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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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Det doftar pyton

Man kan också ha delade meningar om vad 
som luktar gott när det kommer till rökverk. 
Cigaretter kan lukta bäver medan pipa kan 
dofta herre. Cigarrer är dock en vattendelare. 
Här finns två läger, de som gillar lukten av en 
riktigt fin Havanna eller de som rent demon-
strativt slår upp alla fönster och dörrar för att 
vädra ut samt åsamka icke ont anande cigarr-
rökare dubbelsidig lunginflammation.

Något som dock de flesta är överens om är 
att surströmming stinker, luktar riktigt illa. 
Men, om man öppnar burken försiktigt och 
utomhus så är de fermenterade fiskarna en 
riktig delikatess. Det finns många klipp på 
YouTube från utlandet där man uppmanar 
folk att skicka in äcklig mat som skall provä-
tas för öppen kamera. Surströmming verkar 
vara en favorit. Folk ulkar, svettas, springer 
runt och gapar, river husvagnsinredningen  
o s v allt för den lilla delikatessen som vi kall-
lar surströmming.

Det finns en frukt i sydostasien som heter 
durian. En lustig frukt som ser ut som en stor 
melon med stora taggar på skalet. Man äter 
bara innehållet som liknar ett par dåligt stop-
pade tjocka korvar. Det skall vara en delika-
tess, sägs det. Man har speciella durianfesti-
valer där man kan prova olika sorters durian. 
McDonalds lanserade nyligen också en du-
rianglass som genast blev omåttligt populär. 
Durian sägs vara bra mot håravfall, vatten i 
knäna, mörkerseende, nageltrång och sådant 
som alla lider av mer eller mindre. Känner du 
dig förkyld, tryck in en durian. Deppad? Du-
rian! Tennisarmbåge? Ja, durian klarar av allt 
som modern medicinsk kunskap inte har nå-
got botemedel för. Jag slår vad om att den är 
bra mot malaria också.

Men varför finns inte denna mirakelfrukt 
någon annanstans än i sydostasien? Det finns 
en väldigt god anledning. Den luktar pyton!

Durianfrukter säljs i gatustånd och äts med 
fördel utomhus. P g a den våldsamma ”dof-
ten” är den förbjuden i hissar, tunnelbanor, 
restauranger, taxibilar, bussar o s v. Den stin-
ker något alldeles oerhört. Tycker vi, som inte 
är vana. Men plocka fram en durian och asia-
ter sticker gladeligen snoken rakt ner i frukt-
köttet, tar några kraftiga inandningar och 
himlar med ögonen. Himmelriket är här! Se-
dan mumsar man i sig fruktköttet under hög-
tidliga former och låter sig väl smaka medans 
vi som inte är vana hänger ut genom fönstret 
och kippar efter andan. Har man väl känt luk-
ten, glömmer man den aldrig.

Eftersom jag har många svenska och utländ-
ska vänner så tänker jag försöka sammanfö-
ra surströmming och durian till en enda lång 
doftsensation. Jag har dock inte hittat en lokal 
med tillräckligt bra ventilation. Ännu.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

Vissa saker kallas för dofter, andra kallas för stanker. en doft är något 
man njuter av. det heter ju att det doftar gott. en ros, en nyklippt gräs-
matta, en Bouillabaisse. Gott, gott, gott. något som luktar kan både 
vara positivt eller negativt. det luktar sulfatfabrik, till exempel. eller det 
luktar nybakat. Ogott eller gottgott.
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1. tweed & trampor
Tweed Ride är ingen tävling utan cyklas som en sällskapsrunda genom stadens varierande 
miljöer och är en hyllning till cykelns och tweedens historia. En tradition i september, ge-
menskap, tweed, cykling, thé, jazz och lemonad. Tweedrides arrangeras i många städer värl-
den över. Förutom själva sällskapsrundan rymmer Malmö Tweed Ride även god mat och 
dryck, härlig musik, korande av bäst klädda herre, dam samt finaste cykel och självklart ock-
så den traditionsenliga gruppfotograferingen som är en viktig del av Tweedrides.n

malmö tweed ride, 15 september, www.tweedride.se

2. antikmässa
Missa inte höstens glödheta antikmässa i Skåne. För tolfte gången arrangeras moderna i  
Brösarp, Sveriges enda mässa som enbart fokuserar på nittonhundratalets banbrytande design. 
Moderna möbelklassiker, konsthantverk, konst och vintagemode kommer att fylla mässloka-
lerna som blivit ett viktigt forum där intresset för modern design kommer till uttryck.

Mässan är inte bara ett tillfälle till inköp utan lika mycket en möjlig-
het att lära sig något om nittonhundratalets design. Utställarna besit-
ter gedigen kunskap och står gärna till tjänst med information om 
sina objekt. Vill besökare ha egna föremål värderade går det bra 
att ta med dem till mässan. Ett foto på något ärvt eller förvärvat 
är ofta tillräckligt för ett första utlåtande. Detta är också ett bra 
tillfälle för den som vill sälja något. 

Ett besök på mässan i Brösarp är en upplevelse som inte bör 
missas. Här finns något för alla. Exklusiva designikoner som 
Paul Henningsens PH kotten och Paul Kjaerholms PK 31 varvas 
med femtio- och sextiotalens husgeråd i teak.n

moderna i Brösarp, 5–7 oktober, www.brosarpsmassan.se

Foto: erik törner/iMs bildarkivFoto: Karina Szuter Laimonis Brakss

Foto: pixabay

3. Dalai lama på Live
Fredspristagaren, humanitären och det tibetanska folkets andlige ledare Hans Helighet Dalai Lama, gör 
ett publikt framträdande på Malmö Live med anledning av den svenska biståndsorganisationen IMs 
80-års jubileum.

Missa inte denna fantastiska möjlighet att uppleva Dalai Lama live när han talar om hur vi alla kan 
bidra till att skapa lyckligare och mer fredliga samhällen. Efter anförandet med titeln ”The Art of Hap-
piness and Peace” följer en frågestund ledd av Kattis Ahlström. Dagen bjuder också på stämningsfulla 
musikframträdanden av både Lisa Ekdahl och operasångare Rickard Söderberg.n

malmö Live, 12 september, www.malmolive.se 

4. tuvung tar ton
Det här är vad som enklast kan beskrivas som en succékonsert på turné med några av Sveriges mest 
etablerade musikalartister.  Stora röster och stora känslor drabbar samman i en kavalkad av musik från 
världens största musikaler.n

Från Broadway till duvemala, 29 september Kristianstad, 21 oktober malmö, www.franbroadwaytillduvemala.se

5. Umpa bumpa & bier
Välkommen till den berömda Oktoberfesten när den kommer till Stortorget i Malmö. En yppig festival 
med lederhosen, öl och schlagermusik i tysk stil. Kom och fira med glatt humör tillsammans i ett tält 
för 1.600 personer. Ölfesten hittar du på Stortorget med fantastisk Tyrolermusik och öl från Tyskland 
som serveras av öljungfrur i traditionella dirndl och killar i lederhosen.n

Oktoberfest, 13–15 september, www.malmo-oktoberfest.se

Foto: Unsplash
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ZetterlUnD valsar viDare.
Fragment och fantasier inspirerade av Monica 
Zetterlunds liv och musik. Hipp förvandlas till 
jazzklubb och de berättar historien om en av Sve-
riges största artister och jazzsångerskor genom 
tiderna.

