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KÅSERI

Gräspad vidde
Språket är inte bara ett sätt att kommunice-
ra utan säger också en del om vår samtid och 
tillhörighet. Man kan t ex höra vem som är 
hantverkare eller som jobbar som överläkare 
på det sätt man väljer att uttrycka sig på. Här 
behöver jag nog inte ge något närmare exem-
pel utan jag tror ni förstår vad jag menar.

Språket kan också vara en stor källa till un-
derhållning, om man vågar leka med det och 
förnya det, allt efter eget gottfinnande. Några 
av våra stora ”språkförbättrare” var väl Tage 
Danielsson, Hasse Alfredson och Povel Ra-
mel. Tyvärr har dessa ”språkikoner” redan 
vandrat vidare och kvar är vi som kan min-
nas deras tilltag i språklådan. I en förflack-
ning av språket där man hälsar varandra med 
ord som ”mannen” och ”softa lide yanni”, där 
alla ”hänger” med varandra och att ”chilla” 
är ett uttryck för lite vad som helst så kanske 
det kan vara på sin plats med lite omrörning i 
grytan.

Att gå den enkla vägen är inte melodin utan 
här krävs det att man verkligen tänker till.  
Povel Ramels gamla vapendragare Allan Jo-
hansson har bidragit med en massa kuligheter 
som villigt omsattes i herr Ramels ”Knäppup-
peri”. Som sketchen när Casper Hjukström 
och Nisse Blüttker talar ”selfejan” där man 
vördnadsfullt vänder ut och in på ord och fra-
ser så de får delvis nyare och bättre innebörd, 
oftast maträtter.

–Hovmästaren! Kan jag få en stamlek med 
smörsiljepär?

–Hallå, har ni inte spemonplockat oskjutet 
nylle med patronklimmon på menyn?

–Jag vill beställa en generad padda med 
damcykel.

–Är rägmjölsrollingen bra idag?
–Till dessert önskar jag en tockladskjorta 

med gräspad vidde.

Jag tror inte någon idag egentligen har hört 
dessa klassiker långt mindre vet vad det är. Jag 
provade själv för ett tag sedan på en restaur-

ang. Servitrisen såg mycket konfunderad ut 
när jag just beställde in en damcykel till min 
måltid. 

–Damcykel? frågade hon.
–Ja, en damcykel. Kan det vara så svårt att få 

in en damcykel, kontrade jag.
–Men vi har inga cyklar här, påpekade ser-

vitrisen.
–En damcykel är väl alltid en damcykel, 

framhärdade jag.
–Eh, jo, eh, ja, eh, visst, men…
–Ett konungarike för en damcykel och det 

är nu! hasplade jag ur mig.
–Vänta lite så skall jag prata med chefen, sa 

servitrisen och rann iväg.

Efter en liten stund kom en välsoignerad 
hovmästare in med min beställning av dryck.

–Här kommer herrns damcykel, sade han 
och blinkade med ögat. En Ramlösa är ju all-
tid en Ramlösa.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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Foto: Malmö Museer

1. Drömmar om Hollywood
Utställningen presenterar 1930-talets aftonmode, med inslag av vardag och fritid. Då var det 
för många en ouppnåelig dröm att klä sig i glittrande aftonklänning, dricka champagne och 
dansa i balsalar. Men drömma kunde alla, och glittriga Hollywoodfilmer gav riklig näring 
till dessa drömmar. Här syns ett nytt kroppsideal, helt olik 1920-talets pojkflicka. Nu är det 
kvinnliga former i fokus, som understryks av åtsmitande material i raffinerade skärningar.

Utställningen är en del av ett 1930-talstema med tre utställningar, som samtliga visas från 
och med 14 april 2018.n

Drömmar om Hollywood, 14 april–30 december, Malmö Museer, www.malmo.se

2. Dåliga Mänskor
Det är 1940-talets Malmö och i arbetarkvarterens smutsigaste område bor två unga flickor  
som precis fått sitt första jobb på senapsfabriken. De drömmer om att se världen, dansa 
swing och sjunga opera, men verkligheten kommer ständigt och påminner om hur orättvist 
livet är för den som lever i marginalerna av samhället. Kriget brinner i Europa, gränserna 
stängs och judiska flyktingar kommer över vattnet mellan Köpenhamn och Malmö. Sam-
tidigt dansas vild jitterbug i Folkets Park och ungdomarna drömmer om ett modernt liv i 
USA.

”Dåliga Mänskor” är en tårdrypande och fantastisk musikal om mod, längtan, vänskap, 
död och liv… som hände alldeles här, alldeles nyss.n

Dåliga Mänskor, 20–21 april Nöjesteatern Malmö, 27–28 april Ystad teater, 4 maj Landskrona teater, 
www.lillabeddingeteater.se

32 JACOB KARLZON Foto: Olaf Heine || Jan Lundgren Foto: Thomas Schloemann

Foto: A
ndreas Paulsson

3. Fyra händer & 176 tangenter
Jan Lundgren och Jacob Karlzon är två av de absolut största namnen inom jazzen i Sverige. De har följts 
åt genom åren, men aldrig samarbetat. Missa inte denna unika chans att höra dem tillsammans när de 
för första gången är på samma scen samtidigt. Både Jan och Jacob är Steinway Artists, de enda i Sverige 
inom jazzen, och framträder här på varsin Steinway D.

De båda pianisterna har jazzen som bas för sitt konstnärskap, men har också hämtat intryck från  
olika genrer. Utifrån deras digra repertoarer får vi njuta av såväl jazzstandards och svensk folkmusik 
som originalkompositioner från deras respektive album.n

Jan Lundgren & Jacob Karlzon – Två Steinwayflyglar, 25 april, Palladium, Malmö, www.palladium.nu

4. God doft i snygg förpackning
I miniutställningen ”Design för doft - flaskor för flytande flärd” delar konsthisto-
rikern Christina Lindvall-Nordin med sig av sin unika samling av vackra parfym-
flaskor. Den svenska parfymindustrin tog sin början omkring 
1850 och miniutställningen visar smakprov på sällsynta svenska  
flaskor från bland annat Zadigs i Malmö, Pauli, Barnängen, 
Hylin och Gahns. Det är en nostalgisk tripp från 1700-talet 
fram till idag.n

Design för doft – flaskor för flytande flärd, t o m 25 juni,  
Malmöhus slott, www.malmo.se
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  Alla foto: Emmalisa Pauly

På Malmö Stadsteater spelas en skön blandning av moderna pjäser om 
Dylanmän och Lars Norén men också klassiker som ”Fröken Julie” av 
Strindberg. Gammalt och nytt, precis som det skall vara när Stadsteatern 
visar sina konstnärliga ambitioner.

