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KÅSERI

Lägg på en rem!
Tänk vad små saker och ting kan bli stora  
projekt, helt av sig själva. För många år  
sedan jobbade jag som yrkesfotograf och hade 
nöjet att ha många olika kunder. Det var rost-
fria maskiner ena dagen och kommunpoli-
tiker den andra. Det var just det som gjorde 
fotografyrket så spännande och roligt. Ibland 
hade kunden mycket klart för sig vad han ville 
ha men allt som oftast fick man bara en låda 
med t ex knäckebröd eller två gipsskivor med 
instruktionen ”gör nåt kul” och då fick man 
verkligen tänka till.

Men det var egentligen inte om detta som 
detta kåseri skulle handla om, men det finns 
en koppling. Som alla yrkesmän så skaffar 
man sig en utrustning som man gillar och 
som funkar med lite utrymme för avvikelser. 
Just i mitt fall så jobbade jag med Canons  
kameror bl a. Och just Canon hade en smal 
kamerarem som var perfekt i mitt tycke. Av 
någon anledning slutade man dock att tillver-
ka denna rem så allt eftersom utrustningen  
skulle förnyas så kunde just min favoritrem 
inte flyttas över utan det fick bli en annan  
rem. Bred, ful och väldigt opraktisk i mitt 
tycke. Men i och med att jag slutade som  
fotograf så blev detta oöverstigliga problem ett 
icke-problem av sig själv, liksom.

Dock så springer jag fortfarande in i alla  
kameraaffärer vart jag än kommer och frågar  
efter en tunn Canonrem utan framgång. I 
samband med en resa till Dubai nyligen så 
ställde jag mitt hopp till att man i souken 
kunde hitta denna rem, original eller kopia 
spelade ingen roll bara den var smal, grå och 
att det stod Canon på den. Eftersom jag ofta är 
i just Dubai med anledning av våra tidningar 
där, så har jag en trevlig kille som jag ringer 
som känner souken utan och innan som sin 
egen ficka. Man säger bara vad man vill handla  
och då bär det iväg i soukens smala gränder 
mellan kryddstånd och kastrullförsäljare.

–Samy, Í m looking for a strap for my camera,  
sa jag till min vän.

–OK OK, no problem, I know where we go 

for this, sa min vän.
Efter ett antal stopp i affärer som vid första 

anblicken inte var några direkta kamera- 
affärer så hade vi inte kommit närmare ett in-
köp. Helt ärligt så såg de flesta affärsinnehavare  
ganska frågande ut så för att förtydliga vad jag 
letade efter så ritade jag en lite teckning för 
att underlätta för Samy. Ytterligare små affä-
rer besöktes med klent resultat och jag hade 
väl börjat tröttna på att springa efter Samy. Nu 
måste jag nog säga att vi fick bestämma oss för 
att vi bara skulle ge det en chans till innan vi 
skulle lägga ner sökandet efter min kamera-
rem.

–OK OK, doń t worry, I know the best place 
for this, sa Samy.

Och så bar det iväg längre in i ännu trängre 
gränder, djupare in i souken. Till slut kom vi 
fram till en pytteliten affär som absolut inte 
hade något med kameror eller elektronik att 
göra. Dock kunde man få all möjlig utrust-
ning till kameler. Men inga kameraremmar. 
Framvisandet av min rudimentära teckning 
skingrade inga dimmor heller. Efter en massa 
tedrickande och hälsande på på diverse famil-
jemedlemmar och fotografering så stod det 
klart för mig att missförståndet var totalt när 
samtalet över myntateet drog sig mot vilka  
typer av kameler vi hade i Sverige och vad vi 
använde dem till.

Min käre vän Samy hade släpat runt mig 
till soukens samtliga tillverkare av träns till 
kameler och 
inte remmar till 
kameror.n

Ola Sjösten
chefredaktör

Håll kärleken vid liv i sommar.
Ett bra sätt att hålla kontakt med dina nära och kära:  
res till dem snabbt och enkelt med oss via Bromma 
Stockholm flygplats. Ännu bättre: res någonstans ihop. 
Välj mellan 13 destinationer i Sverige. 

Boka på flygbra.se eller hos din resebyrå.

Gäller medföljande barn upp till 12 år, 9 juli–12 augusti.

Barnr
abatt
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1. Hovturnén
Hovturnén är en ridande musikfestival som med Wille Crafoord i spetsen varje sommar tar 
med sig djärva artister ut på hästryggen och uppträder på gods och gårdar. De har ridit runt i 
landet, mestadels i Skåne och trakterna av undersköna Söderåsens Nationalpark sedan 2008. 
I år firas det tioårsjubileum och det gör de genom att hjälpa Martin Stenmarck att förverk-
liga sin barndoms Robin Hood-drömmar. Medverkar gör också Hanna Hedlund, Nils Berg 
och Olle Linder.n

29 juli Stenestad, 30 juli Kvidinge, 31 juli Söderåsens Nationalpark, 1 augusti Lund, 2 augusti Höganäs, 
www.hovturnen.se

2. Stinsen brinner
Lilla Beddingeteatern tar sig an succén “Stinsen brinner” i sommar. Föreställningen handlar 
om ett politiskt beslut som spårat ur och är skapad av Galenskaparna 
och Claes Eriksson. När den gick upp på Lorensbergsteatern i  
Göteborg i oktober 1987 presenterades den som en katastrof-
musikal, men det blev hela 261 föreställningar i Göteborg och 
sedan ytterligare 171 föreställningar i Stockholm, samtliga 
utsålda. 

Musikalen utspelar sig på en nedläggningshotad järn-
vägsstation. När stationen läggs ner vägrar stinsen Axel 
Hansson att acceptera det, vilket ger upphov till en rad 
farsartade förvecklingar och missförstånd.n

Stinsen brinner, premiär 6 juli, Lilla Beddingeteater,  
www.lillabeddingeteater.se

Foto: Anders EbefeldtFoto: Robert Eldrim

Foto: Pixabay

3. Målarvecka
Den 3 juli är det dags för Sofieros målarvecka. Glöm inte att att sätta på dig baskern och ta med staffliet 
till parken. Under målarveckan möts både professionella och hobbykonstnärer för att föreviga sina fa-
voritplatser i Sofieros grönskande trädgårdar och parker. Under andra veckan i september görs det se-
dan en utställning med de som vill vara med och publiken rösta fram sin favorit. Vinnaren koras under 
Dahliadagen den 17 september. Ta med dig duk och målargrejor för entrén är gratis för alla med staffli 
under armen.n

Målarveckan, öppnar 3 juli, Sofiero, www.sofiero.se

4. Horse Show
I Falsterbo är det alltid lika mycket hästar som show. Med nästan ett tusental hästar och ryttare, ett 
femtiotal olika klasser, över sexhundra funktionärer och lika många hästskötare, så förstår man att  
Falsterbo Horse Show inte är en vanlig tävling. Förutom världsryttare i hoppning och dressyr tävlas det 
i rysare som Falsterbo Hunting och Ride & Drive. Det blir fler ridsporter, käpphästar, frihetsdressyr, 
polisryttare, Svea Voltige, körekipage och mycket mer. En fartfylld sommarfest för alla. n