Från lilla Hagfors i Värmland gav hon sig ut i 
den stora vida världen. Som i ett drömspel får pu-
bliken följa Monica från tonåren till 60-årsåldern, 
från Värmlandsskogarna till jazzklubbarna. Hon 
valde att följa sina drömmar och trotsade tradi-
tionella könsmönster och konventioner. Pjäsens 
namn “Monicas vals” kommer från det samarbe-
te som Monica hade med den amerikanske jazz-
pianisten Bill Evans som 1964 spelade in plattan 
“Waltz for Debby” i Stockholm. Monica hade då 
redan 1963 spelat in låten som hade fått svens-
ka text av Beppe Wolgers som hade gett den den 
svenska titeln “Monicas vals”.

Med den danske saxofonisten Benjamin Koppel 
i spetsen för den fyra man starka orkestern Ben-
jamin Koppel Quartet, kommer Hippscenen att 
pulsera av låtar signerade Monica Zetterlund.

monicas vals, 21 september–1 november

willy och hans DröMMar.
Livslögner, svek och krossade drömmar i Arthur 
Millers storartade amerikanska familjedrama.

Vad är det som gör att man räknas som män-
niska? Den amerikanska drömmen rasar sam-
man för handelsresande Willy Loman. Efter att i 
över 30 år rest runt och sålt strumpor och dam-
underkläder har han fått gå ner på provisionsar-
bete. Han säljer ingenting och tjänar ingenting, 
och har heller inga pengar till sin pension. Medan 
Willy står på randen till ett sammanbrott försö-
ker hans fru Linda hålla familjens fasad uppe. De 
vuxna sönerna Biff och Happy är varken lyckliga 
eller framgångsrika men föräldrarna vägrar inse 
detta. De är så inne i sin drömvärld av önsketän-
kande att de inte kan se verkligheten för vad den 
är. Berättelsen pendlar gränsöverskridande i tid 
och rum, och mellan dröm och verklighet, medan 
familjens livslögn genomskådas bit för bit. Pjäsen 
“En handelsresandes död” betraktas som ett av 
författaren Arthur Millers bästa och en av de ab-
soluta hörnstenarna inom världslitteraturen.n

en handelsresandes död, 6 oktober-1 december,  
malmö Stadsteater, www.malmostadsteater.se

På Hipp och intiman ramas höstens föreställningar in i en väv av toner,  
relationer och dramer. Fönster in i människors liv är några timmar av  
förnyelse för den som tar chansen. 

Jazz, drömmar 
& ZetterlUnD

göran dyrssen spelar hUvUdrollen soM Willy loMan i  
”en handelsresandes död”. Foto: Johan Sundell

Mari götesdotter spelar Monica ZetterlUnd i  
”Monicas vals”. Foto: Johan Sundell

Last Night
in Lundon
En evening full av all-singing,  

klassiska classics & världsfamous  
opera-solister. Come och känn 

 the eufori!

ROYAL ALBERT HALL

1 CRAZY DIRIGENT

LARISA YUDINA

120 PÅ STAGE

2 700 IN THE KÖR

6 OKT 2018

JOACHIM BÄCKSTRÖM

FLYTTAR TILL

SPARBANKEN SKÅNE ARENA
(Arena of the Bank of Spar, Lundon)

lastnight.se
0775-700 400

SOLISTER I VÄRLDSKLASS!

KÖP TICKETS NU >

Under 2017 gav sig Lill-Babs, Ann-Louise Hanson 
och Siw Malmkvist ut på en stor bejublad Sverige-
turné som fick namnet ”183 år på scen”. Showen 
blev en stor publiksuccé så de bestämde sig för att 
förlänga turnén och meningen var att de skulle ut 
under hösten 2018. Men efter att Barbro plötsligt 
gick bort tyckte Siw och Ann-Louise det kändes 
svårt att ge sig ut på turné utan Barbro. Hennes 
bror Lasse gav dock tummen upp.

Turnén genomförs i Barbros anda. Hon kom-
mer att bli hyllad och ihågkommen i showen. Hits 
från Siws och Ann-Louisé s fantastiska låtskatto 
och ett antal anekdoter utlovas.n

Siw malmkvist & ann-Louise Hanson, 10 oktober, 
Lunds stadsteater, www.lund.se/stadsteatern

lill-BaBs  
hyllas 
aV Vännerna
the show must go on, sa alltid  
Lill-Babs. Så blir det även efter  
hennes bortgång.

Foto: U
lf stjernbo
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Anne-Lie Rydé behöver knappt någon närmare presenta-
tion, hon är en av landets mest kända artister. Sedan hon 
slog igenom för 40 år sedan, alltså 1978 i det Göteborgsbase-
rade bandet Extra, har det varit full rulle. Hon har släppt en 
mängd skivor och medverkat i otaliga samarbeten och pro-
jekt i allt från rock och punk till musikal, melodifestival och 
dansband.n

anne-Lie rydé, 19–20 oktober, Victoriateatern, malmö,  
www.victoria.se

– En av de vanligaste frågorna jag får från min 
publik är: ”När kommer du hit?”. Nu kan jag änt-
ligen svara: ”Snart!”. I höst tar vi nya showen till 
Malmö och 12 andra städer, berättar han.
Showen blir en tidsresa genom de fem decennier 
som utgör Björn Skifs unika karriär. Det kommer 
att bli många kära återseenden och säkert några 
överraskningar, buspojken Skifs har inte slagit sig 
till ro.
– Lust och nyfikenhet har varit drivkraften ge-
nom alla år. Att skapa en ny show är alltid spän-
nande och roligt, jag är lika nyfiken som alla an-

dra på hur det ska bli, säger han med ett leende. 
Det har gått 50 år sedan jag spelade in min första 
skiva. Det har blivit så många låtar genom åren 
och jag kan knappt vänta på att få spela dem igen. 
Att få ta gamla favoriter och ge dem en nutida 
klang med stor orkester, kör och stråkar, berät-
tar Björn.

Missa inte chansen att se och höra en av landets 
absolut mest folkkära artister när han ser tillbaka 
på en fantastisk karriär som berört så många.n

Bitar ur mitt liv, 5–6 oktober, malmö arena,  
www.malmoarena.com

ryDé rockar iGen
nu är det 40 år sedan en av Sveriges mest 
kända artister slog igenom och det firar hon 
med en konsert med det bästa från det mes-
ta av de fyra decennier som har passerat. 
Pop, rock, blues, jazz och klassiska 1960-tals-
schlagers. 

I höst tar Björn Skifs sin nya show ”Bitar ur mitt liv” ut på vägarna. Han firar 
sina 50 år som artist med en omfattande Sverigeturné.

Det är med tårar vi säger farväl till Tess, Andreas 
och Lina, men vi har också blivit lovade att de-
ras sista turné tillsammans kommer att bli något 
utöver det vanliga. Full skruv på spegelkulan och 
maximalt tryck i tempot utlovas. Det sista året 
tillsammans inleddes med en release av den split-

ternya låten ”In the name of love”, som dessutom 
är officiell Europride-låt, och avslutas med en om-
fattande turné runt om i Sverige.n

alcazar, 20 oktober, malmö, 2 november Kristianstad, 
www.blixten.se

aDjö aLcazar

Foto: Peter Knutson

Foto: c
aroline r

oosm
ark

i 20 år har dessa discostjärnor spridit sin kärlek till det svenska folket och  
resten av världen. efter miljontals sålda singlar, fantastiska radiohits, fyra  
studioalbum och åtskilliga hitsamlingar meddelar alcazar nu att 2018 blir  
deras sista år tillsammans. 