En dramakomedi om några män i panikåldern 
som förts samman av sin outgrundliga kärlek till 
Bob Dylan. 

Markus, Konrad och Bror träffas tre gånger om 
året för att prata om deras husgud Bob Dylan. De 
lagar mat, dricker vin och dyrkar idolen. Allt i li-
vet kan förklaras med en Dylanlåt. De vet till och 
med vilken Dylanskiva som kvinnorna i deras liv 

representerar. Bob Dylan följer männen genom 
livet, genom skilsmässor, medelålderskriser, nya 
kärlekar och oväntade dödsfall. De håller sten-
hårt fast vid Dylan trots att allt annat faller. En 
dag kommer en fjärde medlem med på middagen; 
Erik. Han ska träffa Dylan veckan därpå innan en 
konsert, han har betalat dyra pengar för att skaka 
hand med mästaren.

DYLAN, NORÉN 
& JULIE

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG, KIM SULOCKI, CHARLIE GRÖNVALL, RENAIDA BRAUN
STOR ENSEMBLE • REGI & MANUS: ROBERT DRÖSE • MUSIK: MARTIN LANDH

Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70 & drosenorberg.se

HELSINGBORG ARENA 4/2 • YSTAD ARENA 10/3 • MALMÖ ARENA 11/3 • KRISTIANSTAD ARENA 22/4

DRÖSE & NORBERG, PRODUCENTERNA AV SNÖVIT THE MUSICAL & TROLLKARLEN FRÅN OZ 
PRESENTERAR STOLT
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T O M 21 APRIL
VINNAREN TAR ALLT 
Vad innebär det att vara en medborgare? Måste 
man vara en medborgare? Är det bara rättigheter 
eller också skyldigheter?

I denna rykande aktuella politiska kabaret leve-
rerar Medborgarbandet sylvassa dramatiska tex-
ter med humor, extravagans och engagemang. Ett 
tjugotal medverkande bidrar till myllret på sce-
nen med ett liveband, artister och akrobater, kän-
da och okända med viljan att lyfta kollektivet. 

Medborgarbandet är inspirerat av The Citizens 
Band från New York City som blev kända under 
presidentkampanjen 2008 då de uppmanade folk 
att gå och rösta.

T O M 2 MAJ
FRÖKEN JULIE
Pjäsen ”Fröken Julie” av August Strindberg  
belyser ett tydligt klassamhälle och lyfter brän-
nande frågor om kön och kärlek. Den är hans 
mest spelade pjäs och en av världsdramatikens 
mest älskade. Det är midsommarnatt och grevens  
dotter fröken Julie har dansat med betjänten Jean. 
Nu sitter de i köket och Julie vill skåla och dricka. 
De pratar och skojar men stämningen är på hel-
spänn. Kokerskan Kristin, som är förlovad med 
Jean, betraktar dem på avstånd. Hon tycker inte 
det är passande att fröken Julie och Jean sitter och 
dricker tillsammans, de borde inte umgås med 
varandra överhuvudtaget.

14–21 APRIL
EPISOD
Ett hus står i centrum i detta existentiella drama  
fyllt av humor och värme. Under en husvisning 
får vi möta sex personer i olika skeden av livet. 
Ägarna till huset som vill sälja för att försöka 
lämna sorg och stagnation bakom sig, de medelål-

T O M 5 MAJ
DYLANSÄLLSKAPET
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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.

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se

ders makarna som behöver ett nytt projekt för att 
hitta gnistan i relationen igen och det yngre paret 
som precis har påbörjat resan tillsammans. Liv 
som vidrör varandra en kort stund och ruckar på 
de väl upptrampade spåren. Vad gör vi för att vi 
vill och vad gör vi för att vi tror att vi måste?

I ”Episod” bjuder författaren, dramatikern och 
regissören Lars Norén på stor igenkänning, som 
med ömhet beskriver människors strävan att nå 
varandra.

27 APRIL –2 JUNI
JAG, MIG SJÄLV OCH...
Skådespelaren Johannes Wanselow är son till en 
svensk mamma och en iransk pappa. Han är född 

och har bott i Sverige hela sitt liv och har bara 
besökt Iran en enda gång. Det var då han sökte 
upp sin pappa, som reste ifrån Johannes och hans 
mamma, då han var liten. 

Det desperata sökandet efter pappan ligger till 
grund för monologen. Johannes ger sig ut på en 
halsbrytande resa i tid och rum för att få svar på 
den enda frågan, varför han blev lämnad.

Men i sin jakt efter pappan erkänner han så 
småningom att hans sökande egentligen är ett  
sökande efter att förstå vem han själv är. Johannes 
Wanselow står själv på scen i en blandning mellan  
stand-up, show och bekännelse.n 
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KULTURENS ÖSTARP
www.kulturen.com

I en lantbruksmiljö från 
1800-talet står historien 
stilla. Inbäddad i lummig 
grönska står gårdshusen 
på den gamla gården kvar 
och sjuder av aktiviteter för 
hela familjen. En måltid på 
Östarps gästgivaregård är 
en skånsk smakupplevelse.

Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

WANÅS SLOTT
www.wanas.se

I Östra Göinges fantastiska 
natur samsas medeltida 
slottshistoria och nutida 
konsthistoria. Här kan 
man bo över, äta gott och 
uppleva brukslandskap och 
natur. Året om finns kon-
sten att uppleva i skulptur-
parken kring slottet.  

TREE HUT WANAS, TADASHI KAWAMATA  
Foto: Mattias Givell 

BIBLISKA TRÄDGÅRDEN
www.svenskakyrkan.se/hollviken/ 
bibliska-tradgarden

Vis Stora Hammars kyrka 
i Höllviken ligger en örta-
gård med bibliska växter 
som börjar spira så smått 
när värmen tittar fram. En 
plats för en avkopplande 
vårpicknick och en stund 
av kontemplation över livet 
och dess förgänglighet.

Foto: Pixabay

FREDRIKSDALS TRÄDGÅRDAR
www.fredriksdal.se

I år fyller Helsingborgs 
fantastiska stadspark och 
friluftsmuseum 100 år. 
Nya planteringar, historisk 
musikal och roliga utställ-
ningar i museerna väntar 
under året. Dessutom kan 
man shoppa, äta gott och 
planera för ett besök på 
Eva Rydbergs sommarföre-
ställning. 

Foto: Ralf Ekvall

    

Kulturupplevelser  
i Skåne
Välkommen till kultursidan. Här får du förslag på trevliga utflykter  
att göra tillsammans med vänner och familj. Alla är förknippade med 
historia och kultur i Skåne.