Falsterbo Horse Show, 7-15 juli, www.falsterbohorseshow.se

5. En kärlekshistoria
De rivaliserande gängen Jets och Sharks slåss om makten på gatorna. Tony från Jets och Maria, syster 
till Sharks ledare, förälskar sig i varandra. Parets kamp att få älska varandra i en värld full av fördomar, 
hat och våld är lika hjärtslitande som aktuell. Det blir en fartfylld uppsättning med dans, parkour och 
hisnande stunts. För nyöversättningen står Jason ”Timbuktu” Diakité.n

West Side Story, premiär 31 augusti, Malmö Opera, www.malmoopera.se
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ROCK THE NIGHT FESTIVAL 
Välkommen till Rock The Night Festival. Festiva-
len är en renodlad tribute-festival med rock- 
musik från 1970-80-talen. Det blir en riktig röka-
re till rockfest fylld med musik, energi och glädje

6–7/7 Hässleholm, www.rockthenightfestival.com  

SUMMER ON FESTIVAL 
I Båstad vet man hur man håller sommar- 
party. På stranden och i byn hörs glada rytmer 
dag som kväll och självklart gillar artister som 
Sabina Ddumba, Otto Knows, Vigland, Petter 
med flera att spela här. 

6–7/7, www.summeron.se

VISFESTIVALEN I LUND 
Njut av två härliga visdagar i vackra Lund med 
fantastiska vissångare och singersong- 
writers. Artister från Sverige, Danmark och 
svensktalande Finland; bland andra Mikael 
Wiehe, Mikael Neumann och Henrik Huldén.

25–26/7, www.visfestivalenilund.se

HELSINGBORG PIANOFESTIVAL 
Pianofestivalen bjuder på konserter med världs-
pianister, familjekonserter, masterclasses, lunch-
konserter och föredrag. Bland annat Yekwoon 
Sunwoo, Båtjazz för familjen och mycket mer.

30/8–2/9, www.dunkerskulturhus.se

Oavsett vilken musik man lyssnar på så finns ett område med fest och umgänge 
för alla smakriktningar. Bara välj!

FO
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FESTIVALYRA
HAMNFESTIVALEN
För femte året i rad arrangeras Hamn-
festivalen på Limhamn. Gamla skutor 
och snabba ribbåtsturer erbjuder be-
sökarna en tur på Öresund. Dessutom 
finns massor av prova på aktiviteter 
på vatten och på land. Det finns myck-
et att välja bland när man vill äta gott, 
både från foodtrucks och andra mat-
försäljare.

På scenen i Limhamns småbåtshamn 
är det underhållning i dagarna fyra, 
hit kommer Bob Hansson och Mikael 
Wiehe för att nämna några.n

26–29/7, www.hamnfestivalen.se
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SONJA & DANNE 
först ut i Brantevik
Så är det återigen dags för fem mysiga och svängiga kvällar i Brantevik när Jazz 
under Stjärnorna bullar upp med ett mycket fint artistuppbåd som spänner  
över allt från visa till jazz. Branteviks IF står som arrangör vilket man gjort sedan 
starten och många är de stjärnor som besökt evenemanget. 

Foto: K
atarina D

i Leva

Den 4 juli kommer Sonja Aldén och 
Dan Hylander, båda sedan länge  
väletablerade musiker och med en hel 
kappsäck full med guldörhängen.  
11 juli står Mikael Wiehe på scen och 
han behöver nog ingen vidare intro-
duktion. Jazzfenomenet och energi-
knippet Gunhild Carling släpper loss 
18 juli och det blir säkert både multi- 
trumpet och säckpipsblues. Veckan 
efter, den 25 juli, kommer två artister 
som har att brås på sina fäder, Cajsa 
Stina Åkerström och Jack Vreeswijk. 
Det kommer att bli en och annan anek-
dot, låtskatter från fäderna, men också 
eget material. Avslutningsvis kommer 
Pernilla Andersson och mästergitarris-
ten Janne Schaffer den 1 augusti. Det 
kommer att bli både smäktande gitarr-
musik och riviga dängor om man ska 
tro något.n

Jazz under stjärnorna 
4 juli–1 augusti 
www.jazzbrantevik.se

SONJA ALDÉN

JANNE SCHAFFER

JACK VREESWIJKMIKAEL WIEHE
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I oktober förra året var det biopremiär för filmen  
”Winnerbäck – Ett slags liv”. Filmen gav inblick i hans 20 år 
som artist och tog publiken närmare honom än någonsin. 
Den sammanfattade en musikalisk karriär, men framförallt 
gav den en insyn i en komplex människa vars svagheter och  
karaktärsdrag speglar en hel generations känslor. Nu är det 
dags för ett nytt kapitel i berättelsen om Lars Winnerbäck 
när han i sommar ger sig ut på en omfattande skandinavisk 
turné med premiär i hans hemstad Linköping och till Skåne 
kommer han i juli för två spelningar, dels på Sofiero i  
Helsingborg och Öja i Ystad.n

Lars Winnerbäck, 20 juli Helsingborg, 21 juli Ystad.  
www.unitedstage.se

THÅSTRÖM
Sveriges ohotat största rockstjärna heter Thåström. Med ett 
förflutet i  bland annat Ebba Grön och Imperiet har han  
varit högaktuell i fyra decennier, och fortsätter kontinuerligt 
att beröra och utveckla sin patenterade musik till nästa nivå. 
Med lika delar vacker poesi som manglande industriella 
texturer har Thåström etablerat solokarriären som sin mest 
spännande och kreativa era. Hans livekonserter existerar i 
gränslandet mellan fantasi och verklighet. En tung och sko-
ningslös musikalisk upplevelse som ständigt överraskar. 

FIRST AID KIT
Med sin säregna stämsång och ljudbild av folk, country och 
americana har First Aid Kit blivit ett av vår tids mest älskade 
band och en av Sveriges största internationella framgångar. 
First Aid Kit befinner sig just nu på en omfattande turné i 
USA och Europa och i sommar besöker de Sofiero Slott för 
en gemensam kväll tillsammans med Thåström.n

Thåström & First Aid Kit, 12 juli, Sofiero slott, www.sofiero.se

WINNERBÄCK PÅ TURNÉ 
I sommar ger sig Lars Winnerbäck ut på en 
omfattande skandinavisk sommarturné. 

I sommar får Helsingborg finbesök i form av 
Thåström och First Aid Kit. Två av Sveriges 
största namn gör gemensam sak och bjuder 
på varsin headlinekonsert på vackra Sofiero 
Slott i Helsingborg. 