Bara 
Björns 
Bästa
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avishai cohen Max raabe & palast orchester  
Foto: gregor hohenberg
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Malmö live
För mer info och biljetter  
www.malmolive.se

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. 

raklång raaBe skapar
Efter succén för både album och efterföljande tur-
né med skivan ”Eine Nacht In Berlin” (2014) är det 
äntligen dags för nytt material från tyska geniet 
Max Raabe och hans Palast Orchester. Nya plat-
tan, ”Der perfekte Moment... wird heut verpennt”, 
är ännu en stor försäljningssuccé för Herr Raabe.
Hur skriver man de bästa låtarna? Man gör ab-
solut ingenting! Ja det är så Raabe har skapat sitt 
nya album. Liggandes raklång i sitt hem, filosofe-
randes. Albumet skapades tillsammans med tyska 
storheter som Annette Humpe, Christoph Israel, 
Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Daniel Faust och  
Achim Hagemann.

Det är låtar som andas lika mycket Max Raabes  
unika sångstil och humor som 1920 och 30-talens 
Weimar-era. Sångerna och scenshowen Max Raabe  
presenterar gör att fans världen över saknar en 
era som få ens var födda för att uppleva.

max raabe & Palast Orchester, 30 september

ett svenskt, en aMerikan  
och en Dansk
Monday Night Big Band har lyckats få den hett 
eftertraktade amerikanska Katie Thiroux (bas 

SPeLa MUsik

& sång) att gästa dem på höstens första konsert 
i Malmö Live. Med sig har Katie trumslagaren 
Matt Witek, som bland mycket annat spelat med 
Woody Hermans band, och hela jazz-Danmarks 
favoritpianist Martin Schack. Katie Thiroux gjor-
de sin skivdebut så sent som 2015 och fick enbart 
rosor för detta vilket snabbt gjort henne till en 
stjärna på jazzhimlen. 

Katie thiroux & cO, monday night Big Band, 8 oktober

Basar över Mso
Den israeliske stjärnbasisten Avishai Cohen och 
hans trio kommer till Malmö Live för en konsert 
med Malmö SymfoniOrkester. 

Han har sedan länge en kärleksaffär med Sve-
rige och flera av hans album är inspelade i väst-
svenska studion Nilento och redan 2012 fyllde 
han och trion Stortorget i Malmö i samband med 
Malmöfestivalen. Senast han var på Malmö Live, 
2015, stod han för ett fantastiskt samarbete med 
MSO som sändes på SVT. 

Nu kommer han alltså tillbaka för en ny konsert 
med MSO. Med sig till Malmö tar Cohen ett pro-
gram med nya arrangemang från senaste album-
släppet ”From Darkness” samt många publikfa-
voriter från tidigare inspelningar. Cohen flanke-
ras under turnén av pianisten Elchin Shirinov och 
slagverkaren Itamar Doari. Dirigent för MSO  
under kvällen är Alexander Hanson.  

an evening with avishai cohen, 12 oktober

än flyger floyD
Brit Floyd-shower har verkligen blivit ett fenomen, 
allmänt betraktade som världens största och mest 
levande hyllning till legendariska supergruppen 
Pink Floyd. Troget har man återskapat pompa och 

ståt från sista turnén 1994, Division Bell. Detta 
kompletteras med en fantastisk ljusshow, i vilken 
man investerat miljontals dollar, stor rund video-
skärm med lampor runt om, lasers, uppblåsbara 
effekter och annat teatraliskt. En Brit Floyd-show 
är mer än en hyllning, det är en upplevelse utöver  
det vanliga. Detta är så nära man kan komma 
känslan av en storslagen Pink Floyd-show live och 
en kväll man inte får missa. Det kommer att bli 
magiskt.

ecLiPSe World tour 2018, 14 oktober

harry potter spelar viDare
Filmkonsertserien om Harry Potter återvänder till 
Malmö Live Konserthus med ”Harry Potter och 
Hemligheternas Kammare”, den andra filmen i 
serien.

I denna film får äventyret verkligen vingar, med 
flygande bilar, fientliga träd och en mystisk husalv  
som dyker upp för att varna Harry Potter. På 
Hogwarts väntar ett nervpirrande och hårt skolår 
för Ron, Hermione och Harry. Ett år som inleds 
med en bloddrypande varning om att porten till 
Hemligheternas Kammare har börjat öppna sig. 
För att rädda Hogwarts krävs stort mod av Ron, 
Hermione och Harry  och inte minst deras samlade  
kunskaper i magi.

I dagarna tre visas filmen i HD-kvalitet på kon-
sertsalens gigantiska filmduk samtidigt som 
John Williams filmmusik spelas live av Malmö 
SymfoniOrkester.n

Harry Potter och Hemligheternas Kammare,  
25–27 oktober

även i köpenhamn 19 september,  
www.drkoncerthuset.dk

även i köpenhamn 18 oktober,  
www.drkoncerthuset.dk
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de rivaliserande gängen Jets och Sharks slåss 
om makten på gatorna. tony och maria  
förälskar sig i varandra men tony tillhör Jets, 
maria är syster till ledaren för Sharks…  
Parets kamp för att få älska varandra trots 
en värld full av fördomar, hat och våld är lika 
hjärtslitande som aktuell. det blir en fartfylld  
uppsättning med dans, parkour och hisnande 
stunts. 

Jets 
VS 

sharks

”West Side Story” blev den moderna musikalens genom-
brott. Leonard Bernsteins musik och Stephen Sondheims 
sångtexter skapade oförglömliga musikalpärlor. Hand-
lingen bygger på Shakespeares ”Romeo och Julia” och ut-
spelar sig i en gängmiljö på New Yorks västsida i slutet av 
1950-talet. 

Till Malmö Operas uppsättning har scenograf Steffen 
Aarfing skapat en fantasifull stadsmiljö som fyller upp 
hela den stora vridscenen. Musikalen var den första som 
framhävde dansen som berättande element, bland an-
nat med koreograferade slagsmålsscener. Malmö Opera 
har lagt mycket krut på att hitta riktigt bra dansare, varav 
några också bemästrar parkour.

2018 firas mästerverkets tonsättare Leonard Bernstein 
med ett 100-årsjubileum. Hans musik, där symfoniska  
toner blandades med latinska rytmer och jazz, har starka 
kontraster av våld och ömhet. Jason ”Timbuktu” Diakité 
har gjort en ny översättning. Huvudrollerna Maria och 
Tony sjungs av operasångerskan Frida Johansson, som  
härom året gjorde ett starkt porträtt av Gerda i ”Snöd-
rottningen”, och musikalartisten Anton Zetterholm som 
sjöng Raoul, greve de Chagny, i ”Fantomen på Operan” på  
Cirkus härom året efter stora roller i Tyskland och en  
hyllad West End-debut.n

Illustration: Lars Krantz

west side story
31 augusti–16 december, 
Malmö opera
www.malmoopera.se
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 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  www.autoseum.se

Folkhögskolans teatersällskap sätter upp ett klassiskt mordmysterium som utspe-
lar sig i 1920-talets England. De olycksaliga skådespelarna kämpar mot alla odds 
för att ta sig genom föreställningen till den sista ridådragningen. Oväntade hän-
delser resulterar i galna konsekvenser och mer än en gång är det osäkert om före-
ställningen ska kunna genomföras över huvud taget.

En succé på Broadway och West End kommer nu till Malmö och Nöjesteatern i  
Sven Melanders regi. Håll i hatten, här kommer katastroferna på löpande band. 
Föreställningen snubblar in på sitt fjärde katastrofala år och sitt första år i Sverige.