Foto: Pixabay
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Malmö Live är ett stort smörgåsbord av musikrätter där man tar för sig av 
det man tycker om och smakprov av det man inte känner till. Man kan  
alltid vara säker på att alla ingredienser i smakensemblen är av högsta kvalité. 

12 APRIL
KONSERT &  
SYMFONI
Den skånska tonsättaren 
Anna-Lena Laurin har 
komponerat en konsert för 
Göran Söllscher. Musiken 
är en kavalkad av käns-
lor, uttryck och tolkningar. 
Det är upp till gitarristen 
av tolka med sitt instru-
ment och till dirigenten att 
skapa balans mellan orkes-
ter och gitarren. Efter pau-
sen väntar Sjostakovitjs 
13:e symfoni Babij Jar. En 

timme före konserten är det introduktion på Kanalscenen. 
Under kvällen medverkar också Lunds Studentsångare med 
dirigent Andreas Lönnqvist. 

LEONARD BERNSTEIN  Foto: Al Ravenna, 1955, courtesy of the Library of Congress Aristoy 

Foto: sxc.hu
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ÖVERST: SOLALA  Foto: Lisa Irvall
TILL HÖGER: OKII Foto Niklas Michin Aristoy

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

14 APRIL
JOYSTICK 10.0
MSO, presentatören och spelvetaren 
Orvar Säfström, sopranen Sabina 
Zweiacker, Vokalensemblen VOS och 
Petri Sångare bjuder på ett jubileums-
program med hela guldkorn från spel-
musikvärlden. Kronan på verket blir 
Sabina Zweiackers stämma på ”The 
Dragonborn Comes” från Skyrim, 
komplett med ackompanjerande kör. 
Zweiackers och Radiosymfonikernas 
tolkning blev 2016 en viral sensation 
med uppemot 10 miljoner visningar på 
YouTube. Det blir kringak-
tiviteter som att spela 
på retrospel, VR-upp-
levelser och en rejäl 
retro-memorabilia-
marknad.

Historien är löst baserad på William Shakespeares  
komedi ”Trettondagsafton” och utspelar sig i en 
sömnig småstad i USA i mitten på 1950-talet. Den 
unge rockkillen och rebellen Chad kommer till 
stan och vänder upp och ner på den vilket inte 
uppskattas av alla dess invånare och speciellt  
inte av stadens borgmästare. Den unga tjejen  
Natalie jobbar som mekaniker hos sin far i hans 
garage. Hon är en drömmare och hennes liv tar 
en ny vändning när hon träffar Chad. Hon fal-

ler pladask för honom och får upptäcka kärlekens 
magi och det härliga med äkta rock ń  roll. På 
scen kommer publiken att få se en grym ensemble 
i briljanta sång- och dansnummer samt ett fantas-
tiskt svängigt liveband som kommer ta dem med 
på en rejäl nostalgitripp tillbaka till 1950-talet, 
med Elvis odödliga låtar som ”Hound dog”, ”Blue 
suede shoes”, ”Jailhouse rock” och många fler.n

All shook up, t o m 22 april, Kristianstads Teater,  
www.allshookup.se

KUNGEN LEVER 
I KRISTIANSTAD
Svängiga Broadwaymusikalen ”All shook up” är
sprängfylld med Elvis Presleys största hits. Precis som 
andra populära jukebox-musikaler, som ”Mamma Mia”, 
”Rock of Ages” och ”We will rock you”, är ”All shook 
up” en härlig feelgoodmusikal som man helt enkelt inte 
kommer att kunna motstå. 

19 & 21 APRIL
BERNSTEIN 100 ÅR
Bernstein var en passionerad ton-
sättare och då inte endast i verk som 
”West Side Story” och andra musikaler 
utan också i symfonier, en mässa och 
så serenaden för soloviolin och orkes-
ter med sina tvära kast och krumbuk-
ter. Dessutom spelas Prokofjevs femte 
symfoni, komponerad under brinnan-
de världskrig sommaren 1944. En tim-
me före konserterna är det introduk-
tion på Kanalscenen.

27 APRIL
BRINNER UPP I NATTEN
Att vara ung och sökande, upptäcka allt för första gången 
och älska och längta med hela sitt hjärta, det är vad den vo-
kala powertrion Solala berättar om. Med Håkan Hellströms 
musik och texter som en genomgående röd tråd skapar  
Solala och Bohuslän Big Band en konsertupplevelse  
utöver det vanliga. Genom ord och toner målar de upp en 
både vacker och skitig bild av uppväxten – festerna, stäm-
ningen, längtan, febern och melankolin.

LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR
OKII NAMI
I Okii Nami-rummet får barn som fyllt 7 år titta in och helt 
gratis pröva på experimentella instrument, t. ex. Aerodrums 
och theremin. Musikpedagoger hjälper den som vill prova 
traditionella orkesterinstrument och ett programmerbart in-
strument som kallas ”Skoog” kan barn och unga med funk-
tionsnedsättning testa. Barn som inte har åldern inne har en 
egen avdelning där de också får spela instrument.n

SPELA MUSIK
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SNOGEHOLM
www.skanskalandskap.se

Tre glittrande sjöar ramar 
in en natur som erbjuder 
både stigar för prome-
nader och gläntor för 
picknick. Här finns plats 
för barnens lek och spring 
i skogsbackar och på he-
darna. En naturupplevelse 
som lockar dig tillbaka flera 
gånger om. 

SVANEHOLMSSJÖN 
www.skurup.se/svaneholm

Kring sjön går flera stigar och leder för den prome-
nadsugne och också sjön inbjuder till en rodd eller 
en simtur. Grillplatser och ett utomhusgym för trevlig 
samvaro finns utplacerade och för den fotointres-
serade finns fina utsiktsplatser. 

Foto: Svaneholmsslott

JÄRAVALLEN 
www.kavlinge.se

Här är stranden långgrund och på strandängarna 
trivs många olika fågelarter. Flera skyddade arter 
som t ex strandpadda lever här. Skåda fåglar, pick-
nicka bland dynerna och promenera på de många 
stigarna i området. 

Foto: Pixabay

BREANÄS
www.skanskalandskap.se

I vildmarken längs Immelns 
västra strand möter du 
omväxlande gammal barr-
skog och ljusare blandskog, 
blöta myrar och betad 
skog. Rester från övergivna 
stenbrott och ruiner från 
torp och boplatser är 
spännande att undersöka.

