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KÅSERI

Haj po(dd) daj!
Kan man, utifrån vad man har för poddar i 
sin mobil, tala om vilken personlighetstyp 
man är? Lite som ”säg mig vem du umgås med 
så skall jag tala om för dig vem du är”.

En person med övervägande poddar med 
nervösa stockholmare som försöker göra sig 
lustiga på andras bekostnad medan de själ-
va tycker att de är de coolaste kidsen on the 
block har förmodligen samma inställning 
som dessa. I en oändlig ström av casts ger de 
sig ut i spenaten och diskuterar allt från det 
senaste skvallret från Stureplan och SoFo  
(en beteckning som utläst heter South of  
Folkungagatan) till vem som gjort bort sig 
mest på sociala medier den senaste tiden. De 
senaste YouTube-inläggen från influencers 
som knappt är torra bakom öronen men ändå 
väldigt självupptagna och riktiga åsiktsmaski-
ner. Riktigt viktiga saker med andra ord. 

Det är med illa dold glädje som man kan 
konstatera att just dessa självutnämnda proffs-
tyckare nu börjar få motstånd och inte längre 
är lika inflytelserika längre. Jag tror nog van-
liga människor har blivit ganska trötta på  
deras uppblåsthet och hur de rasar mot än det 
ena och än det andra. Minsta lilla oförrätt så 
blir man kränkt och så sätter man igång en 
åsiktskanonad utan dess like med icke verk-
lighetsförankrade sanningar och påståenden. 
För mig framstår detta som ett typiskt  
Stockholmsfenomen där det gäller att vara 
styggast och snabbast, med inte nödvändigt-
vis faktaunderbyggda teorier och utfall. Här 
gäller det att vara coolast och ballast, inte  
relevant eller saklig. Nä, pang på och så strun-
tar man i om man kliver på någons själ eller 
människovärde.

Tack och lov har man nu till slut börjat inse 
att dessa s k influencers och nätprofeter nog 
mest sjunger sin egen lycka och framgångs 
ostämda sånger. Många har slutat följa dem  
på Facebook och Instagram och det var ju  
väntat. Allt har sin tid och med tanke på  
bl a Facebooks inblandning i USA-valet och 
de eventuella Rysslandskopplingar som kan 

finnas så vänder vanligt folk sociala medier 
ryggen.

Om man leker med tanken att Malmö  
varit Sveriges huvudstad så hade det nog gått  
ganska mycket mer sansat till. Skulle en 
skånsk bloggare valt att kalla sig för Kissi? 
Nej! Hade en skånsk YouTube-stjärna döpt sig 
till JockiBoi? Tveksamt. Eller fyra ungdomar 
som i kraft av sin golfspelande pappa tram-
sar runt och försöker skapa TV som engage-
rar och underhåller. Inget, min käre Watson, 
inget av detta hade hänt om Malmö hade va-
rit navet för svensk underhållning och åsikts-
bildning. 

En skåning hade aldrig nedlåtit sig till att 
”hänga med polarna”. Icke! Eller ”softa med 
sina homeboys”. Lägg av! Eller ägna sig åt  
diverse handsignaler eller kroppsrörelser som 
bara avslöjar hur nervös personen i fråga är 
för att inte vara tillräckligt hipp för att leka 
med de stora barnen. Glyttigt är vad det är.  
På det hela taget så hade man haft en mer  
avslappnad attityd till de senaste trenderna 
och inväntat ett stabilare läge och resonerat 
som så att om det verkligen är någonting att 
ha så kommer det att visa sig i det långa  
loppet.

Och med en favoritkommentar från det 
skånska hjärtat önskar jag er en riktigt skön 
försommar.

–De e lynt!n

Ola Sjösten
chefredaktör



 www.dethander.com – DET HÄNDER 7DET HÄNDER – SKÅNE 6

  

1 4

3 Foto: Malmö Museer

1. Det mesta av det bästa
Engelske komikern Jimmy Carr ha samlat sina allra bästa skämt och blandat med helt nya 
för den ultimata stå upp-showen. Han han kokat ner det vi älskar att skratta åt – och förfäras 
över. Han har också själv sagt att han lider av skämt-Tourettes och förolämpar jämlikt.
– Jag ber aldrig om ursäkt för något av mina skämt. Jag har möjligen sagt att jag är ledsen 
om jag upprört någon, men det var ett skämt! Det bästa jag vet är att höra publiken skratta 
och sen i samma andetag dra efter andan när deras samvete säger dem att det där borde de 
inte ha skrattat åt, säger Jimmy Carr.n

Jimmy Carr ”The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour” 28 maj Slagthuset,  
2 juni DR Koncerthuset, www.slagthus.se, www.drkoncerthuset.dk

2. Legendariska poppionjärer
Sparks har alltid presenterat innovativ musik med lätt bisarra, skru-
vade texter och har beskrivits som det smartaste och mest konse-
kvent utvecklande bandet i rockhistorien. Via sina album och 
konserter har de skapat ett unikt musikaliskt arv.

Sparks släppte sitt 23:e album ”Hippopotamus” i september  
och succén var ett faktum. Albumet gick in på Top 10 på 
Englands-listan och var med på många Årets album-
listor. Turnén från förra året fick strålande kritik i hela 
världen.n

Sparks, 17 juni, Kulturbolaget i Malmö, www.kulturbolaget.se

Foto: pressbild Interkultur

3. Stämsångens höjdare
Hundratals körsångare från Sverige och hela världen tävlar och uppträder på Helsingborgs Körfestival. 
Det blir liv och rörelse i staden med alla körer som med passion och glädje förmedlar sitt kulturarv  
genom sång. Evenemang, som Helsingborg Sjunger, och uppträdanden utomhus på flera platser utlovas 
utöver tävlingarna och konserterna på Konserthuset och Dunkers Kulturhus.n

Helsingborg Körfestival, 9–13 maj, www.interkultur.com/events/2018/helsingborg/

4. 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 Hollywood-
filmer gav riklig näring till dessa drömmar. Utställningen är en del av ett 1930- 
talstema med tre utställningar.n

Drömmar om Hollywood, t o m 30 december, Malmö Museer, www.malmo.se

5. God doft i snygg förpackning
I miniutställningen ”Design för doft - flaskor för flytande flärd” delar konsthistori-
kern Christina Lindvall-Nordin med sig av sin unika samling av vackra parfym- 
flaskor. Den svenska parfymindustrin tog sin början omkring 1850 och miniutställ-
ningen 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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Även på försommaren kan kvällarna vara svala. När kvällskaffet druckits ur 
på uteserveringen kan en stund inne i teaterns ombonade famn vara en 
givande avslutning på dagen. 