På scenen står bl a Cornelius Löfmark, Susanne Thorson, Robert Rydberg, Robin  
Stegmar och Sanna Persson Halápi.n

the Play that goes Wrong, premiär 18 september, nöjesteatern, malmö,  
www.nojesteatern.se

ta det bästa ur ”Pang i bygget”, låt Herr Gunnar Pappham-
mar göra entré; se där – det perfekta receptet på kaos och 
virrigheter i en pjäs som kallas ”the Play that goes Wrong”, 
för allt som kan och inte kan hända, händer.

Vad Kan Gå FeL? aLLt.

Foto: cesare righetti

PRESENTERAR
L U N D S  U N I V E R S I T E T S  M U S I K C E N T R U M

HÖSTEN PÅ ODEUM

Kulturnatten, Lördagen den 15 september 
14.30 Prova på dirigering 
16.30 Föredrag: Är musik konst? 
19.30 Körkonsert: Mässa för dubbelkör
21.30 Pianokonsert: Tonsättarnatt

Musikhelg 
Lördagen den 27 oktober 
17.00 Brassed off med  
Lunds universitets brassband

Söndagen den 28 oktober 
15.00 Samtal: Tjugoen strängar  
och en kalebass, om korans musik
16.00 Körkonsert: Mozarts Requiem
med Lunds akademsika kör och
Palaestra Vokalensemble

Läs mer på:
www.odeum.lu.se/evenemang
#odeumsevenemangsserie

www.bgaafm.se

5 - 7 oktober 2018
fredag 10-18  lördag 10-18  söndag 10-16

moderna brösarp
nittonhundratalets design på österlen

Missa inte höstens glödheta antikmässa i Skåne!  
Sverigesenda mässa som enbart fokuserar på 

nittonhundratalets banbrytande design. 

BILJET TER:
WWW.UNDERHALLNINGSPATRULLEN.SE

U N D E R H Å L L N I N G S PAT R U L L E N 
P R E S E N T E R A R  STO LT:

KRISTIANSTADS  
TEATER

22 SEPTEMBER - 
18 NOVEMBER 2018

SÅNGER AV

NACIO HERB BROWN
OCH ARTHUR FREED

MANUS AV

BET TY COMDEN
OCH ADOLPH GREEN

COOP CITY KRISTIANSTAD 
KRISTIANSTAD TEATERFÖRENING: 044-12 58 20 (11.00.17.00) 

KULTURHUSET BARBACKA 2:A VÅN
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skissernas MUseUM. Foto: Mikael risedal

Foto: Fredrik liljegren

Vad är S:t Pauls Cathedral mot Domkyrkan, 
Camden mot Nöden, Palace of Westminster mot 
Stadshallen, Carnaby Street mot Lilla Fiskarega-
tan och Themsen mot Höje å?

Ja, okej då… Men på en punkt kan Lund i alla 
fall jämföra sig med London. Den sjätte oktober 
flyttar nämligen Royal Albert Hall och det brit-
tiska musikfenomenet Last Night till Sparbanken 
Skåne Arena i Lund. 

Rätta röster för rätta stämningen krävs förutom 
en lika högljudd som knäpptyst publik. Joachim 
Bäckström sjunger på ett kraftfullt skönt sätt och 
hedrar konserten med att flyga in från en scen nå-
gonstans i Europa. Larisa Yudina skapar kaskader 

av toner med sin fantastiska höga drillande skön-
sång. Helsingborgs konserthuskör lägger den per-
fekta klingande harmoni-mattan och Lundalands 
Filharmoniska Orkester står för musiken, kraften 
och det makalösa ackompanjemanget till allt som 
händer under konserten.

Nu kan du uppleva denna magiska stämning 
tillsammans med 2 700 körsångare i publiken. 
Sjung med i Rule Britannia, njut av stämningen i 
Henry Woods Sea Songs och känn euforin i Pomp 
and Circumstance. En storslagen afton utlovas.n

Last Night 6/10 Lund, lundalandsfilharmoniker.se

en evening full av all-singing, klassiska classics & världsfamous opera-solister.  
come och känn the eufora!

last night  
in LundOn15 SePtemBer 

kUltUrnatten
Har du närt en hemlig dröm att få vara den som 
styr klangen och ger impulsen? Nu har du chan-
sen att under director cantorum Cecilia Martin-
Löfs trygga instruktioner få stå framför Lunds 
akademiska kör och leka med musiken. Lämpliga 
sånger väljs på plats.

Är musik konst? Director musices Patrik An-
dersson föreläser kring frågan huruvida musik är 
konst.

Frank Martin skrev Mässa för dubbelkör under 
första halvan av 1920-talet och känslan av mel-
lankrigstiden känns tydligt. Palaestra vokalen-
semble framför detta nästan mystiska och väldigt 
speciella stycke. 

Pianokonsert: Tonsättarnatt, en stämningsfull 
kvällskonsert med svensk musik i fokus. Från in-
tensiva virtuosstycken till målande, klangsköna 
verk som manar till eftertanke. Dessutom ett verk 
där pianisten också är skådespelare. 

27–28 OKtOBer
MUsikhelgen 
Brassed Off; Lunds universitets brassband minns 
kultfilmen som handlar om de problem som 
drabbar Grimley Colliery Band i samband med 
den eventuella nedläggningen av deras kolgruva. 
Dirigerar gör Roger Andersson

Ett samtal om tjugoen strängar och en kalebass. 
Harpinstrumentet kora spelas numera över hela 
världen, också i Sverige. Vad finns att berätta om 
denna resa? Och vad säger musiken? Fiolspel- 
mannen Eva Saether möter Andreas Åkesson, 
svensk jali (musiker) som lärde sig spela kora i 
Gambia.

Mozarts Requiem framförs av Lunds akademis-
ka kör och Palaestra vokalensemble tillsammans 
med solister och orkester. Dirigerar gör Cecilia 
Martin-Löf.n

För hela programmet, tider och platser i Lund och  
malmö se www.odeum.lu.se/evenemang

den anrika universitetsstaden Lund har ett rikt utbud av kultur och musik. en 
av de äldsta och mest aktiva är Odeum som vilar på traditioner från 1745, då 
akademiska kapellet grundades, och är idag Lunds universitets centrum för 
studentbaserat musicerande, konserter, föreläsningar och utbildning. under 
hösten är programmet packat med aktiviteter och konserter för alla och envar. 

MUsik med oDeUM
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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.

UnderhållningsPatrullen ger nu ”Singin’ in the 
rain”, en musikal som många har en varm rela-
tion till och som är en riktig klassiker. 

Ni kommer få följa filmstjärnan Don Lock-
wood och hans odrägliga motspelerska Lina när 
de ska anpassa sig till övergången från stum-
film till talfilm. Kan man göra musikalfilm 
med en diva som varken kan sjunga eller dan-
sa? Och hur löser man det när personen ifråga 
är helt omedveten om problemet? Tillsammans 

med sin bäste vän Cosmo och den unga lovan-
de Cathy lyckas de lösa uppgiften. Längs med 
vägen bjuds ni på stepp och slapstick, stumfilm 
och sång, dans, skratt, kärlek och förstås regn i 
massor.