    

Naturupplevelser  
i Skåne
Välkommen till natursidan. Skåne är fyllt av fantastiska platser att upp-
täcka. Här får du förslag på trevliga utflykter att göra tillsammans med 
vänner och familj.

Foto: Pixabay

I vår åker Kikki ut på en omfattande turné och då får hon göra det hon älskar allra mest; möta 
sin publik. Tillsammans med sitt band kommer hon att bjuda på musik från hela sin karriär; 
mycket country men även en och annan schlagerklassiker.

–Förra året har på många sätt varit ett fantastiskt år för mig och nu vet jag att 2018 kommer 
att bli lika bra. Jag känner mig verkligen lyckligt lottad, jag älskar att få spela med mitt duktiga 
band och möta publiken. Det är också extra roligt att jag får komma till konserthus och kultur-
hus, de scenerna är helt enkelt speciella, säger Kikki.n

Kikki Danielsson, 18/4 Malmö, 30/4 Helsingborg, www.unitedstage.se

Kikki Danielsson, en ikon i svenskt musikliv, är högaktuell med kritiker-
rosade albumet ”Portrait Of A Painted Lady” efter sin medverkan i 
TV4:s älskade ”Så mycket bättre” och Melodifestivalen.

KIKKI  
PÅ VÄG

Foto: Per Jahnke

ÅRETS NYHET!
Nils Oscar Palace – nybyggd 400 m2 exklusiv

utställning!

– nybyggd 400 m  exklusiv
utställning!

VÄLKOMMEN TILL AUTOSEUM
I SIMRISHAMN!

ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA MOTORMUSEER
Svensk Bilsportutställning • Frasses Musikmuseum med 
biosalong • Stefan ”Lill-Lövis” utställning • L.A. Toys – 
leksaksmuseum • Nils Oscar Palace – årets exklusiva 
nyhet • Modellfl ygutställning • Alfs Leksaker
Modelljärnväg • Trivsamt kafé

FABRIKSGATAN 10, 272 36 SIMRISHAMN. TEL: 0414-137 80. ÖPPET: MARS–OKTOBER, 11–18, ALLA DAGAR UTOM MÅNDAGAR OCH MIDSOMMARHELGEN  www.autoseum.se

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay
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När Tiffany och Bianca Kronlöf till-
sammans med Thom Gisslén åter 
ger sig ut på turné är siktet inställt på  
valåret 2018. De redan frälsta kom-
mer att utmanas i godhet och för-
ändring. De som fortfarande lever i 
mörker kommer att vakna. 

DE REDAN 
FRÄLSTA

I ”De redan frälsta” kommer ingen undan.  
Denna gång riktar Familjen Kaos sina blickar mot 
valåret, men också mot sig själva. Med knivskarp 
humor och brutal ärlighet tar de sig an känsliga 
ämnen i Europas politiska landskap. Ingen fråga 
är för stor och ingen människa för liten.n

De redan frälsta, 8/4 Lund, 10/4 Kristianstad, 11/4 
Ystad, 12/4 Landskrona, riksteatern.se

Foto: Sara P B
orgström

 Foto: Peter Zacsko

”Parismiddagen” syftar till de banketter som 
arrangerades i Paris under teckenspråkets  
guldålder på 1800-talet. Inspirationen till före-
ställningen är hämtad ur nyårsklassikern  
”Grevinnan och betjänten” men där grevinnan 
och betjänten år efter år går i cirklar vänder  
Parismiddagen på steken och det skapas ett 
händelseförlopp som är omöjligt att förutse.  
Föreställningen hyllar den svenska dövrörel-
sens 150-årsjubileum. Spelas på svenskt tecken-
språk och textas till svenska.n

Parismiddagen 16/4 Lund, 18/4 Kristianstad,  
riksteatern.se

TYST TEATER
Upplev en tidsresa i dövhistoria  
genom en middag för två.
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RIGOLETTO Foto: Malmö Opera

KÄRLEKEN  
& LYCKAN 
Var finns kärleken och var finns lyckan? Den bästa berättelsen är den som 
känns igen och kryddas den också med sång och musik blir det en upplevelse 
för både tanke och sinne. 

TIDLÖS FAVORIT
Med sin underbara musik och en handling lika 
spännande som en thriller, har operan ”Rigoletto” 
varit en stor publikfavorit allt sedan urpremiären. 
Nu spelas den på Malmö Opera i regi av Kasper 
Holten. 

I en stor lyxvåning håller Hertigen hov med 
vräkiga och dekadenta fester. Hans ständige  
sidekick, den illa omtyckta Rigoletto, gör narr av 
allt och alla. De rör sig i en värld där allt är till 
salu och kvinnor är förbrukningsvaror. Under 
den polerade ytan är kontakterna med den undre 
världens kriminalitet omfattande och smutsiga.

Men Rigoletto har en hemlighet, en älskad  
dotter som han håller gömd undan världens ond-
ska. Tills den dag då ryktet börjar gå; Rigoletto 
håller en kvinna gömd, säkert hans älskarinna. 
Henne skulle Hertigen gärna slå klorna i.

Operan är baserad på Victor Hugos pjäs ”Kungen  
roar sig”, som Verdi ansåg vara i klass med  
Shakespeare. Och liksom Shakespeares mörkaste 
dramer är ”Rigoletto” spännande och vacker men 
ack så fruktansvärd.

I operan drabbar Verdis rafflande, mäktiga  
musik hårt och svidande för att landa i den tröst-
lösa frågan: Kan man skydda sina barn från värl-

 PIPPIN Foto: Malin Arnesson

dens ondska? Det är en fråga som regissör Kaspar 
Holten tagit fasta på när han gör ”Rigoletto” till 
en riktig thriller i ”scandic noir”-stil.

Operan innehåller en av genrens största schla-
gers, La donna è mobile, där hertigen visar sitt 
förakt för kvinnorna som han säger sig älska. Ett 
lysande exempel på vacker musik som döljer ett 
ganska mörkt budskap.