”Man kan bli tre saker, när man är svensk: psy-
kolog, läkare eller skådespelare” sa min mamma, 
och jag mindes min fars ord: ”Man kan bli tre sa-
ker när man är iranier: tandläkare, ingenjör, skå-
despelare.” Så jag blev skådespelare!

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 be-

sökt Iran en enda gång. Det var då han sökte upp 
sin pappa, som reste ifrån familjen när Johannes 
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: ”Hur kunde du lämna mig?” 
Men i sin jakt efter pappan erkänner Johannes så 

OLIKA 
DRÖMMAR

småningom att hans sökande egentli-
gen är ett sökande efter att förstå vem 
han själv är, och han upptäcker att den 
riktiga frågan är: ”Vem önskar jag vara 
i det här livet, och vad ska jag göra för 
att bli den jag drömmer om att vara? 

Johannes Wanselow står själv på scen 
i en blandning mellan stand-up, show 
och bekännelse. Monologen skrivs och 
regisseras av den danske författaren 
och dramatikern Hassan Preisler.

15–19 MAJ
BOSCHS DRÖM
En fantastisk resa genom surrealistiska 
bilder i konstnären Hieronymus  
Boschs magiska och universum. Ny-
cirkuskompaniet Les 7 Doigts &  
Republique gästspelar på Hipp med sin 
unika och hyllade föreställning.n 

T O M 2 JUNI
JAG, MIG SJÄLV OCH MIN PERSISKA PAPPA

Malmö Stadsteater
www.malmostadsteater.se
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Birgit Nilsson var 1900-talets främsta hög-
dramatiska sopran. Den 17 maj skulle hon 
ha fyllt hundra år och hennes minne kom-
mer att hedras över hela världen. I Göte-
borg spred hon under 1970-talet glans över 
gigantiska uppsättningar av ”Aida” och 
”Turandot” på Scandinavium. När Göte-
borgsOperan 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!



 www.dethander.com – DET HÄNDER 11DET HÄNDER – SKÅNE 10

Ta
ck

 ti
ll 

M
al

va
s 

fa
m

ilj
 fö

r e
r m

ed
ve

rk
an

 i 
an

no
ns

en
.

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.

Går det att byta identitet efter flera tusen år? Går det att mötas efter döden? 
En mördare och en ateist anländer till dödsriket. Ingen av dem får möta vad 
de trodde. 
Förvandlingar i helvetet är en absurd fars med 
allvarlig botten. Det är snabbt och roligt, jazz och 
kabaré. Men operan ekar också av myter äldre än 
kristendomen – berättelser om hur kvinnor reser  
till dödsriket för att finna sig själva. Att vi alla 
kan ”förvandla” oss till det som vi redan innerst 
inne är.

Sommarscen tar med publiken på en färgspra-
kande och unik resa till dödsriket på Malmöhus 
borggård under brännande sommarhetta.

– På ytan är det ett kvickt och spirituellt verk, 
fullt av ordblommerier och uppsluppna grötrim. 
Men den har också en allvarlig botten med själv-
mord, knark och livskriser. Karaktärerna är inte 
överens om någonting, inte ens om var de egentli-
gen befinner sig. Är det en tomhet, ett intet, eller 
är det ett svavelosande, medeltida helvete, säger 
regissören Ditte Hammar.n

Förvandlingar i Helvetet, 29, 30 juni, 1 juli,  
Malmöhus borggård, www.sommarscen.se

FÖRVANDLINGAR I HELVETET
Illustration Lars K

rantz
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Vad ska vi med mannen till? Och om själva 
manligheten framställs som ett kriminellt vild-
djur; vad händer då i en ung mans själ? 
År 2018 firar Skarhult femårsjubileum som öppet slott. För 
100 000 besökare har man i fyra år berättat om historiens 
starka kvinnor. I år är det pojkarnas tur. Utställningen berättar  
om manlighet under 500 år, om hur mansrollerna skiftat  
genom seklen och om att mannen har varit oumbärlig i byg-
gandet av världens gemensamma goda.

Svinen är få, men kultingarna många. Därför behöver våra 
pojkar förebilder. Riktiga män som vågar och vill bygga den 
goda manligheten. De flesta män är ju pålitliga, hårt arbetande, 
omtänksamma och kärleksfulla. Missa inte årets skarpa, och 
med glimten i ögat skapade, historia som inte skräder varken 
ord eller bild i sin beskrivning.n

Den goda manligheten – you go boy!, 19 maj–14 oktober,  
www.skarhult.se
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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. 

11 MAJ
JANNE SCHAFFER MÖTER  
TED GÄRDESTAD 
Efter succén ”Sol Vind & Vatten” kommer nu en helt ny  
föreställning. En hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad, 
deras musik, livet och kärleken. Sammanhållande är super-
gitarristen Janne Schaffer. Medverkar gör också Pernilla  
Andersson, Johan Boding, Moa Lignell och kapellmästare 
Peter Ljung.
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TILL VÄNSTER: KATTWILLIAMS, TILL HÖGER: DAN & PHIL

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

8 MAJ
DET MEST GRIPANDE  
JAG HAR HÖRT 
Kvällen bjuder på  pianokvintett nr 1 
av Grazyna Bacewicz och Forellkvin-
tetten av Franz Schubert. 