”Singiń in the rain” är en kärleksfull hyll-
ning till tiden då Hollywood gick från stumfilm 
till ljudfilm. Med humor och oemotståndliga 
sånger berättas historien om de problem som 
uppstod.n

Vem minns inte Gene Kelly i hans kanske mest legendariska dansnummer 
där han sjunger och dansar i ösregn. eller debbie reynolds härliga roll 
som den skönsjungande Kathy Selden och donald O´connors magiska 
dockdans. allt sammanstrålar i denna härligt romantiska komedi. 

regn-
Dans

singin´in the rain 
22 september–18 november,  
kristianstad teater.  
www.underhallningspatrullen.se

bild ovan: viktoria tocca och daniel sjöberg vid  
roseMan bridge, Madison coUnty  Foto: jennifer black

i oktober gästas malmö av den hyllade Broadwaymusikalen ”Broarna i  
madison county”. den skildrar kärlekshistorien mellan hemmafrun och 
tidigare lärarinnan Francesca och fotografen robert som kommer till  
trakten för att göra ett reportage på de berömda täckta broarna. 

Francesca Johnson är en medelålders kvinna som 
bor med sin familj i Madison County i delstaten 
Iowa. Hon tillbringar sina dagar som hemma-
fru, där hon tar hand om sin familj samt arbetet 
på gården. Francesca är av syditalienskt ursprung 
och bär på en outtalad dröm om en annan till-
varo, långt borta från rutinerna och tristessen på 
gården. En dag åker maken och barnen bort över 
helgen och lämnar henne ensam kvar hemma. En 
dammig pick-up kör oväntat upp på gårdsplanen 
och ut ur bilen stiger den spännande och även-
tyrlige fotografen Robert Kincaid. Han arbetar 
för National Geographic och undrar om Frances-
ca vet vägen till de berömda övertäckta broarna i 
Madison County, som han önskar att fotografe-
ra. Hon erbjuder sig att hjälpa honom och en kort 
men intensiv och bitterljuv kärlekshistoria tar sin 
början. 

”Broarna i Madison County” är en av vår tids 
mest älskade kärlekshistorier. Robert James  
Wallers bästsäljande roman släpptes 1992 och 
har sedan dess översatts till över 50 olika språk 
och sålts i mer än 60 miljoner exemplar världen 
över. 1995 kom den ikoniska filmatiseringen, med 
Meryl Streep och Clint Eastwood i huvudrollerna. 
Musikalen är skriven av Jason Robert Brown och 
Marsha Norman och vann hela fem Tony Award 
när den gick på Broadway 2014, bl a för Bästa  
Musik. I Sverigeuppsättningen av ”Broarna i  
Madison County” spelas huvudrollerna av Viktoria  
Tocca och Daniel Sjöberg, bl.a kända från succé-
föreställningen ”Från Broadway till Duvemåla”. 
I övriga roller syns Petra Nielsen, Joachim Berg-
ström, Dan Bratt och Janna Yngwe.n

Broarna i madison county, 12–27 oktober, Slagthuset i 
malmö, www.slagthus.se

en Bro  
För Lite
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Döroligt från jyllanD
Karsten Torebjer, det danska självutnämnda psy-
chic medium är tillbaka igen. Utan skyddsnät  
eller livlinor tar han sig an andar och förutsä-
gelser till publikens häpnad och skratt.  Tillba-
ka från den andra sidan eller Kumlaanstalten är 
dock oklart.

Följ med in i Karsten Torebjers värld och få svar 
på frågor som: 
– Det läskiga ljudet, är det ett spöke eller bara 
morfar som andas genom näsan? 
– Är du besatt eller bakis? 
– Hör du röster på riktigt eller är det slut på din 
medicin? 

Karsten torebjer – miraklet från Jylland, 21 september 
Ystad, 22 september malmö, www.kasterntorebjer.se

DaviD oM anna  
och säpo
Sex år efter succéshowen ”Det här var ju tråkigt” 
gav sig David ut på turné igen. Föreställningen 
är en renodlad standup-show som lyfter fram det 
absurda i ett för David Batra nytt och udda var-
dagsliv. För hur pusslar man egentligen med  
dagishämtningen samtidigt som det är regerings-
kris? Hur går sommarsemestern till när SÄPO är 
med? Nu är han tillbaka med en ny soloshow för 
första gången på sex år – ”Elefanten i rummet – 
han som är gift med henne”. Idén föddes i den  
politiska turbulensen hösten 2014.

elefanten i rummet, 20 oktober, Lund,  
www.davidbatra.se 

gUBBar 
med humor
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veM är DU, johan?
Komikern Johan Rheborg ställer sig frågor i ett 
postavkommeperspektiv. Så här beskriver han 
själv sina reflektioner i ”Säker på att jag är osä-
ker”. 

–Efter 25 år som småbarnspappa så flyger  
barnen ur boet. Kvar står vi och funderar. Vem är 
jag? Vad vill jag? I mitt fall är det solklart. Jag har 
ingen aning. Jag har lärt mig uppskatta saker som 
jag egentligen inte är eller var intresserad av.  
Jag har haft barn. Jag har sysslat med damage-
control. Jag tänker tillbaka på vem var jag innan 
de föddes? Jag minns knappt. Jag hittar fragment 
av mitt förflutna. Herregud var jag så?  Jag har 
också upptäckt att det blir väldigt skojigt när man 
börjar tala om det.

Säker på att jag är osäker, 29 september Lund,  
13 oktober malmö, www.johanrheborg.se

ny show på g MeD garDell
En av Sveriges mest älskade komiker och förfat-
tare, Jonas Gardell, gör i höst några få stand up-
shower ute i landet där han provar texter till den 
nya påkostade ”Jonas Gardell Show” som har pre-
miär i januari 2019 med stor orkester och ensem-
ble. 90 minuter bergochdalbana mellan skratt och 
allvar med Jonas Gardell ensam på scenen.

Jonas Gardell Show, 19 oktober Kristianstad,  
20 oktober malmö, www.lifeline.se

gUBBen lever
Det var 27 år sen sist han gjorde en egen stand 
up-show. Nu är det äntligen dags för komikens 
fader, legendaren och en av Sveriges mest erfarna 
och populära komiker, Lennie Norman, att ge sig 
ut på en rikstäckande turné med föreställningen 
”Gubbvarning Live”. Föreställningen bygger  
vidare på böckerna med samma namn och som 
sålts i över 70.000 exemplar.n

Gubbvarning live, 24/10 Hässleholm,  
25/10 ängelholm, 26/10 Lund, 27/10 malmö,  
28/10 Helsingborg, www.mtlive.se

KOM PÅ HÖSTDAG  
I SNOGEHOLM
30 sept 2018, kl 11–15

Läs mer på www.skanskalandskap.se/snogeholm

Titta in i nya Besökscentrum
Information om alla 19 strövområden. 

Gå nya konstrundan
LandArt visas av konstnären själv.

Foto-orientera
Para ihop fotot med kontroll.

Hur ser trädslagen ut inuti?
Titta, känn, dofta och lär dig.

Foto: Pixabay

Vad gömmer sig i sjön?
Håva med naturvägledare. 

Prova på paddling
Glid fram på spegelblank sjö.

Äppelkompott och söta bröd
Provsmaka och mys vid elden.

Testa läger med Skåneleden
Gör upp eld och spänn upp en tarp.

Stiftelsen Skånska Landskap välkomnar alla ut!
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September och oktober rymmer många härliga  
aktiviteter. Vad sägs om att dra på stövlarna och heja 
på traktorförare.  
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hello hi Dolly!
Den populära popgruppen Dolly Style är tillbaka 
med en höstturné och det blir två stopp i Skåne. 
Efter en lång tid i studion är Molly, Holly och  
Polly redo att träffa fansen igen. Det blir en färg-
sprakande turné i kärlekens tecken: L-O-V-E 
Tour! 