Rigoletto, t o m 1 juni

GLITTER OCH GALENSKAP
En trupp artister, ledd av en karismatisk spelledare,  
anländer för att berätta historien om den unge 
prins Pippin. Pippin är förvirrad över tillvaron. 
Han försöker finna meningen med livet på alla 
möjliga sätt; i strider på slagfältet, politiskt spel, 
högre maktpositioner och köttets lustar, men ing-

enting gör honom riktigt lycklig.
I desperation mördar han sin far kung Karl den 

store, men ångrar sig genast och ber spelledaren 
återuppväcka honom. När olyckan är som störst 
kommer änkan Katarina och hennes lille son in i 
hans liv. I det enkla, alldagliga livet hittar Pippin  
till slut kärlek och lycka. Men då griper spel- 
ledaren in, besatt som han är av att ge sin publik 
en storslagen show. En storslagen show blir det 
sannerligen när regissör Ronny Danielsson sät-
ter tänderna i den här Broadwaymusikalen från 
1970-talet, med dans, akrobatik, galna upptåg och 
scenkostymer tagna som ur en drömvärld. Mode-
skaparen Camilla Thulin tar publiken till en värld 
av skyhöga frisyrer, paljetter, glitter, ränder och 
prickar.n

Pippin, t o m 21 april 

Malmö Opera
www.malmoopera.se



 www.dethander.com – DET HÄNDER 21DET HÄNDER – SKÅNE 20
Resperiod: 21 dec – 8 apr 2018

Ta snabbaste vägen  
till Åre och Mora i vinter!
Visste du att BRA flyger direkt från Stockholm, 

Göteborg och Malmö till Östersund/Åre i vinter? 

Och från Ängelholm till Mora/Sälen, från 548:- 

enkel resa. Snabbt och smidigt till snön,  

helt enkelt. 

Boka via din resebyrå  
eller på flygbra.se

Flyg från Bromma fr.

inkl.skatter och avgifter

Flyg från Malmö
 eller Göteborg fr.

inkl.skatter och avgifter

 M
ISS LI  Foto: Sonny B

oy G
ustavsson

LYSSNA
Vilken musik föredrar du? Nu när 
Skåne fått ytterligare en scen,  
Stjärnteatern i Lund, finns ännu fler 
möjligheter till musikaliska utsvävningar  
för ett gladare liv och en lugnare själ.

live

››
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LOUISE HOFFSTEN
Nu gör hon sig redo för att möta 
våren och publiken med en per-
fekt giv guldkorn, klassiker och 
nya låtar. Med en låtkatalog och 
långa historik på landets live-
scener behöver Louise Hoffsten 
ingen närmare presentation. 
2017 släppte hon albumet  
”Röster ur mörkret” som hylla-
des som ytterligare ett klassiskt 
Hoffsten-album. 

29 april Stjärnteatern,  
www.stjarnteatern.se

MISS LI
I november släppte hon ”A 
Woman’s Guide To Survival” 
som, efter fyra singelsläpp, en 
bejublad sommarturné och ett 
omskrivet dopp i Skellefteälven, 
hyllats av press och lyssnare  
över hela landet. Miss Li ger sig 
ut på turné under våren med 
alla sina nya låtar. 

7 april, Mejeriet, 
www.kulturmejeriet.se

BO SUNDSTRÖM
Jazz låter bäst på svenska enligt 
frontmannen i Bo Kaspers  
Orkester, som i 25 års tid har 
skrivit svenska texter till ban-
dets jazzdoftande musik. Nu 
gör han egna svenska tolkningar 
på några utvalda sånger ur den 
amerikanska jazzrepertoaren.

20 april Ystad teater, 21 april  
Stjärnteatern, 11 maj The Tivoli, 
www.lifeline.se

MIKAEL RICKFORS
Han är ett legendariskt namn 
inom svensk pop/rock. Inte 
bara för hans roll som sångare 
i The Hollies på 1970-talet, el-
ler hans klassiska 80-talshymn 
”Vingar för Pengarna”, utan 
som en av landets bästa rock-
sångare någonsin. Hans grova 
rockröst med sitt otroliga ton-
omfång har jämförts med de 
bästa. 

13-14 april Victoriateatern,  
www.victoria.se

ERIC SAADE
Han är en av 2010-talets popu-
läraste svenska artister och har 
stått på scen i halva sitt liv. Han 
har etablerat sig som en av lan-
dets mest framgångsrika artis-
ter som bland annat varit ute 
på turné med ett publiksnitt på 
över 10 000 personer och släppt 
4 album varav 3 toppat den 
svenska albumlistan.

20 april Kulturbolaget,  
www.kulturbolaget.se

EBBOT LUNDBERG 
Med en stor röst, karisma, hu-
mor och ett särpräglat uttryck 
hör han till våra absolut främ-
sta artister. I ”Så Mycket Bättre” 
2013 visade hans tolkningar av 
de andra artisternas låtar upp 
en bredd i hans uttryck och för-
mågan att omvandla vad som 
helst genom ett unikt artistiskt 
filter. 

6 april, Mejeriet,  
www.kulturmejeriet.se

SLOWGOLD
Slowgold är Amanda Wernes 
musikaliska alias. Hon ska-
par tidlösa, poetiska historier 
som bärs fram genom drömsk 
prärierock. Albumet ”Dröm-
mar” handlar om att våga 
drömma om en bättre tillvaro. 
Själv drömmer Amanda om så 
många saker att det snurrar i 
huvudet ibland, samtidigt som 
hon försöker stå med båda föt-
terna på jorden för att inte blå-
sa bort. 

20 april Mejeriet, 21 april Palladium, 
www.unitedstage.se

DARIN
Strax efter att han medverkat i 
Idol 2004 släppte han sitt för-
sta album ”The Anthem”. Sedan 
dess har han haft 6 albumet-
tor på topplistan och samarbe-
tat med några av världens främ-
sta producenter. Han har också 
medverkat i ”Melodifestivalen” 
och ”Så Mycket Bättre”. Darin 
skriver musik och turnerar runt 
om i världen.

4 april Malmö Live,  
7 april Helsingborgs konserthus, 
www.unitedstage.se

ERIC GADD  
Alltid aktuell, folkkär och 
omisskännlig. En soulinstitu-
tion och garantin för sväng. 
Eric Gadd firar 30 år som ar-
tist i år och har inga planer på 
att sakta ner. Förvänta en intim 
akustisk kväll. Mannen bakom 
klassiker som ”Do You Believe 
in Me” och ”Vi kommer ald-
rig att förlora” har sedan debu-
ten 1987 släppt 11 album, vun-
nit 3 Grammisar, sålt guld- och 
platina dubbelt och trippelt 
och spelat live närmare 4 000 
gånger.n

6 april Stjärnteatern,  
www. stjarnteatern.se
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SLOWGOLD Foto: Ellika Henrikson