Grazyna Bacewicz var en betydan-
de tonsättare och enastående violinist. 
Hon gav dock upp musikeryrket för att 
ägna all tid och kraft åt komponeran-
det. Franz Schuberts skrev en lied med 
namnet ”Die Forelle” som kvällens 
verk bygger på. 

11 MAJ
RYTMKRAFT & KLANGER
Damkören vid Musikhögskolan i  
Malmö och slagverksstudenter på  
musikerutbildningen framför det-
ta rytmiska, klangfulla, omväxlande 

och nyskapande konsertprogram. Det blir mu-
sik skriven för sopran- och altröster tillsammans 
med slagverksinstrument, body percussion, ryt-
miska effekter och ibland även redskap från hus-
hållet. En lekfull och folklig touch med stor om-
växling och många överraskningar för publiken.

18 MAJ
LUCIANO SUPERVIELLE 
I ”Suite para piano & pulso velado” blommar 
hans musikaliska universum ut, förstärkt med 
projicerad videokonst. Ensam vid pianot framför 
han argentinsk tango, modern electronica,  
hip hop och välkända rytmer från Rio de la  
Plata där han växte upp i ett helt unikt sound. 
Först spelar Orchestra Tangarte nykomponerad 
musik och som avslut spelar de upp till dans. Låt 
våren passionerat omfamna själen under en hel-
kväll i den sensuella tangons tecken.

9 JUNI
11:11 RNS WORLD TOUR
Cincinatti-födde Katt Williams har en diger  
meritlista med tusentals utsålda arenor och rol-
ler i både TV-serier och långfilmer. Han firar 
20-årsjubileum i branschen och åker för första 
gången på Europaturné. Den ofta kontroversielle  
Williams garanterar sin publik en upplevelse 
som gör att snacket om den fortsätter långt efter 
att ridån gått ner.

Den lille under-
hållaren med 
den eklektiska 
klädstilen för 
en rapp och 
slagfärdig  
dialog med 
publiken. 
Namn som 
Trump och  
Cosby dyker upp 
men föreställningen 
är också rotad i ständigt 
aktuella ämnen som politik och rasism med re-
flektioner över det nutida politiska landskapet.

17 JUNI
DAN & PHIL  
– INTERACTIVE INTROVERTS 
Två internetnördar i rampljuset som skall ge folket 
vad de vill ha – en episk, interaktiv upplevelse av 
historier, roasts, battles och överraskningar som 
kommer få dig att skratta och gråta samtidigt som 
publiken har kontroll som aldrig tidigare.

Daniel Howell och Phil Lester är två av världens 
största YouTube-stjärnor. De har gått från att pro-
ducera sina egna roliga videos till världstunéer.nSPELA MUSIK

D
A

M
KÖ

REN MUSIKHÖGSKOLAN MALMÖ
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WILMER X 
Med 999 spelningar och över 
20 album i bagaget, återförenas 
äntligen legendariska Wilmer X 
och firar 40-årsjubileum. Ban-
det har två originalmedlemmar 
från 70-talet kvar; Jalle Lorensson  
och Nisse Hellberg. Framgångs-
receptet är enkelt: ”rock i ordets 
mest trångsynta och traditio-
nella mening”. 

SVEN-INGVARS
Den 22:a mars 2017 somnade 
Sven-Erik Magnusson – en av 
Sveriges största musikprofiler 
– in efter en lång tids sjukdom. 

Nu har sonen Oscar Magnus-
son tagit plats vid mikrofonen 
för att minnena av Sven-Ingvars 
ska få leva vidare. 

VÄRLDENS BAND 
Tre kontinenter, sex länder  
och tretton bandmedlemmar. 
Världens Band tar dig med ut 
på en spännande resa med  
musikaliska influenser från vår 
planets alla hörn. Bandet hyllas  
internationellt och ger sig i 
sommar ut på en omfattande 
Europaturné.

UNO SVENNINGSSON
1994 fick han sitt stora genom-
brott med låten ”Under ytan” 
och i februari i år släpptes hans 
åttonde soloalbum ”Andras lå-
tar”. Med på skivan finns bland 
annat tolkningar av Sveriges  
största artister som Håkan 
Hellström, Peter LeMarc och 
Olle Ljungström. 

PEACE CONSPIRACY
Enligt bandmedlemmarna Meja 
Kullersten och Conny Bloom 
är de den fredligaste konspira-
tionen i världen. Meja beskriver 
den 70-talsinfluerade  

musiken som rockig, ärlig och 
naken med en genuin och osli-
pad känsla. 

SHIRIN
Hon slog igenom på allvar i  
melodifestivalens mellanakt 
med sin och Damn!s cover av 
vinnarlåten If I were sorry. Den 
tjugonde april släpps hennes  
debutalbum som hon arbetat på 
i över tre år så i år är med andra 
ord året med stort Å för Shirin.   

LINNEA HENRIKSSON 
Denna lysande stjärna på den 
svenska pophimlen sjunger om 
kärlek på ett träffsäkert sätt 
med ljuv röst och helt personlig 
stil. Nu är hon aktuell med  
sitt senaste album ”Linnea  
Henriksson”, som fått många 
fina hyllningar.

DIRE STRAITS  
EXPERIENCE 
Dire Straits är ett av Englands 
genom tiderna största band. De 

har ett speciellt sound och  
låtarna är geniala. Två tidigare 
medlemmar från bandet, Chris 
White - ”the Saxophone sound 
of Dire Straits” och trummi-
sen Chris Whitten, kommer att 
framföra alla de stora klassiker-
na tillsammans med bandet. 

BO KASPERS  
ORKESTER
Torsjö Live och Bo Kaspers  
Orkester har en speciell relation 
då Bo Kaspers var deras första  
headline till den första Torsjö  
Live 28 juni 2014. Gruppen 
trodde på festivalidén och Bo 
Sundström yttrade de legenda-
riska orden: ”Torsjö Live är som 
Woodstock för vuxna”. 