TILLSAMMANS I MUSIKEN

FIRST AID KIT  

THÅSTRÖM  Foto: Amanda Ooms

LARS WINNERBÄCK

Succén var given redan första året och i år väl-
komnas flera av de gamla rävarna inom genren 
som Babben Larsson, Henrik Hjelt, Petrina  
Solange, Robin Paulsson och Anders ”Ankan”  
Johansson för att bara nämna några.

Biljetter till enstaka föreställningar kan köpas 
men det rekommenderas att besökare skaffar ett s 
k Humorband för tillgång och rabatter till samt-
liga shower.n

De båda Lundakomikerna Anders 
Jansson och Johan Wester tyckte för 
några år sedan att Lund behövde en 
egen humorfestival, inte nödvändigt-
vis med akademisk anknytning. Så då 
skapades Lund Comedy Festival och 
sedan dess har festivalen välkomnat 
Sveriges bästa stå-uppare och inter-
nationella gäster. 

ROBIN PAU
LSSO

N

ANDERS ”ANKAN” JO
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N

GARV &  
GALEJ

Lund Comedy Festival
30 augusti–1 september 
www.lundcomedyfestival.com

BABBEN LARSSON
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ilsson
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Som publiken har längtat sedan förra året på att få njuta av några dagars in-
tensivt jazzande runt om i Ystad. Givetvis arrangeras Ystad Sweden Jazz  
Festival i år igen och med ett alltid lika imponerande utbud av spännande och 
medryckande artister och deras musik.

YSTAD SWEDEN 
JAZZ FESTIVAL

THE MANHATTAN 
TRANSFER
En gudomlig aura omger The 
Manhattan Transfer. Att ägna 
sig åt gruppens historia och 
omfattande musikproduktion 
är en himlastormande upplevel-
se. Vokalensemblernas världs-
mästare har studerat och omsatt 
varje aspekt av de många gen-
rer som de utforskat. Arrang-
emangen är genomtänkta och 
ofta överraskande, alltid med en 
knorr. Slumpen har ingen plats 
här. Kanske kan man tänka på 
precisionen hos Max Raabes 
Palast Orchester fast med mer 
värme. Det är många som hört 
”Chanson D’Amour” och ”Ope-
rator”, båda megahits. 

YOUN SUN NAH 
QUINTET
Känsla och stor upplevelse vän-
tar publiken i Ystad när jazz-
sångerskan Youn Sun Nah gäs-
tar festivalen för tredje gången. 
Att lyssna på henne är som att 
föras in i ett landskap av lum-
mig skog och djupa raviner. 
Hennes röst svävar över natu-
ren och förmår att fylla varje 
vrå. Det är märkvärdigt att hen-
nes sång, som ofta har en tillba-

kahållen intensitet och rent av 
är berättande, gör ett så över-
väldigande intryck. Youn Sun 
Nahs senaste album ”She Moves 
On”, släppt 2017, ger en fin in-
troduktion till artisten, och fle-
ra av musikerna som medverkar 
kommer också att spela i Ystad. 
Youn Sun Nahs samarbete med 
basisten Brad Christopher Jones 
känns särskilt helgjutet.

MONTY  
ALEXANDER TRIO
En musikalisk storm närmar sig 
med obeveklig kraft. Det verkar 
som om de återkommande tro-
piska ovädren i Karibien, sen-
sommarens gissel med orkan-
vindar, har inspirerat den här 
gruppen. Kanske har en form av 
moteld mobiliserats i den med-
ryckande och rytmiskt fullän-
dade musiken. Monty Alexander 
Trio levererar bland annat väl-
kända succéer av Beatles, Frank 
Sinatra och Bob Marley som i 
händerna på Alexander får ny 
gestalt. Enkla, innerliga och 
odödliga teman får liv i spän-
nande och överraskande versio-
ner. Med en inte så liten portion 
av The Great American Song-
book samt en droppe Joaquín 

Rodrigo görs konsertupplevel-
sen komplett.

JAN SIGURD MED  
GÄSTER
Han är ett musikaliskt snille 
med fyrtio udda år på scenen. 
Han har en underbart avväp-
nande humor, lyssna bara på 
hans korta men kärnfulla ”Skal-
djurskantat”. Sedan 18-årsål-
dern har Jan Sigurd skrivit text 
och musik för en rad artister. 
I detta program hyllar han två 
viktiga personer i sin karriär: 
Monica Zetterlund och Mose 
Allison. Jan Sigurd skrev mu-
siken till Monica Zetterlunds 
sista album, ”Det finns dagar”,  
och var den som introducerade 
Mose Allisons musik i Sverige 
på 1990-talet.

Konserten gästas av munspe-
laren Sébastien Charlier, bosatt 
i Beaumont-sur-Oise nära  
Paris. Tomas Franck är en av 
Sveriges mest framgångsrika 
saxofonister med gediget  
internationellt renommé. Tidigt 
spelade han med storheter som 
Dexter Gordon.

Anna-Lena Brundin, som 
också gästar, har en imponeran-
de karriär som präglas av stor 

variation. Hon har varit kabaréartist i Berlin, spelat in tangoalbum i 
Buenos Aires och inte minst gjort hyllade Édith Piaf-tolkningar på 
scen och skiva.

BILL EVANS & ULF WAKENIUS
Två av världens främsta jazzmusiker på sina respektive instru-
ment går ihop och bygger ointagliga vågbrytare. Lyssnar man 
på var och en av dem inser man snabbt att kombinationen 
kommer att slå gnistor. Bill Evans gör sin första konsert i 
Ystad medan Ulf Wakenius gästat festivalen  
tidigare, senast 2016.

Bill Evans debuterade på den internationella musik-
scenen, 22 år gammal, med Miles Davis i samband 
med dennes comeback i början av 1980-talet. Med 
24 soloalbum och återkommande samarbeten 
och turnéer, har han fortsatt att utveckla en 
spännande skara av äventyrliga musikaliska 
konstellationer. 