MIKAEL RICKFORS
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Det blir världspremiär med Skånes Dansteater när  
föreställningen ”Nayrab” sätts upp med koreografi av  
Nicolas Cantillon och Laurence Yadi.
”Nayrab” är ett medryckande möte mellan traditionell musik från Mellan-
östern och nyskapad koreografi. Titeln betyder slättmark på syrianska och 
är även namnet på den by i Syrien där föreställningens kompositör,  
Malmömusikern Tarek Alhadj, föddes. Hans musik bär en hel regions  
poesi och spelas live på scenen. Nio dansare kastar sig ut i dansstilen Fuitt-
Fuitt. En dansande motståndsanda, en flödande rörelse som vägrar låta sig 
hejdas. De låter instinkterna styra och böljar fram till musiken i en lyrisk 
trans. ”Nayrab” vill inspirera publikens sätt att leva och ger dem en pulse-
rande upplevelse som känns långt ut i salongens stolsrader.n

LYRISK  
SYRIANSK 
DANS

Nayrab
5–8 april, 12–14 april,  
Skånes Dansteater,  
www.skanesdansteater.se

Foto: Jenny Baumgartner

Med huvudroller i ”Phantom of the Opera”,  
”Jesus Christ Superstar”, ”Les Miserables”,  
”Wicked”, ”Elisabeth”, ”Dracula”, ”Ringaren i 
Notre Dame”, ”Jekyll & Hyde”, ”West Side Story” 
och mycket annat i bagaget kommer artister som 
magiskt skönsjungande Malena Tuvung, men 
också Viktoria Tocca, Niklas Asknergård, Daniel  
Sjöberg och Emil Sigfridsson.n

Från Broadway till Duvemala, 13 april Ängelholm,  
14 april Ystad teater, www.franbroadwaytillduvemala.se

Foto: Tom Wall 

TUVUNG  
TAR TON
Det här är vad som enklast kan  
beskrivas som en succékonsert med 
några av Sveriges mest etablerade  
musikalartister. Stora röster och sto-
ra känslor drabbar samman i en ka-
valkad av musik från världens största 
musikaler.

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

JE
SP

ER
 T

Y
D

ÉN
, D

A
N

IE
L 

SJ
Ö

B
ER

G
, L

A
IL

A
 A

D
EL

E,
 V

IK
T

O
R

IA
 T

O
C

C
A

 F
ot

o:
 N

ik
la

s 
Ly

de
en



 www.dethander.com – DET HÄNDER 27DET HÄNDER – SKÅNE 26

Magi, cirkus, modern prinsessa på ärten, flygande 
mattor, tekalas och skråla med till filmmusik – april 
bjuder på många olika och roliga evenemang. 

BÄDDAT  
för KUDDAR

T
H

E G
R

EA
T

 PA
R

A
D

O
X

 O
F PLA

Y
  Foto: M

alin A
rnesson // B

U
R

G
ER

 PR
IN

C
ESS Foto:A

lexander Tengham
n

THE GREAT PARADOX OF PLAY
Tre nordiska magiker, 40 kuddar och ett lånad 
ring. Kan du genomskåda trolleritricken på scen? 
Känner du igen den smittande lekfullheten i att 
ha kuddkrig?
The Great Paradox of Play vill överraska, inspire-
ra, ifrågasätta, hylla och föra in leken i våra liv. 

Föreställningen visar skickliga rörelser från 
några av våra bästa nordiska magiker. Lägg till 
kostymer inspirerade av barocken och en mini-
malistisk scenografi så har du The Great Paradox 
of Play. 

The Great Paradox of Play 13–14/4 Landskrona Teater, 
www.rapideye.dk  

EN VÄRLD AV DRÖMMAR
Hunden Kasjtanka drömmer om det glänsande li-
vet på cirkusen. Men drömmar som förverkligas 
är inte alltid vad man tänkte. Är att lyckas och att 
vara lycklig samma sak? Hur mycket är du beredd 

att offra för dina  
”fifteen minutes of 
fame”?En skräckroman-
tisk cirkus med djur som har 
mänskliga egenskaper eller kanske människor 
med djuriska egenskaper. En förförande teater-
föreställning med alla de signum som är Mooms-
teaterns – visuell magi, absurd humor, unikt  
skådespel, känsla och eftertanke.

Kasjtanka – En Cirkusdröm t o m 29/4,   
www.moomsteatern.com

BURGER PRINCESS
Tiden är kommen för prinsen i kungariket att 
gifta sig och drottningen söker efter en passande 
prinsessa. Dock har hon mycket speciella krav på 
sin sons framtida maka och inte ens reklam på 
TV resulterar i en passande kandidat.

Samtidigt står en flicka och steker hamburgare 
på en kommersiell kedja i en annan del av staden. 
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  Foto: Ivan D
a Silva

Hon skulle inte ha något alls emot att byta sitt 
kungahus mot ett annat…

Burger Princess är en modern tolkning av folk-
sagan ”Prinsessan på ärten”.

Burger Princess, 14/4 Hässleholm, 21/4 Simrishamn, 
www.riksteatern.se

SJUNGA MED
Biograf Spegeln bjuder in till att sjunga med i två 
uppskattade filmer, Mamma Mia och Frost. 

Den första filmen bjuder på ABBA-låtar, ett 
överflöd av sång och dansnummer och en stjärn-
späckad rollista. Det är svårt att låta bli att sjunga 
med och här behöver du inte låta bli utan kan 
skråla med för full hals. 

”Mamma Mia!” bygger på succémusikalen med 
samma namn där den blivande bruden Sophie 
är på jakt efter sin pappa inför den stora dagen. 
Det är bara ett problem - hon vet inte vem han är. 
Men efter att ha tjuvläst sin mammas dagböck-
er, kommer hon fram till att han är en av hennes 
tre gamla pojkvänner. Hon bjuder in dem alla tre, 
även om hon vet att hennes mamma inte kommer 
att bli glad. Sophie försöker desperat hemlighålla 
deras närvaro, med det dröjer inte länge förrän 
hemligheten avslöjas och det roliga börjar. 

När Disneys ”Frost” visas finns det även möj-
lighet att komma och träffa en livs levande Anna 
i foajén innan visningen. En sångledare värmer 
upp publiken på plats, med sång och rörelser, och 
sedan sjunger alla tillsammans samtidigt som fil-
men visas.

I äventyret ”Frost” lägger en profetia ett helt 
land i evig vinter. Den orädda optimisten Anna 
måste därför ge sig ut på ett äventyr med den  
våghalsige bergsmannen Kristoffer.

En magisk resa tar sin början i Biosalongen, där 
publiken denna gång är stjärnorna som ska hjälpa 
Anna att hitta sin syster Snödrottningen Elsa, för 
att få ett slut på den iskalla förtrollningen.