SARAH KLANG
Med sin säregna, starka och 
samtidigt varma röst har hon 
hyllats och blivit beskriven  
som en framtida klassiker i  
musiksverige. På scen lovar hon 
publiken mer än den vemodiga 

sida vi kan höra i hennes musik; 
då tar adrenalinpåslaget hen-
nes mäktiga röst till en mycket 
vacker och svårslagen nivå.

PETTER
1998 slog Petter Alexis  
Askergren igenom och sedan 
dess har han hunnit med hela 
åtta fullängdsalbum och lyckats 
etablera sig som en av landets 
största hiphop-ikoner. I våras 
släppte han äntligen ett nytt  
album som följs upp med en 
stor sommarturné.

ANNA TERNHEIM
Hon har vunnit flera grammis-
ar och hyllas av kritiker världen 
över. I år lämnar hon Manhat-
tans myllrande storstadsliv för 
att turnera i Europa och med på 
scen har hon pianisten  
Martin Hederos. Tillsammans 
lovar de en exklusiv och intim 
konsert med stämningsfulla 
musikarrangemang.n

SA
R

A
H

  K
LA

N
G

SH
IR

IN
 F

ot
o:

 Id
a 

Fi
a 

Sv
en

in
gs

so
n

LINNEA HENRIKSSON  
Foto: Malin Ingrid Johansson
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  Foto:  Jerker Josefson
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Denna sommar kommer artister från när och fjärran för att framföra sitt allra 
bästa för en publik som äter och dricker gott i gröngräset. Torsjö Live vet att 
musik är bättre i underbar natur och att minnen för livet kan skapas vid ett 
sådant tillfälle. Därför ger den fantastiska inramningen en musikupplevelse av 
rytmer och toner som är svårslagen i den svenska sommarkvällen.

MUSIKALA  
SOMMARSTUNDER

Torsjö Live 
29–30 juni,  
www.torsjolive.com
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Vi älskar deras röster, deras musik och den livserfarenhet som så väl märks i 
varje konsert. Musik för själ och hjärta på två intima scener. 

BO SUNDSTRÖM
Jazz låter utomordentligt bra på svenska och Bo 
Sundström gör egna svenska tolkningar av sång-
er från den amerikanska jazzrepertoaren. Det är 
nostalgi och nutid, en hommage till ett tidigt 60-
tal då den coola jazzmusiken stod i zenit.
Han har med åren vunnit en trogen publik som 
uppskattar hans finurliga texter om de vardagliga 
tingen i tillvaron. Nu tar han upp den penna Bebbe 
Wolgers, Olle Adolphsson och Hasse & Tage läm-
nat efter sig.

Bo Sundström, 11 maj, The Tivoli,  
www.thetivoli.se 

TOMMY NILSSON
Starka texter fyllda med värme, lite melankoliska 
melodier tillsammans med luftiga produktioner 
är Tommy Nilssons signum. Med sin känsliga röst 
och omisskännliga klang har han blivit en älskad 
artist över generationer. 

Tommy har haft en lång karriär som började i 
rockband och fortsatte till Melodifestivalen och 
egna turnéer. Han har skapat en låtskatt och någ-
ra av våra allra käraste ballader. På denna intima 
scen kommer han verkligt nära.n

Tommy Nilsson, 17-19 maj, Victoriateatern,  
www.victoria.se 
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BO SUNDSTRÖM Foto: Jörgen Hildebrandt

 Foto: Peter Zacsko

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
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Ett skolpaket gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Det finns hinder på vägen, som brist 
på läromedel och att många flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läromaterial och extra resurser gör 
verkligen skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. Hon kan nu gå 
klart skolan.

IM kämpar för en rättvis och medmänsklig värld. Hjälp oss att göra 
det möjligt. Ge bort ett skolpaket eller något av våra andra gåvobevis. 

manniskohjalp.se/gavoshop
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RIGOLETTO, PARKEN Foto: Malmö Opera

Så fantastiskt att kulturrenoverade Malmöoperan ger rum för våra  
kommande musiker och artister och med framåtanda skapar föreställningar 
av de mest skilda slag. 

24 MAJ
GALAKVÄLL
Malmöoperan lättar på förlåten till den komman-
de säsongens föreställningar och upptåg. Det blir 
musik ur West Side Story, Var är du, Proserpin?, 
Matilda – The Musical och Carmen. 

Medverkar gör Michael Bojesen - konferencier, 
Magnus Fryklund - dirigent och solisterna Frida 
Johansson, sopran; Emma Lyrén, mezzosopran; 
Sara Lehmann, musikalartist; Eric Green, bary-
ton; Michael Jansson, musikalartist; Oscar Pierrou  
Lindén, musikalartist samt Malmö Operakör och 
Malmö Operaorkester.

5 MAJ– 2 JUNI
PARKEN
Historien har bytt plats från en skog vid Athen 
till en park i en modern storstad. Hit anländer 
fruktbarhetsgudarna Oberon och Titania från 
en avlägsen planet. Gudaparet vill ge männis-
korna erotisk njutning, sensualitet och poesi och 
samtidigt fira sitt silverbröllop. Dagens frustre-
rade par i yngre medelåldern inser dock inte Eros 
makt utan skriker högt när det hemlösa kunga-
paret blottar sig. Oberon tar hjälp av Cyprian, en 
konstnär som täljer kärleksamuletter. Men hjäl-
per verkligen magi i vår hektiska och kärleksbe-
friade värld?

 PROSERPIN Foto: Katja Tauberman

T O M 1 JUNI
RIGOLETTO
I en stor lyxvåning håller Hertigen hov med vrä-
kiga och dekadenta fester. Hans ständige sidekick, 
den illa omtyckta Rigoletto, gör narr av allt och 
alla. I deras värld är allt till salu. Under den pole-
rade ytan är kontakterna med den undre världens 
kriminalitet omfattande och smutsiga. Men Rigo-
letto har en hemlighet, en älskad dotter som han 
håller gömd undan världens ondska. Tills den dag 
då ryktet börjar gå… Med sin underbara musik 
och en handling lika spännande som en thriller, 
har operan ”Rigoletto” varit en stor publikfavorit 
allt sedan urpremiären. 