–Det ska bli så sjukt kul. Vi längtar så mycket! 
Det kommer att bli den bästa turnén någonsin, 
meddelar Dolly Style. 

Med en ny Holly, ett gäng helt nya låtar är det 
bara att göra sig redo för en energikick à la Dolly 
Style!

dolly Style, 19 oktober Helsingborg arena, 20 oktober 
malmö arena, www.livenation.se 

ensaM och esMeralDa
Ensam är oftast ensam och hans pappa är mest 
intresserad av att hålla ordning på kastruller och 
minimera risker. 

Han är orolig över Ensams drömska fantasier. 
Men Ensams mormor finns också där, med erfa-
renhet som fiskbiträde och en oklar fotbollskarriär. 
Hon öppnar dörren till en annan värld.

Där dyker cirkuskonstnären Esmeralda upp och 
lär Ensam allt om att skapa bilder och berättelser.

Ensam och Esmeralda är en saga om hur en 
konstnär blir till och en berättelse om en barndom.

Teater Sagohuset presenterar denna fantasifulla 
och härliga föreställning som en del av jubileums-
året Bergman 100 år. Martina Montelius inspirera-
des av Ingmar Bergmans barndom när hon skrev 
Ensam och Esmeralda.

ensam och esmeralda, 14, 21, 28 oktober,  
www.sagohuset.nu

äntligen höst lite socker, lite salt, lite Mjöl
De tre syskonen på Sveriges knasigaste bageri är 
tillbaka i tidernas kladdigaste föreställning  
”Tårtan”, av Carl Johan De Geer & Håkan  
Alexandersson, i regi av Per Törnqvist.

Det är Sveriges mest spelglada ensemble. En 
sjuttiotalsklassiker med mjöl, deg och småkryp, 
skratt och överraskningar. Och en förrymd apa 
som heter Saba.

Frasse, Jana och Hilding lämnar sjömanslivet 
och blir av en slump ägare till ett bageri. Ingen av 
dem kan någonting om bakning men lyckligtvis 
vet Jana nästan hur en ugn fungerar, och så har ju 
den förra ägaren lämnat receptet på sin allra go-
daste tårta! Om att få lov att misslyckas, om att 
vägra bli vuxen och om vikten av att hålla rent i 
sitt bageri.

tårtan, 5 oktober–25 november, moomsteatern, 
www.moomsteatern.com

höstlovsöppet 
Under hela höstlovet har medeltidsborgen öppet  
med dagliga visningar kl 14. Men det blir inte 
bara guidad visning utan också en massa aktivi-
teter för barn och vuxna runt om Glimmingehus. 

Höstlovsöppet, 29 oktober–4 november,  
Glimmingehus, www.raa.se/glimmingehus

hinDerBana för Bästa vännen
Hund- och tävlingsintresserad? Missa då inte VM 
i Agility som går av stapeln i början av oktober i 
Kristianstad. 

I Agility ska hundarna ta sig runt en hinderbana  
utan fel och så snabbt som möjligt. Mest av allt 
skall man ha riktigt roligt med sin hund. En  
bana består bland annat av hopphinder, slalom-
banor och tunnlar. Agility är en hundsport som 
är öppen för alla raser och blandraser. 

Vm i agility, 4–7 oktober Kristianstad,  
www.agilitywc2018.com

sM i plöjning
SM i Plöjning med hästar och traktorer. En famil-
jedag med bl a barnaktiviteter och matmarknad. 

Se Sveriges elit göra upp om mästerskapstiteln i 
hästplöjning, veterantraktorplöjning och modern 
traktorplöjning och njut av de omkringliggande 
aktiviteterna för hela familjen. 

Sm i Plöjning, 29 september, Kristianstad,  
www.denorangeastaden.se

fort, fortare, vinnare
Ronnie Peterson, Robert Dahlgren, Richard  
Göransson och Michael Schumacher har en sak 
gemensamt: deras karriär började en gång med 
Karting. Bilsportens inträdesport för många unga 
och en verklig plantskola för racingtalanger. I 
slutet av september arrangeras VM i Karting på 
Åsum Ring. VM-arrangemanget handlar om de 
oväxlade klasserna OK Junior och OK.n

Vm Karting,  20–23 september, Kristianstad, 
 www.kristianstadkarting.se

tårtan Foto: bodil jönsson

  Foto: Unsplash
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helsingborgs stadsteater
www. helsingborgsstadsteater.se

drottningens jUvelsMycke.  
Foto: sophie håkansson

krigaren
Den spännande berättelsen om Jeanne d’Arc 
(Emma Broomé) börjar under det skoningslösa 
hundraårskriget när byar brinner och människ-
or lider. Den viktiga staden Orléans belägras och 
kronprins Charles är förlamad av fruktan.

Gud ger Jeanne uppdraget att undsätta Orléans 
och få kronprinsen krönt till kung. Tungt rustad 
och med en fenomenal krigsstrategisk förmåga le-
der hon sin här mot stadens befrielse. Men hennes 
styrka är också ett hot. Den kortklippta frisyren 
och manskläderna provocerar. Hon tillfångatas 
och säljs till fienden istället för att hyllas. Rätts-
processen går att följa i bevarade 600 år gamla do-
kument. I domaren, spelad av Peter Haber, möter 
hon sitt livs svåraste motstånd.

Jeanne d´arc, 15 september –27 oktober 

älsklingen
Alla blir förälskade i den gåtfulla Tintomara. 
Hon kan inte älska någon. När två damer och lika 
många herrar samtidigt dras mot hennes andro-
gyna gestalt blir förvecklingarna riktigt kompli-
cerade.

Detta klassiska verk är en lek med alltid lika 
heta teman som lust, kön, identitet och skuld.  
Det är 1700-tal, alldeles i utkanten av kung  
Gustav III:s hov. I centrum står den svårfångade 
17-åringen Tintomara. Förutom att locka till sig 
ett helt koppel av beundrare och beundrarinnor 
hamnar hon ständigt i trubbel och anklagas för 
allt från stöld till mord. En koreograferad teater-
karamell med färgsprakande kostymer, snabba 
vändningar och mycket humor.n

drottningens juvelsmycke, 29 september–2 november

sköna  
storBanDstoner 
Glenn Miller, Louis Arm-
strong, Frank sinatra - tre 
stora då storbanden hade gyl-
lene årtionden och dansgol-
ven fylldes av danssugna jazz-
lyssnare. Amiralens storband 
väcker både minnen och ny 
lust att ständigt höra deras 
avkopplande toner och för en 
musikalisk gärning vidare in i 
framtiden. 

amiralens Storband  
18–19/9, Johannamuseet,  
www.johannamuseet.se

swing it
Glenn Miller Orchestra Scan-
dinavia, orkestern med det 
unika jazzsoundet, består av 
17 musiker, sångarna Jens 
Berggren och Samuéla Buren-
strand samt sångkvartetten 
Moonlight Serenaders. Ur en 
repertoar av fler än 1500 ar-
rangemang har plockats både 
hits och mindre kända num-
mer.

Glenn miller Orchestra,  
7/10 Ystad, www.ystad.se/kultur

swing is the thing!
Caroline Wennergren hyllar 
Ella Fitzgerald, som skulle bli-
vit 100 år förra året. Dockan 
Leroy Armstrong besöker och 
sjunger genom Caroline som 
om han var en yngre bror till 
Louis Armstrong. Den all-
ra bästa swingen med rötter i 
klassisk jazz.n

Swing is the thing!, Hörby 13/9, 
www.riksteatern.se

Helsingborgs Stadsteater bjuder på maffig spänning och humoristisk romantik 
med musik, dans och skådespeleri i en häftig scenografi.  

spänning  
& roMantik 

jaZZ it is!

