henne. Olika tillstånd 
som en människa kan möta på vägen genom  
livet i form av kärlek och sorg i dess olika uttryck, 
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 Foto: Luger 

nostalgi med mera. Till varje låt på albumet finns 
dessutom ett konstverk målat av Hannah själv 
som under konserten kommer att projiceras på 
scen. Som konstnär var detta från början ett  
naturligt sätt att fläta samman musik och bild-
konst.

24–26 NOVEMBER
THE MILLENNIALS
Detta är en dansteaterföreställning som dyker ner 
i ett liv av omedelbar tillfredsställelse och över-
flöd. Vi klarar av att filtrera våra liv på ett ögon-
blick, från depression till förundran, och vi måste 
fråga oss vad verkligheten är och om vi har verk-
tyg för att hantera den. Hösten 2016 visade Dans-
stationen koreografen Graham Adeys ”Gender 
Fuck(er)”, ett verk som betraktade heterosexuali-
teten med en queer blick. Nu har han skapat ett 
nytt verk tillsammans med dansarna Sanna  
Blennow och Allison Ahl. Den här gången hand-
lar det om ”The Millennials”, det vill säga genera-
tionen födda mellan 1980- och 2000-talet. Spel-
platsen är dock inte Palladium Malmö. Däremot 
är mötesplatsen Palladium och därefter beger sig 
alla gemensamt till den hemliga spelplatsen.n

Palladium i Malmö har ett fullspäckat program för  
november med konserter och dansföreställningar.  
Här kommer några tips: 

Palladium 
www.palladium.se
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HANNAH SVENSSON Foto Goran James Djordjevic 

STEFAN & KIM

SÅ MYCKET     
MER JUL

LAS VEGAS, DUBAI, KUNGAHUS, NOBELFESTEN 

– SUCCÉDUON TILLBAKA I SVERIGE!

TOR, FRE & LÖR 7–16 DEC

BOKA HÖSTENS STORA NÖJEN

FRE & LÖR 10–18 NOV

TORS, FRE & LÖR 23 NOV–2 DEC

SÅ MYCKET     SÅ MYCKET     
LAS VEGAS, DUBAI, KUNGAHUS, NOBELFESTEN
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PACKHUSPLATSEN 11,  GÖTEBORG

BOKNING & INFO
KAJSKJUL8.SE · 031 10 75 50
BOKNING@KAJSKJUL8.SE 
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CHRISTMAS COMEDY

››

HUMOR &  

Julfirandet har kickat igång. Kom i härlig julstämning i sällskap med några av  
Sveriges bästa artister som just nu är ute och sprider julglädje.

KALLE, LOA OCH WIKTORIA 
Tre personligheter på en och samma scen och så 
det fina bandet ”Hej Kalle”under ledning av  
Johan Granström. Vår Jul är en konsert som 
sträcker sig från Operans scen till Las Vegas, in 
i bygdegårdarna på landet med besök i popens 
värld. Kalle Moraeus, Loa Falkman och Wictoria 
kommer att bjuda på en fantastisk kväll i musi-
kens tecken. Det utlovas julstämning, överrask-
ningar och garanterat mycket skratt.

Vår Jul, 28/11 Malmö Live, www.hitnoje.com

CHRISTMAS COMEDY
Fyra av Sveriges absolut bästa ståuppkomiker 
ger sig ut på turné tillsammans. Marika Carls-
son, Robin Paulsson, Hasse Brontén och Emma 
Knyckare kommer att bjuda på en sprudlande 
standup-show för att lysa upp i vintermörkret. 

Perfekt för dig som behöver lätta upp stämningen  
i den stundande julstressen, minska ångesten 
över det kommande snöslasket eller bara ha en 
kul kväll. 

Christmas Comedy, 27/11 Kristianstad, 5/12 Lund,  
www.christmascomedy.se 

glamour
BLAND      STJÄRNOR
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

14-2463-MSD_Amelia_Helsida_225x287.indd   3 2014-03-31   15:22
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SISSELS JUL
Hennes stämma sägs få änglarna att häpna. Sissel 
Kyrkjebø kommer till Sverige och med sig på  
turnén har hon musiker och kör av världsklass 
från USA, England och Norge. Tillsammans 
kommer de att bjuda på en konsert som får jul-
stämningen att sänka sig över publiken. Det 
blir allt från klassiska julsånger till soul och 
gospel. 

Sissels jul, 26/11 Malmö Live, www.malmolive.se 

MITT VINTERLAND
Roger Pontare är en av Sveriges mest omtyck-
ta sångare med en bredd som spänner från jazz, 
blues och soul till folkmusik och schlager. Sedan 
2011 har Roger Pontare varje år i advent turnerat 
i kyrkor och det blir en konsertupplevelse utöver 
det vanliga. Rickard Nilsson och Annika  
Granlund ackompanjerar.