12 MAJ
BIRGIT NILSSON  
STIPENDIEKONSERT
Vem får årets Birgit Nilsson-stipendium, så här 
på 100-årsjubileet av den stora sopranens födelse? 
Blir den en ensam sångare eller blir det ett delat 
pris? 

Birgit Nilsson föddes 17 maj 1918 i Västra  
Karups socken. Det stora genombrottet kom på 
Kungliga Operan i Stockholm 1947 och hon blev 
med tiden en av världens mest berömda sångare. 
Birgit Nilssons stipendiefond instiftades i decem-
ber 1969, till minne av hennes sånglärare Ragnar 
Blennow. Pengarna till stipendierna kommer från 
intäkterna från en föreställning av Tosca på  
Malmö Stadsteater den 12 december 1969. Stiftel-
sens mål är att hjälpa begåvade sångare med deras 
musikaliska utbildning.n

Malmö Opera
www.malmoopera.se

KONSTERNAS 
HUS 
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FARS
En riktigt härlig klassiker sätter gung i tiljorna och rassel i buskagen när Eva 
Rydberg jubilerar med sitt 25:e skrattpiller denna sommar.

lilla tös

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

Vid 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

Handlingen tilldrar sig i familjen Palms villaträd-
gård i Helsingborg 1926.

Aviserade besök och högst oväntade visiter gör 
att professor Waldemar Palm (Anders ”Ankan” 
Johansson) med hustru Emilie (Mia Poppe) inte 
får en lugn stund för att kunna fira sin ettåriga 
bröllopsdag. Som för övrigt totalt har fallit den 
tankspridde Waldemar ur minnet. Hans kära 
(nåja) svärföräldrar, överste Rutger Cederstam 
(Fredrik Dolk) med hustru – den vid behov över-
drivet låtsassjuke Matilda (Eva Rydberg) – gör  
entré. Väntas det rentav smått? Nehej!

Möt författarinnan Hilma (Anna Norberg)  
som under manlig pseudonym skriver lätt ekivoka 
romaner. Som ingen säger sig läsa men som säljer  
utmärkt. När advokaten Wall (Kalle Rydberg)  

uppenbarar sig och presenterar några graverande 
dokument börjar det brännas under ett antal föt-
ter. Och allt ställs på ända när kabarésångerskan 
Amanda Propp (Birgitta Rydberg) från Tomelilla 
gör entré. Därefter blir ingenting längre som för-
ut.

Manus har i grunden bearbetats av Sven Melander  
och Mikael Neumann och utav detta par kan  
endast förväntas massor med humor i både sång 
och repliker.

Som Fredriksdalsteaterns teaterchef gör Eva 
Rydberg sin 25:e uppsättning som teaterchef och 
firar 60 år som artist. Dessutom, hela parkan-
läggningen – Fredriksdal museer och trädgårdar 
– fyller 100 år med en rad olika arrangemang väl 
värda många besök.n

Fars lilla tös
15 juni–19 augusti, 
Fredriksdal,  
www.evarydberg.se

Foto: M
ikael Lindell B

ohlin
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GOTT I GOMMEN 
Försommartid är primörlycka för läckergommarna. Produkter säljes till den 
som vill fylla visthuset med när- och härproducerat och information ges till 
den som vill göra själv. Dessutom måste man ju äta då och då och varför inte 
avsmaka rätter tillagade av de bästa kockarna med de bästa råvarorna. 

MATRUNDAN ÖSTERLEN 
I sydöstra Skåne är odling, produktion och föräd-
ling kärnan i de företag som ser till att det händer 
saker på sträckan från jord till bord och från hage 
till mage. 39 företag visar upp produkter och pre-
senterar nyheter, trender och traditioner.

10–13 maj www.matrundan.se

PRIMÖRGILLET 
Odlare och restauranger bjuder in att fira de för-
sta primörernas ankomst. Det erbjuds potatis och 

de primörer som är klara från Bjärehalvön, den 
övriga menyn varierar. 

11–13 maj www.bastadbjaregourmet.se

PÄRANS DAG 
Bjärepotatisen firas med matmarknad, restau-
rangtält och aktiviteter vid Mariatorget i Båstad. 
Bjäres krögare tillhandahåller smakprover och 
självklart erbjuder Bjäreodlarna provsmakning av 
årets potatissorter.

2 juni www.bastadbjaregourmet.se

 RESTAURANGVECKAN 
På Bjärehalvön är det tradition att krögare bjuder 
in till en prisvänlig och spännande försmak av 
sommaren. Under tio dagar serveras ett urval av 
rika matupplevelser på flera olika krogar. 

8–17 juni www.bastadbjaregourmet.se  

SKÅNES MATFESTIVAL 
Provsmaka och prova på, upplev och upptäck. 
Mat, dryck och kulinarisk kunskap samt både 
Grill-EM och Grill-SM. Aktiviteter finns för alla, 
stora som små, nybörjare som foodies och alla 
som brinner för god mat.n

8–10 juni www.skanesmatfestival.se

Foto: Pixabay

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

Besök fotoaffären och fotoateljén  
från förr. Se bilder från då och minns  

de kameror som man använde. 

35-ÅRSJUBILEUM

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

KAMERA KLICK FOTO

Foto: Pixabay

Svaneholms slott ligger utan-
för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

 Foto Thomas Hansson

Museum • Båtuthyrning • Natur • Café • Fiske

Underbar natur, välbevarad kultur  
och en härlig måltid i slottsrestaurangen  
väntar besökarna på Svaneholms Slott.Svaneholms slott ligger utan-

för Skurup, 25 km från Ystad, 
35 km från Malmö längs E65.