Ulf Wakenius hade mellan 1997 och 
2007 en av de mest prestigefyllda positio-
nerna i jazzvärlden som gitarrist i  
Oscar Peterson Quartet. Han betrak-
tar själv denna period som krönet i 
sin karriär. Under tidigt 1980-tal 
gjorde hans duo Guitars Unlimi-
ted, med Peter Almqvist, stor 
succé i Skandinavien med en 
topp i samband med Eu-
rovisionfestivalen 1985, 
som sågs av 600 miljo-
ner människor. Nu, se-
dan några år turnerar 
han med Youn Son 
Nah och uppträ-
der ofta med Jan 
Lundgren.n

Ystad Sweden  
Jazz Festival 
1–5 augusti,  
www.ystadjazz.se

Foto: Susanna Fägersten
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Legendariska soul- och gospelartisten Mavis Staples är  
78 år ung och aktuell med nya albumet ”If All I Was Was 
Black” som släpptes i höstas samt en ny turné som äntligen 
tar henne till Malmö för konsert på Kulturbolaget.
Med en karriär som började på 1950-talet i familjebandet The Staples Singers är 
Mavis Staples en av de allra största, känd både för sin otroliga röst och sitt engage-
mang i den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Nya albumet ”If All I Was Was 
Black” har fått strålande recensioner och är det tredje albumet där hon samarbe-
tar med Wilco-frontmannen Jeff Tweedy som har skrivit alla låtar på skivan. Med 
sig till Malmö har hon det finfina bandet med Rick Holmstrom, Stephen Hodges, 
Jeff Turmes och Donny Gerrard samt Vicki Randle i kören.n

Mavis Staples, 16 juli, Kulturbolaget, Malmö, www.kulturbolaget.se

 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

 STAPLES

BÄCKASKOG SLOTT
7 JULI KL 19.00, 8 JULI KL 16.00, 10 JULI KL 19.00

YSTADS TEATER
13 JULI KL 19.00 & 14 JULI KL 16.00

KRAPPERUPS MUSIKHALL
17 & 18 JULI KL 19.00 SAMT 21 & 22 JULI KL 18.00 

KALMAR SLOTT
24 & 25 JULI KL 19.00

HOVDALA SLOTT
28 JULI KL 19.00 & 29 JULI KL 16.00

TORUPS SLOTT,HERRSKAPSSTALLET 
31 JULI KL 19.00

PALLADIUM MALMÖ
2 & 4 AUG KL 19.00, 5 AUG KL 16.00  
SAMT 7 AUG KL 19.00

JORDBERGA GODS
10 AUG KL 19.00 & 12 AUG KL 16.00

BORGEBY SLOTT
14 & 15 AUG KL 19.00

BILJETTER: SKANSKAOPERAN.SE
NORTIC: 0455-61 97 00 & LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE

BOHÈME
AV  G I AC O M O  P U CC I N I

La
SKÅNSKA OPERAN  

P R E S E N T E R A R  S T O L T

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

Upplev Sjöbo Marknad! 
20 juli kl 12.00-01.00
21 juli kl 9.00-22.00

www.sjobo.se/marknader
www.facebook.se/upplevsjobo

Ta bussen till Sjöbo 
- eller parkera bilen 
på anvisade platser!
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HASSE ANDERSSON Foto: Bertil Hagberg MARKOOLIO Foto: David Bicho

THE POODLES

Till Sommarrocken 2018 kommer t ex hårdköran-
de Bonafide med rötterna i rock och blues. Danne 
Stråhed och hans Dynamo ser till att den riktiga 
feststämningen infinner sig lagom på kvällskvis-
ten. Hasse “Kvinnaböske” Andersson kommer 
med sina medryckande bitar om guld och gröna 
skogar m m. Senare på fredagskvällen blir det åka 
av när The Poodles lägger av den ena rockrökaren 
efter den andra. Kvällen avslutas sedan med allas 

vår favoritfinne Markoolio.
Lördagen innehåller bl a en konsert med Samir 

& Viktor som säkert visar ett och annat danssteg 
i farten och vem kan stå still när Perikles avslutar 
lördagens musikfest.n

Sommarrocken i Svedala, 12–14 juli,  
www.sommarrock.nu

En vital 30-åring får delvis ny kostym och innehåll i och med att den gamla  
festivalledningen lämnat över till nya krafter. Detta innebär inte något försämring 
utan bara att man gör Sommarrocken mer överskådlig med bibehållet utbud av 
fina svenska artister. 

NYGAMMAL  
ROCK FYLLS VÄL

Nils Landgren har under många år varit en äls-
kad och hyllad trombonist och sångare åt det mer 
finstämda men också funkiga hållet. När Nils tar 
ton fylls man av en härlig känsla av medryckande 
musik och sköna glissandron i världsklass. 
Jan Lundgren är världsberömd för sitt mångfa-
cetterade pianospel. Allt från riviga och flyhänta 
jazzimprovisationer à la Oscar Peterson till mer 

introverta mästerstycken. Jan har en imponeran-
de lång lista över musiker som han samarbetat 
med och har släppt en lång rad plattor som vun-
nit många fina, både svenska men också interna-
tionella, priser.n

Nils Landgren och Jan Lundgren, 19 juli, Kivik,  
www.musikiappelriket.se

När sommaren övergick till höst träffades vi en kväll och åt 
middag.
– Vad fort det gick, sa Orup och vi andra nickade.
– Vad kul det var, sa Anders Glenmark och alla runt bordet 
höll med.
– Vi kanske kan göra det igen någon dag, sa Niklas Strömstedt  
och ingen sa emot.

Och här är de nu och ser med glädje fram emot en turné-
sommar där man får chansen att möta alla som av olika skäl 
inte hade möjlighet att ta sig till Öland. Med ett underbart 
band, en fantasifull produktion och en låtlista som svämmar 
över av spelsug kan man knappt vänta tills de får ge oss ut på 
vägarna och möta all fantastisk publik igen, på alla vackra 
spelplatser runt om i landet. Det handlar fortfarande om lust 
och nu är den om möjligt ännu större. Med sig på turnén har 
de också Eric Gadd som värmer upp.n

GES på turné, 26 juli Malmö, 27–28 juli Båstad,  
4 augusti Kristianstad, www.ges.se

KAMMARSPEL  
MED JAN & NILS
Två av Sveriges bästa musiker inom 
sin genre sammanstrålar för en turné 
där både improvisations- och kam-
marmusiken står i centrum. 

Lust. Det är vad allting egentligen handlar 
om. Lust att spela och sjunga tillsammans, 
lust att plocka fram de där låtarna som bara 
ligger och väntar och ber om att få flyga igen. 
Lust att återigen åka ut på en stor Sverige-
turné och såklart den största lusten av dem 
alla, att få möta publiken.

FORT OCH KUL MED GES
GES Foto: Mattias Johansson/ 

Maddoc Photography

ERIC GADD Foto: Karin Törnblom
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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

JOHANNAMUSEET
www.johannamuseet.se

Johannamuseet ligger 
inbäddat i en idyllisk skånsk 
grönska. Berättelser och 
saker från förr lyfts fram 
och i år är det särskilt  
fotograferandet genom 
tiderna. Människorna som 
knäppte bilderna, kamerorna 
och teknikens framsteg 
- alla känner igen sig. På 
www.johannamuseet.se får 
du veta allt som erbjuds 
på dettaa charmerande 
fikastopp i sommar. 

Foto: Peter Tärnqvist/ 
Nostalgia Magazine

MILITÄR HISTORIA
www.mollerod.se

Möllerödsdagarna är Sveri-
ges största militärfordons-
träff och “reenactment” och 
hålls av Garnisonsmuseet i 
Hässleholm. Med museets 
fordon och föremål berättas 
historien på ett levande sätt 
och i sin rätta miljö. Andra 
föreningar som håller på 
med samma saker kommer 
också med sina uniformer, 
fordon och föremål. En 
heldag för hela familjen. 