Mitt Vinterland, 30/11 Höganäs, 1/12 Landskrona,  
www.rogerpontare.se

ALLSÅNGSJULSHOW
Sjung, skrik, vråla och gal in julen tillsammans 
med världens skönaste allsångsledare Ola  
Selmén, Nic Schröder och Sissela Benn som  
Filippa Bark. 

En kväll när du själv står i centrum och kan 
glänsa över sjö och strand, lägg därtill ett om-
talat stort, skånskt och ”himmalagat” julbord 
med de ädlaste dryckerna och det gottigaste 
gottebordet för mången glada strupar. Äntli-
gen julshow på ”himmaplan”, säger Världens 
Snabbaste Allsång. 

Julshow, 24/11-16/12, Slagthuset, www.slagthus.se

JAZZIG JUL
Bobbe Big Band, med rötter i den lundensiska 
studentmyllan, leds av trumpetaren och eldsjälen 
Robin ”Bobbe” Hellström och bjuder in till pam-
pig och festlig julkonsert på Stadsteatern i Lund. 
För kvällen är storbandet utökat med extra blå-
sare och stråk. Med på scen är stråkensemblen 
Lunds Nya Kammarorkester, Kjeld Lauritsen på 
hammondorgel samt sångarna Carl-Johan  
Kileslätt, Mariell Eriksen och Marie Wagenius. 
Ett musikaliskt julbord utlovas. Från oss alla till 
er alla: Varmt välkomna!

All that Jazz Christmas, 25/11, Lunds stadsteater,  
www.ticketmaster.se

MARLENA ERNM
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EN STILLA JUL
Anders Ekborgs julkonsert har 
blivit en tradition för många. 
En stilla jul förmedlar det som 
många förknippar med en äkta 
och traditionell jul. Konserten 
vilar på en grund av eftertanke, 
kärlek och omtanke om andra.

Anders delar även i år scen 
med den klassiske gitarristen 
Bengt Magnusson, komposi-
tören Stefan Nilsson på piano/
keyboard och cellisten Kristin 
Malmborg.

En stilla jul, 1/12 Palladium,  
www.palladium.nu

JULEN ÄR NÄRA
Ingen jul utan Malena Ernman 
– verkar åtminstone sångerskan 
själv tycka och ger sig ut på jul-
turné för åttonde året i rad. 
Turnén startar i Helsingborg 
och i år har hon med sig Lasse 
Berghagen. ”Jag vet ingen som 
är så rolig att jobba med som 
Lasse. Efter förra turnén så kän-
des det som vi hade så mycket 
mer att göra tillsammans. Vi 
har bara börjat”, säger Ernman i 
ett pressmeddelande.

Julen är nära, 28/11 Helsingborg, 
www.blixten.se

KOMISK JULSHOW
Nu ska det tre kompisarna och 
komikerna Özz Nûjen, Måns 
Möller och Patrik Larsson änt-
ligen fira jul tillsammans igen. 
Låtsassnö, rappande tomtar 
och söta barnkörer har ersatts 
med sketcher, standup och galet 
trams. Helt enkelt det perfekta 
sättet att fira in julen på. 

Det kommer att bjudas på hu-
mor i högsta klass varvat med 
skrattframkallande och tramsi-
ga sketcher.n

Omogna killar firar jul 1,2 & 16/12 
Slagthuset, www.slagthuse.se

OMOGNA KILLAR FIRAR JUL Foto: Robert Eldrim

SISSEL KYRKJEBØ Foto: Tom Kolstad
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Det doftar glögg och stearinljus, pepparkakor och rökta korvar; det är jul-
marknader i bygderna. Årets nyheter blandas med traditionsrika julbockar, 
enbärsdrycker och färgglada hantverk blir tjusiga julklappar. Julen är på väg! 

JULKUL PÅ MARKNAD

Julmarknad på Högestad Gods  18–19, 24–25/11  www.yif.se
Julmarknad Svaneholms slott  18–19/11  www.svaneholm.com
Julmarknad Margretetorp  18–19/11  www.margretetorp.se
Julmarknad i Österslövs Bygdegård  19/11  www.österslövsbygdegård.se
Julmarknad vid möllan  19/11  www.krageholmsmolla.se
Örenäs slotts Julmarknad  19/11  www.orenasslott.com
Julmarknad på Glimmebodagården  18–19/11  www.alboharadshembygdsfor.se
Skånejul på Hässleholmsgården  23–26/11  www.skanejul.se
Julmarknad på JohannaMuseet  26–26/11   www.johannamuseet.se
Julmarknad med konst och hantverk  25–26/11  www.vnobbelov.se

MYSIGA JULMARKNADER I NOVEMBER:

JULMARKNAD I GROTTAN
I pelarsalarna 12 meter under jord finns utställare med godsaker,  
julklappar och värmande glögg. Tomten väntar på önskelistor i Tomte-
gången. Ovan jord finns hantverk, matvaror, matvagnar, tivoli, ponny-
ridning och trollet Tufsa som styr och ställer i gruvan. 