även i Danmark 6/10, 
kuto.dk
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Playmate Theatre Malmö
presents

Watch as the characters on stage stumble hilariously through life, in 
love, out of love, together and alone. Meet a mother no more, a worm 
at the bottom of the garden and a French cook called Estragon. Watch 
while Wanda waggles wildly, waiting in the wings, marriages crumble, 
the taxi metre ticks over and the hand of God presides over it all.

A poignant, moving and hugely entertaining series of sketches awaits 
the audience. 

The result? A chocolate box of theatre. Bitter and sweet stories, mo-
ments of darkness, laughter and delight, as varied as a box of Quality 
Street chocolates itself. On stage: Kevin Benn, Rob Gott, Boel Marie 
Larsson, Vanessa Poole. Direction and set design by Jeremy Thomas-
Poulsen. Performances are in English.n

Quality Street... a night at the theatre 20–22, 27–29 september,  
malmö, www.playmatetheatremalmo.co

an evening with wit, a smattering of music, vintage 
British tV satire, classic american humour and ood-
les of that wry, British je-ne-sais-quoi.

QUality street
alle Mans rätt
Stiftelsen Skånska Landskap vårdar och visar 
Skånes många olika sorters natur att vistas i. Tack 
vare Allemansrätten är det lätt för oss alla att 
leka, vandra, upptäcka och på olika sätt vara i och 
njuta av naturen. 

Det finns 19 olika strövområden med vand-
ringsstigar, badplatser, grillplatser, vindskydd och 
fantastiska vyer. I många av dem är det lätt att 
promenera, använda rullstol och lätt att komma 
till överhuvudtaget. 

Några ställen hyr ut stugor och det finns gott 
om andra möjligheter att övernatta i närheten.  

Varje strövområde har en beskrivning så att 
man lätt kan hitta en utflyktsidé som passar. 

På tre ställen finns det besökscentra; Fulltofta 
Naturcentrum - där det också finns möjligheter 
att rida Islandshäst, Klåveröd - en vildmark som 

gjord för mountainbike och Snogeholm - med 
glittrande vatten för paddling och fiske. 

höstDag på snogeholM
Särskilt Snogeholm är värt ett besök i höst. Den 
30 september invigs nämligen det moderniserade 
besökscentret med aktiviteter som foto-oriente-

årets sommar har gått hårt åt ängar och skogar på många håll. moder Jord 
har ändå en förmåga att låta träd och växter, djur och insekter, fåglar och  
fiskar att komma igen med hjälp av den största kraften av alla – liv.  

skånes  
underbara natUr

ring och håva i sjön samt, enligt beställning, under-
bart soligt höstväder. 

En informationsdel samt ett café kommer att möta 
dem som vill pausa från vandringen och alla andra 
aktiviteter. Här kan man slå sig ned med en kopp och 
njuta av den vackra utsikten över hagen. Gula villan 
vid Snogeholmssjön har fräschats upp, fått en till-
byggnad för kök och målats grå.

I Snogeholms strövområde finns tio olika vand-
ringsstigar med olika längd, från 1,6 km till 16,5 km. 
I de skiftande landskapen mellan de tre sjöarna  
finner du sandiga gräshedar, mörk granskog, öppna 
fälader och blöta alkärr.n

Naturen håller öppet året om. Läs mer om allt som finns 
att uppleva i den skånska naturen, och hur du kan göra det, 
på www.skanskalandskap.se
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28 SePtemBer 
aDolphson & falk 50 år
50 år och still going strong med ett helt nytt al-
bum och turné under 2018. Upplev en musikalisk 
tidsresa med en av Sveriges mest populära mu-
sikduo genom tiderna. Adolphson & Falks jubi-
leumskonsert bjuder både på gamla godingar och 
nytt material från det kommande albumet 50. 
Det blir en hel del nytt men även en tillbakablick 
med ett halvt sekel av historier och oförglömliga 
hits på scen så som ”Mer jul”, syntsingeln ”Blin-
kar blå”, ”Ljuset på min väg” och ”1-0-0-1-0”, för 
att bara nämna några. Även duons gamla trotjä-
nare, Sveriges okrönte syntkung och pionjär, Greg 
FitzPatrick kommer att vara med och spela under 
konserten för den där riktiga nostalgikänslan sig-
nerad Adolphson & Falk.

18 OKtOBer
lisa Miskovsky 
Två Grammis. Fem Rockbjörnar. Albumförsälj-
ning som nått guld- och platinaskivor. Melodi-
festivalen. Lisa Miskovsky är en av Sveriges mest 
meriterade popartister och hon har rönt stora 
framgångar både som sångerska och låtskriva-
re. I höst kommer hon till Dunkers tillsammans 
med Kalle Lundin och Pelle Ekerstam för att spela 
några av sina största hits samt för att bjuda på helt 
nytt musikaliskt material från det kommande al-
bumet som släpps under våren 2019. Lisa är alltid 
aktuell och en artist och publikfavorit som vågar 
experimentera med olika former av ljud och sång.
Förutom egen musik skriver Miskovsky även för 
andra artister. Bland annat har hon skrivit Back-
street Boys världshit Shape of My Heart.

24 OKtOBer
MiriaM aÏDa  
tolkar DaviD Bowie 
Ett axplock av popmästerverk som du aldrig har 
hört dem förut: SpaceOddity, Let ś Dance, Rebel 
Rebel med flera. Miriam Aïda, en av jazzens kla-
rast lysande stjärnor, öppnar sitt hjärta och tar sig 
an Bowies odödliga musik med rytmer från Afrika  
och Brasilien, jazz, reggae och en lagom dos 
svensk melankoli. Tillsammans med sin prisbe-
lönta grupp har hon modet att ta sig utanför ra-
marna i ”LOVING THE ALIEN” och göra något 
helt nytt, precis som David Bowie gjorde när han 
slog igenom och blev en världsstjärna. Kärleken 
till musiken går inte att ta miste på.

På Dunkers framträder hon tillsammans med 
Mats Andersson på 7-strängad gitarr, Ola Both-
zén och Finn Björnulfson på slagverk.n

dunkers, www.dunkers.se

Världens mest sålda bil skulle från början ha bli-
vit marshmallows. Företaget Ahlgrens lyckades 
inte få till rätt recept och smeten blev för seg och 
hård, men den smakade gott. Man vågade lansera 
godisbilen och ett misslyckande blev till en succé 
som idag är en storsäljande klassiker. Plastcykeln 
Itera däremot totalfloppade. Den marknadsför-

des som den nya coola, hållbara cykeln tillverkad 
av samma material som rymdraketer. Den blev 
dock en dålig och dyr cykel där coolhetsfaktorn 
helt uteblev.