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
t o m 19 augusti, 
Fredriksdal,  
www.evarydberg.se

Foto: M
ikael Lindell B

ohlin

Läs vår  
recension & 
intervju med  

Hilma  
på hemsidan
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Nu är det sommar och förhoppningsvis sol och bad 
för många. Det finns många roliga aktiviteter i juli 
och augusti, vad sägs om att träffa fåret Shaun, se 
Sean Banan, gå på teater eller musikal eller kanske  
undersöka om det finns spöken på Glimmingehus. 
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EN KAMP OM TIDEN OCH EN  
BARBERARE MED HÄMNDBEGÄR
ScenÖsterlen sätter i år upp pjäsen ”Momo och 
kampen om tiden”, för den lite yngre publiken 
och  musikalen ”Sweeney Todd” lämpad för de 
något äldre åskådarna. 

I ”Momo och kampen om tiden” skapar barn i 
åldrarna 8-13 år tillsammans föreställningen som 
handlar om Momo, ett barn som lever ensamt på 
en övergiven teater. Teaterstycket lyfter ett av vår 
tids mest aktuella problem och dess inverkan på 
vårt samhälle, stress. Stressen över att hinna allt 
som vi ”bör” hinna med och stressen över att få ut 
så mycket som möjligt av livet. Pjäsen är baserad 
på en bok av den tyske författaren Michael Ende.
Sweeney Todd är en musikal i två akter med  
musik och sångtexter av Stephen Sondheim och 
libretto av Hugh Wheeler. Musikalen utspelar sig 
i London under mitten av 1800-talet. Här möter 

vi Sweeney Todd och den unge Anthony som nyss 
kommit i hamn. Innan de skiljs åt berättar Todd 
om sitt förflutna i staden, som barberare. Hans 
fru och dotter togs ifrån honom av en avundsjuk 
domare och han blev bannlyst. Nu är han tillba-
ka, 15 år senare, med ett nytt namn och full av 
hat och hämndbegär. Musikalen görs av ungdo-
mar i åldrarna 14–17 år. 

Momo och kampen om tiden; 4–29 juli, Sweeney Todd; 
6–28 juli, Brantevik, www.scenosterlen.com

HEJ SHAUN! 
Hälsa på Fåret Shaun och hans vänner, testa att 
köra specialbyggda Massey Ferguson-traktorer 
och titta på nordiska djur som vildsvin, älg, björn, 
lodjur och gråsäl. På zoolympiaden kan man bl a 
testa längdhopp och mäta sitt skutt mot djurens. 

Skånes Djurpark, www.skanesdjurpark.se 
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DET VAR EN GÅNG 
När Riddarsällskapet Silfverfalken bjuder upp till 
Tornerspel så smäller det på riktigt: lansar, svärd 
och sköldar blänker ikapp med rustningarna. 
Gycklare och musiker underhåller också under 
kvällen. Förutom Tornerspelskvällen så erbjuds 
medeltidsaktiviteter som passar både barn och 
vuxna varje dag under sommaren. 

Tornerspel;  8 augusti, Medeltidsaktiviteter för hela  
familjen; 30 juni–12 augusti. Glimmingehus,  
www.raa.se/glimmingehus

SOMMARFESTIVAL
Malmö stad storsatsar på en helt ny gratisfestival 
för sommarlovslediga barn. 5 olika platser i  
Malmö får besök av sommarens kuligaste häng.  
Här finns en 250 m lång uppblåsbar hinderbana, 
kanske världens längsta, en pumptrack och ett 
dansgolv med jam, workshops och battles i house, 
hiphop, funk och breaking. 

Kanske lockar en promenad in i magikergränd, 
spela E-sport, programmera en robot eller visa 
sina talanger för publiken. Den våghalsige kan 
prova att fira sig ner utmed en 9 meter hög vägg 
och kasta sig rakt ner i en hoppkudde från 4  
meters höjd. Det finns även möjlighet att testa 
VR, bygga konstverk, ha snöbollskrig, göra en 
tidning, sända radio. Och mycket, mycket mer.

Big Five Festival, 6–8 juli Enskifteshagen, 13–15 juli  
Lindängen, 20–22 juli Mellanhedsparken, 27–29 juli  
Kullarna Holma Kroksbäck, 3–5 augusti Mölleplatsen,  
www.malmoforever.se

HOPP, RUTSCH OCH SWISH
Waterslide Obstacle Rush besöker Malmö 21 juli 
och består av flera gigantiska uppblåsbara hinder 
som bl a. ska hoppas, klättras, glidas och rutschas 
ner för. Hinderbanan avslutas med en 14 meter 
hög och 70 meter lång vattenslide där man med 
hjälp av en badring swishar ned för. Sommarens 
galnaste äventyr?

Waterslide Obstacle Rush, 21 juli, Malmö,  
www.sommarkul.se

EN DAG BARA FÖR BARNEN
Hoppborgar, ansiktsmålning, hinderbana, super-
herorun, cirkusuppträdande, Sean Banan, Pettson 
och Findus, ponnyridning och Greta Gris,  det 
ryms mycket under denna dag på Jägersro Trav-
bana, men så är det just Barnens dag. 

Barnens Dag, 28 juli, Jägersro travbana Malmö,  
www.barnensdag.org/Malmo.aspx

SPÖKAR DET PÅ GLIMMINGEHUS?
Följ med på en tur genom borgen där besökaren 
kommer att få höra om och träffa på spöken ur 
borgens 500-åriga historia. 

Spökvandring på Glimmingehus, 9, 16, 23, 30 juli samt 
6, 13, 26 augusti, www.raa.se/glimmingehus 

GUD, MÄNNISKA ELLER NÅGOT 
MITT EMELLAN
Sommarteatern i Ystad är tillbaka igen med en ny 
gudomlig familjemusikal.

Sommarteatern lämnar iskallt havsvatten och 
förflyttar åskådaren till varmare breddgrader. 
Närmare bestämt antikens Grekland. Där får vi 
följa pojken Herkules som inte riktigt är som alla 
andra. Ända sedan barnsben har han vetat om att 
han är annorlunda, men det är inte förrän en all-
deles speciell födelsedag som han får veta vad  ››

SEAN BANAN KOMMER TILL BARNENS DAG PÅ JÄGERSRO 
Foto: Pelle T Nilsson/All Over Press

SOMMAR,  
SOMMAR, sommar
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detta beror på. Herkules är halvgud. Med en 
mänsklig mamma och en gudomlig pappa tvingas 
han konfrontera sig själv på ett sätt han aldrig be-
hövt förut. Men kommer Herkules behålla stadigt 
fotfäste på marken, eller kommer hans resa leda 
honom lite för nära solen?