Svaneholms Slott 
www. svaneholm.com
Öppet tisdag-söndag 11-16 
tel: 0411-400 12 

Guide Michelin
The green guide

Välkommen till 
Svaneholm slott

Slott
Museum
Natur
Mat/café
Båtuthyrning/
Fiske   

Svaneholms Slott, Skurup 
Öppettider på hemsidan  
www.svaneholm.com 
Tfn 0411-400 12

Välkommen till
Svaneholms slott
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Vikingar, riddare, stråkar, hinder, nallar, tekalas och 
skråla med till filmmusik – maj och juni bjuder på 
många olika och roliga evenemang. 

BARNENS  
sommarkul
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STRÅKDUELLEN
I Stråkduellen får unga elever från Skånes Kul-
turskolor ett unikt tillfälle att spela på Malmö 
Operas stora scen, tillsammans med Malmö Ope-
raorkester. Eleverna bildar tillsammans två sto-
ra stråkorkestrar som spelar både var för sig och 
tillsammans med operaorkestern. Vilken inspira-
tion för dessa unga musiker, kanske kommer de i 
framtiden att bli kollegor i operaorkestern. 

Stråkduellen, 9/5, Malmö Opera,  
www.malmoopera.se

VIKING FÖR EN DAG
Fotevikens Vikingastad invid Höllvikens strand, 
ges möjlighet att besöka en dåtida stad som just 
håller på att grundas. Detta skapar unika möjlig-
heter att få uppleva hur ett tättbebyggt samhälle 
fungerade under vikingatiden. Laggivning, brott- 
och straff, hantverk, försvar, mynttillverkning 
och handel är något av det man får veta mer om. 

Under maj och juni 
finns det flera dagar 
då det anordnas speciella 
evenemang värda att besöka. 

FOTEVIKEN: Internationella vikingadagen 8/5, Slaget 
på Foteviken 6/6, Hantverksdagarna 25–28/6, Vikinga-
marknad 29/6–1/7, www.foteviken.se

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR 
Fredag och lördag 11–12 maj öppnar Hovdala 
ännu en gång portarna för ett av Skånes största 
familjeevenemang.

Upplev två härliga dagar till ljudet av riddar-
hästarnas dundrande hovar och musikanternas 
rytmer. Sveriges Bästa riddare tävlar om ära och 
medaljer under båda dagarna och marknaden är 
fylld av spännande medeltidsinspirerade hant-
verk, leksaker och godsaker.

Gycklare, svärdskämpar och musiker under-
håller på borggården och i hantverkslägret träffas 
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  Foto: Pixabay

bl.a. pilmakare, smeder och stenhuggare.
Ta hela gänget på en medeltida femkamp i vall-

graven, eller häng med barnen på skattjakt eller 
gycklarskola inne på Barnens Borggård.

Hovdala Medeltidsdagar 11–12/5, www.rikstornering.se

NALLES CIRKUS
Med Malmö SymfoniOrkester på podiet får pu-
bliken besöka en fantastisk värld. Musiken tar 
åskådaren upp i akrobatens trapets, in i trollkar-
lens hatt och rätt som det är åker clownens tårta 
rakt i ansiktet. Med musikens hjälp dundrar häs-
tarna fram, elefanterna trumpetar och tigrarna 
hoppar genom brinnande ringar. Följ med Nalle 
in i det musikaliska cirkustältet. 

Att gå på Nallekonsert är ett kul och populär 
sätt för generationer att umgås och njuta av mu-
sik tillsammans. Efter konserterna kan barn och 
vuxna mumsa på pannkakor i foajén. 

Och vilken ålder du än har, glöm inte att ta med 
din egen nalle eller mjukisdjur av vilken sort som 
helst.

Nalles cirkus, 5/5, Malmö live, www.malmmolive.se

SKEPP O’HOJ
Välkommen ombord på de sus- och brusälskande 
sjömännen Tages och Ninos båt. I stället för roder 
styrs denna skuta av en tenorsaxofons rytm och 
rörelser.

Kasta loss med dragspel, klarinett och slagverk, 
far iväg bland vågade vågor, virvlande sjögräs och 

svängiga grodor. Barnen får sjunga och spela med 
och fritt fantisera vidare kring havets alla andra 
(fantasi-)(o)djur. Är det en vattentunna eller en 
trumma? Vem bor där inne? Kan man spela på 
hav? Och hur låter det?

SKEPP O’HOJ 26/5 Kristianstad, www.musikisyd.se

BARNENS HINDERBANA 
Barnens hinderbana kommer till Kristianstad. I 
den ges barn mellan 6-14 år möjlighet att klättra, 
hoppa och krypa fram längs med hinderbanan. 
Sista hindret avslutar det hela med ett gatlopp, 
där barnen får möjlighet att kämpa mot Gladia-
torerna. 

– Barnens Hinderbana är bland det absolut roli-
gaste jag gjort, säger Roddy Benjaminson (Hero), 
en av TV-profilerna. Blicken och minen på bar-
nen som ska springa gatloppet lever man på länge. 
Vissa är överladdade och andra är försiktiga så att 
man får lyfta upp dem och hjälpa dem igenom. 
Det är ren glädje när de lyckas!

Precis som i fjol skänker evenemanget pengar 
till välgörenhet och i år samlar man in pengar till 
BRIS. 

Barnens hinderbana, 13/5, Kristianstad,  
www.barnenshinderbana.se

TILLBAKA TILL FARFARS TID
Årets föreställning startar i 1970-talets Klippan. 
Stig har varit i London och kommer hem med 
punken. Kompisen Lotta stöttar honom men öv-
riga skolkamrater är skeptiska till hans nya mu-
sik, klädstil och framför allt frisyr. Föräldrarna är 
chockade och traktens raggare är hotfulla.