Sjung med till Frost 7–8/4, Sing Along: Mamma Mia  
20–21/4, 11–12/5, Spegeln Bar, www.biografspegeln.se

TEKALAS HOS HATTMAKAREN  
OCH PÅSKHAREN
I Kulturens nya lekutställning ”Alice i Underlandet”  
kommer man liksom Alice att känna sig stor på 
vissa ställen, och liten på andra. Här kan man 
leka teparty, klä ut sig, spela spel, pussla, krypa 
in i kaninens hus, läsa böcker med mera. Lewis 
Carroll skrev den kända barnboken med samma 
namn för över 150 år sedan. Den handlar om Ali-
ce som trillar ner i ett kaninhål. Efter det är ing-

et sig likt. Hon blir stor och liten om vartannat, 
hamnar i en underlig värld. 

Utställningen är för barn 3–8 år med sällskap 
av vuxna, samt för alla som är nyfikna på ”Alice i 
Underlandet”.
Alice i Underlandet – en lekutställning, minst t o m feb 
2019, www.kulturen.com 

ÄVENTYR I ORIENTEN
”Aladdin” är en komisk äventyrsmusikal för hela 
familjen med en stor ensemble, spektakulär iscen-
sättning och nyskriven originalmusik. 

Lämna det kalla Norden och följ med till den 
mytomspunna Orienten. Magiker, flygande mat-
tor och vilda dromedarer. Humor och drama mö-
ter kärlek och ljuv musik. Lägg därtill en märkligt 
motsträvig ande så får du ett fartfyllt och riktigt 
roligt äventyr för alla mellan 3 och 100 år.

Äventyret Aladdin, 22/4, Kristianstad Arena,  
www.aventyretaladdin.se
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I centrum står Figaro och hans kärlek Susanna, hon arbetar på slottet där den 
ständigt otrogne greven Almaviva och hans hustru bor. Runt dem kretsar en 
mängd karaktärer som alla har band till varandra och snabbt utvecklar sig pjäsen 
till en mustig historia där det gäller att hänga med i svängarna.

”Figaros bröllop” skrevs alldeles före franska revolutionen 1789 och med sin 
förtäckta kritik mot rådande orättvisa samhällssystem blev pjäsen först en rejäl 
flopp. Men med draghjälp av Mozarts operaversion har den blivit älskad på värl-
dens scener. Köpenhamnsbaserade regissören Moqi Simon Trolins uppsättning 
är en färgsprakande, absurd och musikalisk komedi med djupt förankrade röt-
ter som låter oss förstå att verkligheten ibland inte är vad den ser ut att vara. Moqi 
Simon Trolin har tidigare satt upp prisbelönta ”Sandholm” (2011) och publiksuc-
cén ”Den besynnerliga händelsen med hunden om natten” (2015) på Helsingborgs 
stadsteater.n

Het passion, intriger, längtan efter bekräftelse samt en  
pyrande revolution. ”Figaros bröllop” är en farsartad komedi 
som osar av åtrå, otrohet och utstuderad maktkamp. 

Figaros bröllop
t o m 5 maj,  
Helsingborgs stadsteater,  
www.helsingborgsstadsteater.se

ÅTRÅ &  
MAKTKAMP

Foto: Sophie Håkansson

Biljetter: skanesdansteater.se

NAYRAB
VÄ R L D S P R E M I Ä R  2 4  M A R S

K O R E O G R A F I 
LAURENCE YADI, NICOLAS CANTILLON

L I V E M U S I K  
TAREK ALHADJ, KOMPOSITÖR OCH OUD

BEHZAD SOURATGAR, TAR OCH SETAR 
MOSTAFA AL KAFAFI, SLAGVERK

S K Å N E S  D A N S T E AT E R ,  M A L M Ö
2 4  M A R S –1 4  A P R I L

Birgit Nilsson var 1900-talets främsta högdra-
matiska sopran. Den 17 maj skulle hon ha fyllt 
hundra år och hennes minne kommer att hedras 
över hela världen. I Göteborg spred hon under 
1970-talet glans över gigantiska uppsättningar 
av ”Aida” och ”Turandot” på Scandinavium. När 
GöteborgsOperan invigdes blev hon operahu-
sets gudmor, och hon infann sig ofta till Wagner-
premiärer.n

Birgit Nilsson 100 år, 17 maj,  
GöteborgsOperan, www.operan.se

EN STORSLAGEN  
HYLLNING

Vi tipsar om 
 evenemang i  

Göteborg!
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HUMORFALANGEN

Lunds absolut bästa humorklubb av högsta skratt och kva-
lité. Möt Sveriges komikerelit och spännande rookies på den 
stora scenen. Kvällens komiker är Carl Stanley, John Gill-
berg och Albin Olsson. n

17/4 kulturmejeriet.se

HUMORFALANGEN 

FYRTIO ÅR  
EFTER DÖDEN 
De två urgamla bröderna Michael Se-
gerström och Thomas Segerström gör 
comeback tillsammans på teatersce-
nen. De söker sig tillbaka till sina röt-
ter. Sällan sams, men samtidigt nyfik-
na på vad som skulle hända om Tid-
ningsteatern pånyttföds efter fyrtio år. 
Går det överhuvudtaget att genomföra 
ett sådant projekt? Galenskap, sketcher, 
humor och en stor portion allvar. Och i 
övrigt allt som kan önskas.n

24/4 Kristianstad, www.riksteatern.se

URSÄKTA, RÄKNAS 
MITT PIANO SOM 
HANDBAGAGE? 
Möt konsertpianisten och komikern 
Magnus Mårtensson som blandar gam-
mal och ny pianomusik med humor för 
både gamla och unga. Föreställningen 
har gjort succé i FN, på den välkända 
klubben Carolines on Broadway och 
i amerikansk teve bland annat. Efter 
10 år som dirigent för Scandinavian 
Chamber Orchestra och med hund-
ratals konserter och CD-inspelningar 
bakom sig, råkade han hamna i komi-
kerfacket under en föreställning och på 
den vägen är det.n

25/4 Hässleholm,  
www.maestromartensson.com
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ELEFANTEN I RUMMET – 
HAN SOM ÄR GIFT MED 
HENNE 
David Batras nya föreställning är en 
renodlad standup-show som lyfter 
fram det absurda i ett för honom nytt 
och udda vardagsliv. För hur pusslar 
man egentligen med dagishämtning-
en samtidigt som det är regeringskris? 
Hur går sommarsemestern till när 
SÄPO är med?n

21/4 Helsingborg Arena, 28–29/4 Malmö 
Live, www.davidbatra.se 

MINNS DU MIG?
Vad händer när barnen är utflugna, lägenheten är färdigre-
noverad och bilen faktiskt går riktigt, riktigt bra? När livet 
plötsligt rullar på så friktionsfritt som man alltid önskat att 
det skulle göra - varför börjar då alla funderingar dyka upp? 
En komedi som handlar om kärlek som tagits för givet. Om 
hur man skall, eller bör, ta vara på och förädla sitt äkten-
skap. Annika Andersson och Thomas Petersson spelar paret, 
vars vardagsgång hamnat i trivsam, problemfri, men också 
helt passionslös lunk.