I sommar får publiken i Åbergs trädgård följa 
Herkules på hans livs största äventyr. Tillsam-
mans med honom kommer de kämpa med frågor 
om att passa in, och till vilket pris. Även vikten av 
att vara sann mot de i sin omgivning och mot sig 
själv. På resan kommer de träffa antikens största 
gudar och gudinnor, samt utforska allting mellan 
himmel och underjord. Herkules är en helt ny-
skriven musikal med rykande färsk musik.

Herkules, 8 juli–5 augusti,  
www.sommarteaternystad.com

TUFF-TUFF-TÅG 
Varje sommar tuffar ångtåget mellan Brösarps 
och S:t Olofs gamla stationer. När tåget står stilla 
på stationerna så kan det hända att lokföraren  
har tid att visa hur det ser ut inne i loket och per-
sonalen kan berätta hur det var att arbeta vid 
järnvägen förr i tiden. 

Ångtåget på Österlen, www.skanskajarnvagar.se

DJURKUL I YSTAD 
På Ystad Djurpark strosar zebrorna fridfullt om-
kring i det vackra landskapet tillsammans med 
antiloperna. En och annan kamel, bison och jak 
vandrar ute på åkrarna och de roliga surikaterna 
får man absolut inte missa. Även den svenska fau-
nan finns representerad med ståtliga älgar, trinda 
Linderödsgrisar, rödkullekossor och ulliga gute-
får. 

Ystad Djurpark, öppet t o m 1 oktober,  
www.ystaddjurpark.se 
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TEKALAS HOS HATTMAKAREN  
OCH PÅSKHAREN
I Kulturens 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 för över 150 
år sedan. Den handlar om Alice som trillar ner i 
ett kaninhål. Efter det är inget sig likt. Hon blir 
stor och liten om vartannat, hamnar i en under-
lig 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 

Foto: Skånska Järnvägar

Foto: Ystad Djurpark

Hästveda marknad 11–12/7 www.hastvedamarknad.se 

Fröja Thing 14–15/7 www.vikingatider.se 

Degeberga Marknad 14–15/7 www.hembygd.se/gards-harads

Kiviks marknad 16–18/7 www.kiviksmarknad.com 

Sjöbo marknad 19–20/7 www.sjobo.se/sjobomarknad 

Tomelilla sommarmarknad 19/7 www.visittomelilla.se 

Degeberga Antik & Samlarmarknad 22/7 www.hembygd.se/gards-harads 

Hantverksmässan 27–29/7  www.hantverksmassan.se 

Gislövs marknad 3–5/8 www.gislovsif.se 

Höör marknad 11–12/8 www.hoorsbk.se 

Ljungbyheds Gammelmarknad 17–18/8 www.ljungbyhed.nu 

Palmfestivalen 24–25/8 www.palmfestivalen.se

Kärnan i Helsingborg, www.helsingborg.se/karnan

Christinehof, www.christinehofslott.se

Hovdala slott, www.hovdala.se

Malmöhus, www.malmo.se/museer

Bäckaskog slott, www.backaskogslott.se

Bosjökloster slott, www.bosjokloster.se

Wanås, www.wanas.se

Sommartid är marknadstid i vårt avlånga land. Stämningsfulla 
miljöer som torg, slott och gårdar lever upp med gladlynta  
besökare som strosar bland marknadsstånd, godsaker, karuseller 
och diverse hantverk. Varför inte besöka allihopa?n   

Skåne har mängder av slott, herrgårdar och andra gamla  
byggnader utspridda överallt i det böljande landskapet. 
Flera av dem erbjuder evenemang, aktiviteter, övernatt-
ning och vidunderliga parker. Numera kan man också ta 
del av hur det var att leva på slotten under olika tidsepo-
ker. Här kommer några exempel på slott och andra 
historiska byggnader värda ett besök i sommar.n

MERA MARKNAD

SLOTTSLIV
Foto: V
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CHRISTINEHOF

Foto: Johanna Rylande/Malmö Museer, PR-bild Christinehof, Mattias Givell
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BERGASTIGEN
www.turism.osby.se

En unik slinga att vandra 
och få många minnesvärda 
upplevelser. Historiska 
platser som ett nästan 
hundra meter djupt och 
vattenfyllt dagbrott för 
diabas,  torpbebyggelse 
och ett friluftsmuseum fullt 
av industrihistoria. Hjär-
tasjöns mysiga rastplatser 
och badmöjligheter med 
brygga och lekplats lockar 
hela familjen. 

BRÄKNEHUS 
www.skurup.se/braknehus

Det lilla skogsområdet 
ligger vackert precis vid 
foten av den välkända 
Skurupssilhuetten Zim-
mermans backe. Det 
finns många olika växter 
och träd och ett fågelliv 
i särklass. Ett fint grillhus, 
lekplats, motionsslinga och 
utegym gör utflykten full-
ständig för hela familjen.

Foto: Pixabay

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

MÖLLEDAMMARNA
www.soderasen.com

Dammarna ligger i ett 
vackert lövskogsom-
råde vid Boserup. Det är 
populärt att göra utflyk-
ter hit året om. Runt de 
natursköna dammarna 
finns ett stort nät av stigar 
att utforska. Vindskydd och 
grillplatser står färdiga för 
det sällskap som önskar 
sitta ner och njuta av mat, 
dryck och utsikt en stund.

    

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: Bjuvs kommun

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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Shaun Tan (född 1974) växte 
upp i ett förortsområde norr 
om Perth i västra Australien 
och började tidigt i tonåren 
göra illustrationer för bland 
annat science fiction- och 
fantasymagasin. Efter en 
akademisk examen i konst, 
historia och litteratur fick 
han flera illustrationsupp-
drag som inte sällan kret-
sade kring fantasieggande, 
surrealistiska teman.

Genombrottet kom 1998 
med allegorin The Rabbits, 
som beskrev kolonisering-
en av Australien med text 
av John Marsden och illus-
trationer av Shaun Tan. Två 
år senare utkom boken The 
Lost Thing, som visas i ut-
ställningen via ett flertal 
originalillustrationer och 
den animation av boken 
som han erhöll en Oscar för 
2011 i kategorin Bästa ut-

ländska kortfilm. Samma år 
tilldelades Shaun Tan även 
utmärkelsen ALMA (Astrid 
Lindgren Memorial Award), 
världens mest prestigefyll-
da pris för gärningar inom 
barn- och ungdomslittera-
tur.