Under Brukets stora jubileumsfest, där Stig inte 
släpps in pga sin klädsel, berättar pappan att han 
inte får behålla sitt jobb men har erbjudits för-
flyttning till annan ort. I sin vanmakt över detta 
önskar Stig sig tillbaka i tiden... ››

 Foto: Pixabay
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bibu 2018, scenkonstbiennalen för barn och unga, erbjuder 104 föreställningar 
i dagarna fyra. Långa och korta läckra och häftiga teaterstycken att spendera 
några timmar på. Bland dom finns t ex:  

GULDET
Guldet är borta! Sjöjungfrun 
är ledsen och gråter. Modige 
Måns söker i vattnet, på slot-
tet och ända ner i underjorden. 
Han möter gudar, hungriga jät-
tar och en sorgsen gammal dra-
ke. Vad är det som gör att alla 
vill ha guldet och varför blir 
alla som har det så konstiga? En 
glimrande musikalisk sagovärld 
inspirerad av Wagners opera 
”Rhenguldet”.

DE PASSANT
Vissa personer känner sig hem-
ma var de än befinner sig. An-
dra ägnar hela livet åt att leta, 
vandrandes hit och dit, läng-
tandes efter en plats där de kan 
sätta bo och slutligen ha någon-
stans att komma hem till. Men 
vad exakt är hemma?
”De passant” (De förbipasse-
rande) är en visuell, dansant 
och energisk föreställning med 
ett manus som består av indivi-
duella anteckningar, vilka grad-
vis harmoniserar med varandra 
och till slut blir musik. 

KABARET DE POCHE
Paris, Montmartre, Moulin 
Rouge… Kabaret de Poche bju-
der in dig att likt en jätte landa 
på Paris tak och upptäcka en av 
stadens mindre kabaréer som 
trots sin lilla storlek är av de 
mest magiska. En djärv dockte-
ater som är begåvad, förtrollan-
de och rolig.n

UNDER

bibu 
16–19 maj, Helsingborg, 
www.bibu.se
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På farfars tid är en dramatisk, skruvad och  
ömsint historia om relationen mellan far och son 
genom olika tider. 

På farfars tid, 29/6–22/7, Klippan, www.bruksspelet.se

SOMMARENS STORA FAMILJEFEST
Karuseller, hoppborgar och ansiktsmålning, pon-
nyridning, hinderbana och 4-hjuling blandas med 
vattenbollar och djurklappning. Dessutom upp-
träder artister på utescenen.

Under dessa dagar står familjen i fokus med 
ledord som lek, rörelse och glada skratt i massor. 
Umgås helt utan påtryckning från omvärlden, 
skärmar, stress och jobb. Detta lämnar man hem-
ma helt enkelt.

Barnens dag, 16–17/6, Helsingborg, www.sundsparlan.se

SJUNGA MED
Biograf Spegeln bjuder in till att sjunga med den 
uppskattade filmen Mamma Mia. 

Här bjuds det på ABBA-låtar, ett överflöd av 
sång och dansnummer och en stjärnspäckad rol-
lista. 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 hemlighål-
la deras närvaro, med det dröjer inte länge förrän 
hemligheten avslöjas och det roliga börjar.n

Sing Along: Mamma Mia, 11–12/5, Spegeln Bar,  
www.biografspegeln.se
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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”.n

Alice i Underlandet – en lekutställning, minst t o m feb 
2019, www.kulturen.com 

SEAN BANAN KOMMER TILL 
BARNENS DAG I HELSINGBORG 

Foto: Pelle T Nilsson/All Over Press

Foto: Pixabay
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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

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Bilden, fotot, kortet - kärt barn har många namn. Sedan kameran leta-
de sig in hos gemene man har fotot alltid berättat det orden inte kunde 
säga. Fotografen, vare sig han vandrade, flög eller hade ateljé, blev en 
viktig person när viktiga händelser skulle dokumenteras. Så småning-
om blev möjligheterna större och större för vem som helst att skaffa en 
kamera och fotografera det man ville minnas och också ge vidare till 
framtiden. 

En fotoaffär och en fotoatelje, foton och kameror möter besökaren på 
årets utställning. Minnesbilder på väggen och i våra huvuden kommer 
att skapa många pratstunder om hur det har varit med fotograferandet 
under ens levnadstid.n

Kamera  
KLICK  
FOTO 

I år firar museet 35 år och då slår man till med en  
utställning om det media som för alltid hjälpt till att 
dokumentera tiden så den nästan står stilla.

Kamera –  
Klick – Foto
fr o m 1 maj,  
Johannamuseemet,  
www.johannamuseet.se

Foto: Pixabay
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Autoseum har ett helt nytt Show Room – Nils-Oscar 
Palace i bästa Las Vegas-stil. Utställningarna har spän-
nande nya fordon och ny layout så att man ser och 
upplever rariteterna på ett bra sätt. Läs om allt annat 
också på www.autoseum.se. 

På Sofiero Classic glänser bilarna ikapp med solen den 
17 juni. Det blir Concours de Charme, Astrid Lindgren- 
allsång för barnen, Veteranbrandbilar och hattparad  
bl a. Programmet fylls på under våren och finns på 
www.sofieroclassic.se.

Palmträffen i Trelleborg glider fram den 30 juni i år. 
Jänkare så långt ögat når och trevlig samvaro med  
aktiviteter, tävlingar, korvar och musik. Dagen slutar 
med en traditionell stadscruising. Palmträffen berättar 
mer på www.palmtraffen.net.n
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De vackra, de designade, de glänsande – 
av många orsaker lockar oss bilar att åka 
till samlingsplatser och museer för dem 
och andra fordon.

Stolta stå de i rader i trädgårdar och parker,  
uti Skånes ljuvliga marker. Nedan en lista på  
gröna dagar för inspiration och glädje som ögat 
behagar.