7-10/12 www.tykarpsgrottan.net

18-19 & 25-26/11 kl. 10-16
Fredag 24/11 kl. 13-16 har  

rörelsehindrade med ledsagare fri entré.
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Fri parkering. Entré 60 kronor. Barn, fri entré. 
Ystads Allehandas Lustkort ger dig 10:- i rabatt på inträdet!

J ulen på Högestad bjuder på en  
spännande mångfald av hantverks-

produkter som halm  slöjd, keramik,  
tavlor, sniderier, ljus, ost & korv, tomtar 

och mycket annat i julens tecken. 

 HÖGESTAD

jubi
leum25års
-

Julen på
Upplev 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

JulmarknadJulmarknad
HANTVERKARNAS

25–26 november kl 11–16

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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HYLLAD JULKALENDER  
BLIR TEATER
I ”Sunes Jul” bjuds åskådarna på en underhållan-
de familjeteater där Sune och hans smått tokiga 
familj intar scenen med buller och bång. Familjen 
Andersson bestämmer sig för att fira en harmo-
nisk och stillsam jul med få julklappar och intimt 
familjemys. Det går dock inte riktigt som famil-
jen planerat. Kanske, men bara kanske, får de 
också oväntat besök av en viss person med stort 
vitt skägg och röda kläder som undrar om det 
finns några snälla barn. 

Det är den prisade julkalendern ”Sunes Jul” 
från 1991 som nu blir familjeteater. Den stjärn-
späckade ensemblen består av både stora och små 
stjärnor såsom Morgan Alling (pappa Rudolf), 
Pernilla Wahlgren (mamma Karin), Adam  
Gutniak (Sune) och många fler. 
Sunes Jul, 19/11 Malmö Live, www.lifeline.se 

TIGERN 
FRYSER! 
Efter den kritiker-
rosade barnskivan och 
föreställningen ”Tigern säger Grr” är nu Anna 
Einarsson tillbaka med uppföljaren ”Tigern  
säger Brr”.

Sångerna och musiken går i vinterns tecken,  
t e x ”Vintervatten” om vattnets olika stadier, 
”Åka pulka” och ”Tigern säger Brr”, om en tiger 
som längtar till sol och glass.

De finurliga texterna är även denna gång för-
fattade av Lotta Olsson och musiken framförs av 
samma suveräna jazzproffs som tidigare; Anna 
Einarsson, Elin Larsson, Monica Dominique, 
Backa Hans Eriksson och Chris Montgomery.

Tigern säger brr, 12/11, Palladium Malmö, 
www.palladium.nu

LYKTVANDRING PÅ  
KYRKOGÅRDEN
När Österlen lyser finns det möjlighet att följa 
med på vandring på Gamla kyrkogården i  
Simrishamn. Med lyktor i händerna går promena-
den längs Suckarnas gång bort till kyrkogården. 
Vid några av gravstenarna samlas man för att 
höra berättelser om människor som levde här förr 
i tiden och som nu vilar i jorden. En lyktvandring 
med berättelser för hela familjen. 

Lyktvandring på kyrkogården, 4/11, Simrishamn, 
www.simrishamn.se/museum

PIPPI PÅ DE SJU HAVEN
När Pippi, Tommy och Annika leker utanför  
Villa Villekulla hittar Tommy plötsligt en flask-
post.  Nyfiket tar de ut meddelandet och upptäck-
er att det är från Pippis pappa som blivit tillfånga-
tagen av sjörövare och nu sitter fängslad i en sjö-
rövarstad. Nu börjar äventyret med att Pippi mås-
te befria sin pappa omedelbart och hon beger sig 
till Söderhavet tillsammans med vännerna  
Tommy och Annika. Där väntar Kapten Blod-
Svente, Jocke med Kniven och de andra piraterna. 
Härlig musik, sång och en massa roligt!