Ytterligare en fokuse-
ring kring urval av Shaun 
Tans verk visas i utställ-
ningen i form av illustra-
tioner ur boken Ankom-
sten som rör immigranters 
intryck av det främmande, 
det nya, det outgrundliga i 
livsförändringen som sker 
vid byte av bosättning till 
nytt land, en annan konti-
nent. Ett ämne som kanske 
är mer aktuellt än någonsin. 
Boken är en ordlös grafisk 
återgivelse som skildras via 
berättande, berörande bil-
der. Utställningen “Shaun 
Tan – Lost Things” på Dun-

AUSTRALISKT  
PÅ DUNKERS
Shaun Tan betraktas som en av världens absolut främsta  
illustratörer. Hans drömska och surrealistiska bildberättelser, 
och hans förmedlande ord, rör sig ofta över filosofiska och  
sociala fält liksom över politiska och historiska ämnesområden. 

THE LOST THING ©Shaun Tan
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Shaun Tan

kers visar 44 st originalillustrationer 
ur flera av Shaun Tans böcker, liksom 
film och ett rum för upplevelse- och 
läsmöjligheter.n

Shaun Tan – Lost Things, t o m 12 augusti, 
www.dunkers.se
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Övriga föreställningar: fredagar kl. 19.00, lördagar kl. 17.00  söndagar kl. 16.00
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PREMIÄR 27/7 19.00

OFÖRUTSÄGBAR KOMEDI

PÅ SVANEHOLMS SLOTT

NYH ET!BOKA TEATERBUFFÉ

AV ANDERS RUUD

REGI: KURT JACOBSSON
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Piratensällskapet
www.piratensallskapet.se

 PIRATEN I KIVIKS HAMN

16 JULI 
PIRATENS DAG
Piratensällskapet håller som brukligt sina högti-
der under sommaren och först ut är Piratendagen 
på Kivik då det prestigefulla Piratenpriset delas 
ut under högtidliga former. Förra året sällade sig 
den skånska rockikonen Nisse Hellberg till den 
långa raden av prominenta pristagare som Hasse 
Alfredson, Gösta Ekman och Lasse Åberg. Årets 
pristagare heter Johan Glans, komiker och under-
hållare från Eslöv, som gjort många härliga före-
ställningar helt i Piratens anda.

22 JULI 
GO ETTEMIDDA! 
I den vackra Piratenparken vid Piratenmuseet 
i Vollsjö blir det litterär och musikalisk under-
hållning i författarens anda. Passa på att njuta av 
parken, som nyligen fick en trevlig statysamling 
föreställande Piraten själv och hans älskade katt 
Skorpan men också Bombi Bitt och Eli som tar ett 
svalkande bad. Titta också in på museet där man 
kan se och läsa mer om den makalösa författaren 
och hans liv.n

Fritiof Nilsson Piraten har samlat många  
kring sina mustiga och klarsynta berättelser.  
Hans verk utges fortfarande i text, bild och  
ljud till glädje för alla älskare av rika historier.  

Att då hyllas varje år är sannerligen inte för  
lite och Piratensällskapet gör det möjligt.

LÅNGLIVAD 
GÄRNING 

JOHAN GLAN
S Foto: Robert Eldrim
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

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

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.
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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!, t o m 14 oktober,  
www.skarhult.se
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Festival powered by food and music
Malmöfestivalen is the longest running 
city festival in Sweden and the largest of 
all in Scandinavia. With a tantalizing mix 
of music, entertainment, culture and 
cuisine it certainly is a must for every-
body when it takes place in mid-August. 
Several venues cater to a specific crowd 
so you are destined to find something 
to your liking. Blues, rock, jazz, swing 
are just some of the music venues at 
hand. Also a massive amount of food 
vendors will satisfy your every lust for 
culinary experiences. 

FESTHUMÖR
I MALMÖ
När andra stadsfestivaler har fått lägga ner har Mal-
möfestivalen bara blivit större och bättre för varje år 
och är idag Sveriges äldsta festival. Festivalbesökarna 
har sina egna favoriter bland matstånden om det så är 
langos, älgkebab eller någon klassiker från chilenska 
köket som Lomitoburgare. Malmöfestivalen är den 
unika blandningen mellan folkligt och festligt på alla 
plan. Förutom maten kan man uppleva kultur i alla 
dess former. Musikutbudet är bredare än vanligt och 
levererar både klassiska pärlor till senaste hiphopen 
och uppträdanden av de stora institutionerna och små 
teatergrupper. Här finns allt för både kropp och själ, 
ung som gammal.

Årets formidabla artistlineup innehåller bl a Steve 
Angello, Sabina Ddumba, Timbuktu men den kanske 
mest efterlängtade återföreningen på länge är Malmö-
bandet Wilmer X som kommer tillbaka med full kraft 
för att tömma skjortan på publiken i gammal god stil.n

I över 30 år har augusti månad inneburit en kokande gryta av mat, kultur, 
musik och folknöje när Malmöfestivalen drar igång. 

Malmöfestivalen
10–17 augusti 
www.malmofestivalen.se

Foto: Johan Bävman, Therese Oehrvall, United Stage
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Sommarscen vill både roa, underhålla och över-
raska. I programmet hittar man utmanande så-
väl som lättillgängliga föreställningar på ett 40-
tal platser i Malmö. Runt 150 programpunkter 
med en mångfald av upplevelser för alla åldrar. 
Gemensamt för alla arrangemang är att de alltid 
äger rum utomhus och att det alltid är fri entré. 
Tillsammans profilerar man Malmö som en att-

raktiv kulturstad och använder kulturens kraft 
för att skapa gränsöverskridande möten och upp-
levelser för besökare såväl som kulturutövare. 
Detta sker i ett nära samarbete med det fria kul-
turlivet, kulturinstitutioner och producenter.n

Sommarscen Malmö, t o m 9 augusti,  
www.sommarscen.se

Bland de 230 evenemangen är Goodnight Sun en 
nyhet. Gitarristen Peter Tegnér bjuder in gäster  
som musicerar till solnedgången. Mer musik blir 
det på Vita scenen i Stadsparken, bland annat 
Lindy & Bon Bon Band, banjopunkarna Baskery 
och nittiotalsallsång med Josefin ”Josefinito”  
Johansson. Det är också platsen för mat och  
musik från hela världen. 

Den populära dansbanan har olika slags  
sällskapsdans fem kvällar i veckan. Opera och 
dans, gatuteater och humor varav sex tillfällen  
för alla Hipp Hipp-fans att åka på kändisspaning 
tillsammans med Jolanta Jonsered. Youtubern 
och sminkspecialisten Thomas Sekelius träffar 
man på Stenkrossen.

För alla familer lockar 96 olika aktiviteter. T ex 
går varje vecka en ny föreställning på turné och 
internationella besök som franska Compagnie  
Super Super med blöta föreställningen Plask kom-
mer. 

Lov i Lund har aktiviteter för barn 6–15 år.  
Mötesplatserna i Lund, teamet i Öster, Folkbib-
lioteken, Kulturskolan Lund och Lunds fören-
ingsliv har planerat för det allra bästa sommarlo-
vet för barn och unga. Allt är gratis och erbjuder 
alla barn, oavsett förutsättningar, tillfällen att få 
prova på allt från manga, street art, nycirkus och 
programmering, till rodelutflykter, pyssel, skate 
och bakning.n

Sommarlund, t o m 10 augusti, sommarlund.se

SOMMAR, SOL  
OCH SCEN
Lokalt, internationellt, brett, smalt, väntat och oväntat. Sommarscen Malmö 
presenterar varje år två månader av föreställningar, konserter, filmvisningar 
och mycket annat runt om i stan.