Robin Stegmar och Joanna Eriksson bidrar till skratten i 
komedin som inte blundar för hur viktigt det är att öppna 
ögonen och se den som sitter precis bredvid.n

6–8/4 Nöjesteatern, juliusbiljettservice.se

THOMAS PETERSSON OCH ANNIKA ANDERSSON Foto: Anna Reljanovic
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Efter 27 år är det äntligen dags för  
komikens fader, legendaren och en av 
Sveriges mest erfarna och populära  
komiker, Lennie Norman, att ge sig ut 
på en rikstäckande egen turné. Före-
ställningen bygger vidare på hans  
ytterst populära bok ”Gubbvarning”, 
om gubbars vanor och ovanor och för-
delarna med att vara gubbe.n

5/4 Kristianstad, 6/4 Ystad, www.mtlive.se

GUBBVARNING  LIVE
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Y viva Espana 
11/4 

De gamla damerna Astrid och  
Märta är på hemmet och har börjat 
räkna sina sista dagar. De planerar 
en kupp och bejakar det som sätter 
guldkant på tillvaron.n

www.kristianstad.riksteatern.se

Mannen, myten, legenden, 
23 & 26/4

Hans-Åke Lilja kommer till Trelleborg  
och Ystad för att berätta om Stephen 
King – författaren som har  trollbun-
dit oss med sina skräckberättelser i 
över 40 år.n

www.trelleborg.se  www.ystad.se

Narcissusfestival  
t o m 30/4 

Kom och beskåda 100-tals sorters 
påsk- och pingstliljor i Slottsträdgår-
den. Bästa tiden är just runt påsk då 
nästan alla har tittat fram.n

www.malmo.se

Musik bakom galler  
t o m 30/5 

Kvinnor på Hinseberg har skrivit 
och sjungit texter om livet i och ut-
anför fängelset. På Malmö Museer 
får du veta mer och lyssna på deras 
erfarenheter genom musiken.n

www.malmo.se

Våren i Skåne bjuder på en blandning av hundars liv, 
vårblommor, mycket musik och inblickar i skräckens 
isande grepp.

Berättelsen som ett land  
11/4 

Sveriges historia är dess musikers. 
En historisk resa genom vårt land, 
klädd i toner. Med historieprofessor 
Dick Harrison och The Gothenburg 
Combo i Hässleholm.n

www.hassleholm.se

När rocken kom till Sveg  
5/4 

Följ med på en rockresa genom 
Kingens barndom och hans visioner 
och drömmar om att själv en dag 
stå på scen och spela rockmusik 
och bli heltidsmusiker.n

www.ystad.se

Ett bloss för Lena Nyman  
16/4 

I musikteater-föreställningen teck-
nas ett porträtt av hennes liv och 
karriär.  En fascinerande historia 
om henne och sångerna hon gjorde 
till sina.n

www.riksteatern.se

Farafina 
13/4 

Den legendariska gruppen från  
Burkina Faso har framträtt med 
några av världens främsta musiker.  
Upplev traditionell musik från Väst-
afrika på toppnivå.n  

www.palladium.nu

Once Upon a Dog Tour  
20/4 

Nu kommer den legendariska hund-
tränaren Cesar Millan till Helsing-
borg Arena med sin spännande och 
livliga liveshow, en resa genom ”ett 
hundliv”.n

www.hbgarena.com
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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



Det Händer ges ut av GO Magazine group ANSVARIG UTGIVARE: Ola Sjösten, chefredaktör REDAKTION:  
GO Magazine group, Enegatan 3, 234 37 Lomma, redaktionen@dethander.com ANNONSBOKNING: Annika Sjösten, Tfn 
0736–31 35 21, annika@dethander.com ANNONSMATERIAL: annika@dethander.com ART DIRECTOR/ GRAFISK 
FORMGIVNING/WEBB: Camilla Wilhelmsson
Magasinet distribueras till 450 platser som utvalda turistbyråer, flygplatser, broförbindelser, hotell, shoppincenter, färjelägen, 
restauranger, teatrar, biljett-kontor, affärer och turistmål i hela Skåne samt Köpenhamn/Helsingör.
Innehållet är skyddat av upphovsrättslagen och får ej användas i någon form utan redaktionens skriftliga tillstånd. Eventuell  
vinstskatt i tidningens tävlingar betalas av vinnarna. Tidningen påtar sig inget ansvar för obeställt inskickat material.

SKÅNE & KÖPENHAMN • GÖTEBORG & VÄSTSVERIGE •  STOCKHOLM & MÄLARDALEN

DET HÄNDER MAGAZINES

Här bjuder vi på ett litet  
axplock på vad som händer i  

början av nästa månad.

ALLT MED MOTOR
Klockan 17–20 varje tisdag är 
besökare i alla åldrar välkomna 
till VikingaTider i Löddeköpinge.  
Här finns entusiastfordon, allt 
med motor, utställare, knal-
lar med motorprylar och en 
mängd härliga människor.  

Entusiaster med bilar, 1/5–11/9, 
www.vikingatider.se

FÖRSVAR
Det finns många anledningar 
att besöka Regementets dag i 
Revingehed. T ex uppleva gamla  
minnen, undersöka en ny  
karriär, lära sig mer om Total-
försvaret och göra en utflykt 
och uppleva något nytt.  
Öppet 10–15.

Regementets dag, 5/5,  
www.forsvarsmakten.se

STORBAND
Ännu efter mer än 70 år spe-
las Glenn Millers musik värl-
den över. ”En orkester bör ha 
sitt alldeles egna sound. Den 
bör ha en personlighet”, enligt 
Glenn Miller själv. Glenn Mil-
ler Orchestra anses vara ett av 
de mest framgångsrika banden 
genom tiderna. 

Glenn Miller Orchestra, 4/5,  
www.palladium.nu

VAD BJUDER MAJ PÅ?

Foto: FreeIm
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På Experimentarium 
får du röra vid allt och 
experimentera precis 
hur galet du vill.
Åk med Scandlines från  
Helsingborg eller Öresundsbron  
från Malmö och spara 20% på  
entrébiljetten till Experimenta- 
rium. Särskilda villkor gäller. 
Läs mer på experimentarium.dk