Pippi på de sju haven 12/11, Ystad teater,  
www.ystad.se/teatern

RYSLIGT PÅ HÖSTLOVET
På Kulturen i Lund finns det många aktiviteter 
kring Halloween. Bl a anordnas spökkvällar i  
parken och guidade visningar av otäcka ställen; 
på museet finns ställen som är lite mer ljusskygga 
än andra, där det finns märkliga föremål eller där 
det har hänt oförklarliga saker. Här finns bland 
annat en äkta dödskalle, okända gravstenar och 
ett hus där det har begåtts mord. För den som inte 
vill ha det lika kusligt finns det aktiviteter som 
Halloween-pyssel och att skapa beteslyktor.  

Höstlov på Kulturen, 1/11–5/11 Kulturen Lund,  
www.kulturen.com

KLIV IN I MUMINS VÄRLD
I ”Mumin – en lekutställning” får besökaren stiga 
in i Tove Janssons fascinerande muminvärld.  
Kulturens fjärde interaktiva utställning base-
rad på barnböcker har den här gången fokuserat 
på Muminböckernas utomhusmiljöer. Här finns 
berg, vattenfall, en sjö och en skog. Barnen kan 
klättra, åka rutschkana och fiska. Dessutom kan 
de klä ut sig och uppträda på en scen. Den som 

SUNE

MUMIN

Höstlovet kan vara rysligt ruskigt och härligt  
häftigt både inomhus och utomhus. Det är bara 
att välja så mycket man hinner.

HÖSTLOV
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söker lugn och ro kan sitta och läsa i en ham-
mock, medan den som söker spänning kan sätta 
sina kompisar i fängelse.

Mumin – en lekutställning, t o m 14/1 2018,  
Kulturen Lund, www.kulturen.com

BYGG OCH PROGRAMMERA  
LEGO-ROBOTAR
Varje söndag kan barn och ungdomar i alla  
åldrar kostnadsfritt prova på att bygga och  
programmera LEGO-robotar tillsammans med  
Malmö Uppfinnarförening. Det är drop-in  
mellan kl 13–16,  kom när det passar, stanna en 
stund eller hela tiden.n

Bygg och programmera LEGO-robotar, 5, 11, 19,  
26/11, Teknikens och sjöfartens hus Malmö,  
www.malmouppfinnare.se
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Bonnie Bishop  
11/11 

Soul eller country? Bra fråga, sva-
ret är nog en hel del av varje. Tänk 
Bonnie Raitt och Shelby Lynne fast 
ändå helt eget i Kulturkvarteret i 
Kristianstad.n 

www.musikisyd.se

Pernilla Andersson 
10/11

Konsert med en mycket populär och 
varm sångerska, producent, musi-
ker, skådespelerska och låtskriva-
re. Pernilla är en artist med många 
strängar på sin lyra.n

www.unitedstage.se

Från druva till vin 
tom 17/12

Följ med på en tur till Simrishamn 
och lär er allt om vin, från hur dru-
vorna skördas till det att vinerna bu-
teljeras. Efteråt blir det vinprovning 
med väl utvalda delikatesser.n

www.nordicseawinery.se

Champions of rock  
18/11 

Peter Johansson och Jenna Lee-
James är tillbaka med sin bejublade 
Queenshow på Malmö Arena.  
Denna gång förstärkta med Ola 
Salo.n

www.championsofrock.se

November bjuder på mycket musik, stand up, isande 
thriller samt något för våra smaklökar att avnjuta så 
här års när vintern står för dörren.

Madame Butterfly  
15/11

Malmö Opera presenterar en kam-
marversion av Puccinis underbara 
klassiker Madame Butterfly. Hjärt-
slitande kulturkrock med kärlek, 
svek och längtan.n

www.malmoopera.se

Smaka på saluhallen  
tom 30/11

Följ med på en kulinarisk rundvand-
ring inne på Lunds gamla saluhall 
där ni får provsmaka handlarnas 
specialiteter och höra om husets 
historia och traditioner.n

www.ticketmaster.se 

Veronica’s Room  
tom 26/11

En thriller av Ira Levin, författaren 
till Rosemary’s baby. I huset finns 
ett rum där tiden tycks ha stannat, 
som om Veronica fortfarande levde. 
Från 15 år.n 

www.moomsteatern.com

David Batra 
30/11–3/12 

David Batra är tillbaka med ”Elefan-
ten i rummet” på Lunds Stadsteater. 
Showen är nu omgjord med tanke 
på att han inte längre behöver häm-
ta frun från SÄPO om kvällarna.n

www.davidbatra.se

Jonas Gardell  
19/11 

Nu ger han sig ut på turné igen. 
Bara han själv, inga dansare, inga 
transor. Stand up rakt upp och ner, 
gammalt och nytt bjuds det på;  
denna gång på Lunds Stadsteater.n

www.lifeline.se
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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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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

1785

TR
AD

IT

ION FRÅN W
IEN

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. 