FÅREN Foto: Gary Mulcahey, URBAN DANCE Foto: Elisabet Olsson Wallin, CITY HORSE Foto: Tia Anxelsson, JOAN AS A POLICEWOMAN 
Foto: Allison Michael Orenstein

Sköna GRÖNA sommarI Lund kommer det under två månader att finnas mer än någonsin att göra 
för alla sommarlediga. Programmen bjuder på allt från utflykter och work-
shops till föreställningar och konserter. 
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TIPS
FRÅN REDAKTIONEN

Malmex 2018 
31/8–2/9

En nationell och regional frimärks- 
och vykortsutställning som arrange-
ras i Malmö av flera skånska  
föreningar inom Sveriges Filatelist-
Förbund.n

www.malmex2018.se

Mats Ronander 
14/7

Solhällan i Löderup välkomnar Mats 
Ronander. Det bjuds på många av 
Ronanders hits från 1980- & 90- 
talen plus en del blues och några väl 
valda covers.n

www.folkarock.se

Falsterbo Bird Show 
31/8-2/9

En årligen återkommande natur- 
och miljömässa med fåglar i fokus. 
Det finns mycket att lära om naturen 
i allmänhet och fåglar i synnerhet.n

www.falsterbobirdshow.com

Diggiloo  
4/7, 4–5/8 

Välkommen till Sveriges största 
sommarturné, en helkväll spräng-
fylld av nya hits och gamla klassiker,  
humor, en massa skratt, värme och 
otroligt mycket kärlek.n

www.diggiloo.com

Denna gång tipsar vi om somriga aktiviteter.  
Diggiloo gör tre besök i Skåne, mer musik erbjuds 
liksom trädgårdar, fåglar och vackra hästar. Själv-
klart också inomhusaktiviteter såsom mässor, stå-
uppkomik, mat och dryck ifall vädergudarna vill att 
vi håller oss inne.

Skillinge krusbärsfestival 
28/7

Återigen skall årets krusbär i olika 
kategorier koras; tyngst, vackrast 
och nytänkande finns bland delta-
garna. ”Tallskogen fryser” livar upp 
under eftermiddagen.n

www.skillinge.com

Bob Hund & Martin Kann  
31/8

Ett möte mellan konstformer; pop, 
symfoniorkesterns klanger (MSO) 
och PowerPoint-presentationens 
ädla disciplin förenas i fulländad 
symbios.n

www.malmolive.se

Scandinavian Open  
Championship, 21–22/7 

Internationell Arabhästutställning, 
se världens vackraste hästras  
tävla. Ta med familj och vänner till 
en härlig helg i Bollerups vackra 
park bakom borgen.n

www.scandinavianopen.se

Kevin Hart 
27/8 

Det går inte annat än att älska  
Kevin Hart, komikern med det sto-
ra hjärtat. I början av karriären blev 
han utbuad från scenen; nu är han 
är en av de mest omtyckta.n

www.malmoarena.com

Den stora trädgårdsfesten  
24-26/8

Ett evenemang för alla trädgårds-
intresserade från nybörjaren till den 
inbitne. Möt inspiratörer och exper-
ter. Njut av fantastiska idéträdgårdar  
och mycket mer.n

www.sofiero.se
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AT THE VOID: BE A 
GHOSTBUSTER

NOVEMBER & DECEMBER 2017

magazine
NEW

GO!DUBAI

ARE YOU TOUGHENOUGH?

LIVE AT AUTISM ROCK ARENAELTON JOHN
CULTURE –  ENTERTAINMENT –  TO-DO –  RESTAURANTS –  SHOPPING –  E V ENTS

GRAND OPENING OFLOUVRE ABU DHABI
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JANUARY & FEBRUARI 2018

magazine
NEW
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DUBAI

EVITA

DON´T CRY FOR 

ME ARGENTINA
STAND-UP COMEDY WITH

CHRIS ROCK

CULTURE –  ENTERTAINMENT –  TO-DO –  RESTAUR ANTS –  SHOPPING –  E V EN TSUP CLOSE AND PERSONAL WITH

MR WATSON
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September bjuder bland annat på ett omfattande utbyte för läslystna och 
en showig redogörelse av vad Sveriges drottningar sysslade med när deras 
män hade fullt upp med att bli statyer i städerna. 

DROTTNINGSYLT
Varenda svensk stad har en 
staty, ett porträtt eller torg 
döpt efter våra svenska man-
liga regenter. Men vad höll då 
drottningarna på med? Här är 
Drottningsylt - alla Sveriges 
kvinnliga monarker på ett brä-
de, från Sigrid Stordåda till Sil-
via. Alla på en dryg timme via 
sketcher, sång och dans. Ibland 
roligt, ibland sorgligt, alltid in-
tressant. 

Tomelilla 5/9, www.riksteatern.se

KRISTIANSTAD  
BOKFESTIVAL 
Kristianstad bokfestival är ett 
av de mest besökta litterära ar-
rangemangen i Skåne. Sedan 
starten 1999 har festivalen ar-
rangerats årligen och alltmer 
ökat i omfattning, kvalitet, 
bredd och spets. Varje år pre-
senteras ett 40-tal författare, 
präglade av aktualitet och ofta 
med fokus på ett särskilt tema.

6–8/9, www.bokfestivalen.se

NÄRA DIG
På vår hemsida och vårt ins-
tagram @magasinetdethander 
hittar du fortlöpande tips och 
trevligheter. Vår medarbetare 
Björn dyker då och då upp med 
sina kommentarer och tar gär-
na emot de trevligheter du kän-
ner till och de bilder du tagit av 
något vi berättat om. 

www.instagram.com/ 
magasinetdethander 
www.dethander.com

VAD BJUDER SEPTEMBER PÅ?

Foton: Insung Yoon/U
nsplash och Pixabay

25, 60, 75, 100 – Jubileernas år på fredriksdal firas med

sommarens bästa skratt!

Anders ”Ankan” Johansson 
Eva Rydberg  Birgitta Rydberg

15/6 - 19/8

Biljetter: evarydberg.se. Radiocity Audio Video 042-12 75 20.
juliusbiljettservice.se 0775-700 400.

Rakt över disk på Dunkers Kulturhus 042-10 74 00.

en föreställning för hela familjen.

Mia Poppe, Kalle Rydberg, Anna Norberg, Robert Rydberg,
Fredrik Dolk och stor ensemble.

Bearbetning: Sven Melander, Mikael Neumann. Regi: Anders Aldgård.
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