BLOMMOR  
& BLADER 

Malmö Garden Show, 1–3/6, www.malmogardenshow.se

Rhododendronblomning på Sofiero, 10/5–10/6, www. sofiero.se

Surrande parker och trädgårdar, 19–26/5, Katrinetorp,  
www.malmo.se/katrinetorp

TO BEE..?, tom 16/9, Sofiero, www.sofiero.se

Trädgårdsrundan, 16–17/6, NV Skåne, www.tradgardsrundorna.se

Vårfest och 20årskalas, 5/5, Slottsträdgården   
www.slottstradgarden.se

Vårrundan, 18/5, NV Skåne,  www.tradgardsrundorna.se

Våryra i Botan, 26–27/5, www.botan.lu.se

Äppelblomssafari, 19–27/5, www.kiviksmusteri.se

Österlen Garden Show, 12–13/5, www.osterlengardenshow.se

Österlens Rosfest, 30/6–6/7, www.osterlenrosor.sen

Foto: Pixabay

4/7  
Sonja Aldén  
& Dan Hylander 

11/7  
Mikael Wiehe

18/7  
Gunhild Carling

25/7  
Cajsa Stina Åkerström  
& Jack Vreeswijk

1/8  
Pernilla Andersson  
&  Janne Schaffer

Musik under 
stjärnorna
i Brantevik

2018

Branteviks idrottsplats
Förband från kl. 18.00 • Insläpp från kl. 17.00
Biljettpriser: 
Ordinarie 270 Kr • Lustkortet (max 2st.)  220 Kr 
Ungdom 13-17 år, 100 Kr
Barn upp till 12 år fritt i vuxens sällskap • Fri parkering!
Säkra din biljett på förköp!
Simrishamn: Bokvaruhuset Österlen
Brantevik: Hörnan På Brantevik
Via internet: www.eventim.se
www.jazzbrantevik.se
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Torsson  
11–12/5 

De är ansvariga för hits som ”Det 
Spelades Bättre Boll”, ”Blodomlop-
pet” m fl. Över 41 år har gått se-
dan debuten och de spelar mer än 
någonsin.n

www.victoria.se

1957, En Svensk  
Rockhistoria, 12/5 

En låtkavalkad från Rock-Olga, 
Rock-Ragge, Little Gerhard och de-
ras samtida konkurrenter, från tiden 
då rock’n rollen var ung och dino-
saurierna härskade.n 

www.riksteatern.se

Slöjd- & hantverksdag  
13/5 

Mittskånes Hemslöjdsförening och 
Bosjökloster Slott hälsar för femte 
gången alla slöjd- och hantverks-
intresserade välkomna att frossa i 
olika tekniker och material.n

www.bosjokloster.se

Jason Isbell & the 400 Unit  
19/6 

Jason Isbell, som tagit emot otaliga 
nomineringar och hyllningar, har gi-
vit sig ut på vägarna uppbackad av 
bandet The 400 Unit.n

www.kulturbolaget.se

Maj och juni bjuder på den tuffaste hinderbanan 
till promenad i LundaPriden. Däremellan kommer 
smäktande toner, rockhistoria och hederligt hantverk 
kryddat med bl a en ny utställning på Skarhult.

Toughest Malmö 2018 
5–6/5

Toughest Malmö är årets höjdpunkt 
bland hinderbanor. Loppet går 
längs vackra Ribersborgsstranden 
och är alltid en folkfest med enormt 
stor publik.n

www.toughest.se

”Swedish Dads” 
19/5–14/9 

Fotograf Johan Bävmans 45  
världsberömda porträtt av föräldra-
lediga pappor visas i Skarhult Slotts 
nya utställningslokal.n

www.skarhult.se

Sarah Klang  
10/5 

Med en karriär som knappt börjat är 
Sarah Klang namnet på allas läp-
par. Hon har fått fäste i P3s rota-
tion och golvat TV-tittare genom sitt 
framträdande i ”På Spåret”.n

www.kulturbolaget.se

Fogelstad 
8/5 

Fem kvinnor, fem viljor, en tanke - 
en spännande berättelse om Sveri-
ges första kvinnliga medborgarsko-
la vars idéer än idag är revolutione-
rande. Hörby.n

www.annalenahemstrom.se

LundaPride  
15-17/6 

Återigen går Lunds största pride-
festival av stapeln, där Lundagård 
i sedvanlig ordning görs om till en 
plats för kärlek, tolerans och mång-
fald där alla är välkomna.n

www.stoltilund.se
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Nu blir det högsommar och förväntan på härliga utflykter och aktiviteter 
delas av både boende och besökare i härliga Skåne.  

HÖRBY MARKNAD
Marknaden är troligen Sveriges 
äldsta med anor från 1748. Ga-
torna i hela centrala Hörby för-
vandlas av ett myller av knallar 
och marknadsbesökare. Denna 
glada folkfest bjuder också på 
Marknadsloppet på onsdags-
kvällen och en marknad för 
smådjur på torsdagsmorgonen.

4–5 juli, Hörby, www.horby.se

SM-VECKAN
Helsingborg och Landskrona är 
stolta värdstäder för SM-veck-
an 2018. Under en enda vecka 
kommer SM-tävlingar i fler än 
50 stora och små idrotter att av-
göras runt om i städerna. Alla 
mysiga omgivningar inbjuder 
till utflykt, picknick och glass 
med hela familjen. 

2–8 juli Helsingborg och  
Landskrona, www.sm-veckan.se

LA BOHÈME
I en av operavärldens mest gri-
pande historier hyllar somma-
rens livfullaste bohemer Livet! 
De väljer kärlek före trygghet, 
frihet före pengar och konsten 
före konventionerna. Färg, pas-
sion, galenskap, sorg, längtan, 
liv och död och den vackraste 
musik man kan tänka sig. 

7, 8, 10 juli Bäckaskog slott,  
www.backaskogslott.se

VAD BJUDER JULI PÅ?

Foto: Lennart Perlenhem

nyBJÖRN

MEDARBETARE

UPPDRAG:  
TIPS AV ALLA DE SLAG!

@magasinetdethander
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Ett skolpaket gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Det finns hinder på vägen, som brist 
på läromedel och att många flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läromaterial och extra resurser gör 
verkligen skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. Hon kan nu gå 
klart skolan.

IM kämpar för en rättvis och medmänsklig värld. Hjälp oss att göra 
det möjligt. Ge bort ett skolpaket eller något av våra andra gåvobevis. 

manniskohjalp.se/gavoshop