Utställningen är producerad av Dunkers kultur-
hus och bygger på innovationsforskaren Samuel 
Wests koncept Museum of Failure. Att höra sam-

dunKerS Big 3 av 5

På dunkers visas en utställning om produkter och tjänster som på ett eller 
annat sätt anses misslyckade. men borde vi inte också se dem som bevis på 
människans nyfikenhet och uppfinningsrikedom, som viktiga (sned)steg i ut-
vecklingen?

dunkers Kulturhus i Helsingborg välkomnar fem stora artister under parollen 

Big Five. under september/oktober underhåller tre av dessa stora.

flipp eller flopp? ma tråkiga berättelser om produk-
ters förträffligheter och succé gjor-
de West frustrerad. Ur frustratio-
nen föddes idén om ett museum fyllt 
med misslyckanden. Majoriteten av 
alla innovationsprojekt misslyckas 
och det är i misslyckandet vi finner 
intressanta historier som vi kan lära 
oss något från, menar West. Med ut-
ställningen ”Miss Lyckat” vill Mu-
seum of Failure inspirera till att ha 
modet att misslyckas – för att i för-
längningen kunna lyckas.n

miss Lyckat by museum of Failure,  
t o m 6 januari 2019, dunkers Kulturhus  
Helsingborg, www.dunkerskulturhus.se

delorean dMc-12. bilen soM Floppade Men gjorde sUccé i FilMen  
”tillbaka till FraMtiden”. visas soM Modell i Utställningen.

adolphson & Falk Foto: Mauro Rongione

dUnkers  Mot sUndet foto Ulf celanderlisa Miskovsky Foto:  elisabeth Wallin ohlssonMiriaM aïda
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Simon & Garfunkel Revival 
Band, 16, 23/10

Få artister njuter av ett så gott  
rykte som detta tributeband. Var de 
än framträder ger dessa musiker  
ett bestående och starkt intryck på  
publiken. Hässleholm och Ystad. 

www.sg-revival.de 

Midnattsloppet 
8/9 

Den årliga folkfesten bjuder  
såklart på löpare, men också mas-
keradtävling och aktiviteter längs 
med banan. Dansa loss till en  
samba samtidigt som ni hejar på.

www.midnattsloppet.com/malmo/

Magic Night 2018 
4/10

Det är norra Europas största  
magikongress, med över 400 trolle-
riintresserade deltagare. Några av 
världens mest kreativa och originella  
trolleriartister uppträder.

www.magiclund.se

Värp först och kackla sen 
25/9 

Mattias Enn sjunger och berättar 
om världssopranen Birgit Nilssons 
liv och karriär. Ett öde om resan 
från Skåne till Stockholm och ut mot 
den vida världen. Kristianstad.

www.musikisyd.se

Hösten inleds med musik i olika genrer, mycket 
mat och dryck kryddat med magi på hög nivå.  
efter alla dessa godsaker kan det vara lämpligt 
med ett midnattslopp i malmö.

Skarpt Läge Deluxe  
6/10 

I höst kommer Tomas Ledin till  
arenor runt om i landet och först ut 
i Skåne är Helsingborg. Han bjuder 
på ös och allsång med alla sina hits 
och mer därtill.

www.showtic.se 

Mat & Dryckesmässa 
13–14/10 

Härlig mässa i dagarna två med  
fokus på allt som smörjer själen. 
Lokala leverantörer  till Orangeriet 
i Varalöv är inbjudna för att låta sitt 
hantverk avsmakas. Gratis entré.

www.orangeriet.vision/mat-dryckesmssa

RENT 
8, 9, 15, 16/9 

Jonathan Larsons rockmusikal är 
berättelsen om en grupp bohemer 
som kämpar för att överleva och  
betala hyran där de bor i ett slitet 
kvarter i East Village, New York. 

www.ystad.se/teatern

Båstad Hiking Festival  
12–14/10 

Följ med ut och upptäck Bjärehalv-
öns underbara och vackra natur 
tillsammans med kunniga värdar. 
Vandringar med tema mat, äventyr, 
natur och kultur. 

www.bastadhikingfestival.se

Malmö Vin & Deli 
12–13/10

Här får du prova, dofta och uppleva  
dryck från när och fjärran, spännande  
nyheter, gamla klassiker och unika 
flaskor med mycket historia. 

www.malmovindeli.se
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Höstmörkret har kommit och då passar väl inget bättre än ljus i massor. 
Hela österlen lyser och piggar upp. Svängig musik och rytande dinosaurier 
för själen kompletterar för hela kroppens behov i november.

saBina DDUMBa
Sabina Ddumba väljer att toppa 
sitt succéår med en helt annan 
typ av upplevelse – en serie ex-
klusiva spelningar på ett antal 
intima scener. Den här gången 
ska det kännas som att ta del 
av en privat spelning hemma i 
sångerskans vardagsrum.

1/11 Ystad, 2/11 Kristianstad,  
3/11 malmö,  
www.appelgrenfriedner.se

österlen lyser
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.

2–4/11 österlen,  
www.osterlenlyser.se

walking with  
DinosaUrs
Här får vi komma dinosaurier-
na nära och följa deras utveck-
ling över tre tidsåldrar – vi får 
se de mäktiga varelserna röra 
sig, höra dem vråla och se dem 
kämpa för sin överlevnad när 
klimatet förändras. Showen är 
späckad med såväl historisk 
kunskap som rafflande spän-
ning. 

2–4/11 malmö arena,  
www.malmoarena.com
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STOCKHOLM – RIVAL
Torsdag 4 oktober kl 19.30

KARLSTAD – CCC
Fredag 5 oktober kl 19.30

GÖTEBORG – KONSERTHUSET
Lördag 6 oktober kl 19.30

MALMÖ – BALTISKA HALLEN
Söndag 7 oktober kl 18.00

Biljetter: Konserthusens lokala biljettkontor samt www.juliusbiljettservice.se 0775 700 400 Ph
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FROM THE UNITED STATES OF AMERICA

THE MUSICAL 

  THE MAN     THE MUSIC   THE LEGEND

JULIUS PRODUCTION & MALMÖ ARENA PRESENTERAR

MALMÖ ARENA FREDAG 15 MARS kl 19.30 
juliusbiljettservice.se, 0775-700 400 & ticketmaster.se, 0775-78 00 00

www.elvis-musical.co

ft Grahame Patrick  
Ed Enouch & The Stamps Quartet 

NÖJESTEATERN, MALMÖ 
14 september-4 november

LORENSBERGSTEATERN, GÖTEBORG  
8 november-15 december 

www.theplaythatgoeswrong.se 

NÖJESTEATERN, MALMÖ 
Premiär 30 november 

Regi: Sven Melander. 
 I rollerna: Andreas T Olsson,  

Niklas Jönsson 
Cornelius Löfmark  
Susanne Thorson 

Sanna Persson Halapi 
Robin Stegmar 

Simon ”Chippen” Svensson 

Robert Rydberg  

 

EN AV VÄRLDENS MEST OMTYCKTA FAMILJEMUSIKALER!

www.anniethemusical.se 

LORENSBERGSTEATERN, GÖTEBORG  
Premiär 8 mars 

NANNE GRÖNVALL   THOMAS JÄRVHEDEN   ANNA SAHLENE  
KALLE RYDBERG  NINA PRESSING  FREDRIK DOLK SAMT STOR ENSEMBLE OCH ORKESTER

Regi: Eva Rydberg 

 STOCKHOLM-CIRKUS    Måndag 5 november kl 19.30 
HALMSTAD TEATER    Tisdag 6 november kl 19.30 
MALMÖ LIVE     Onsdag 7 november kl 19.00 
HELSINGBORGS KONSERTHUS  Måndag 12 november kl 19.30 

www.sowetogospelchoir.com

27 nov-4 dec: Göteborg - Stockholm - Uppsala- 
Malmö - Kalmar | 3/12 Växjö (Nötknäpparen) 

St.Petersburg Festival Ballet 

Sverigeturné 5-27 januari 2019:  
Kalmar - Malmö - Helsingborg - Örebro - Västerås - 

Uppsala - Stockholm - Linköping - Göteborg - Vara - Karlstad 

sedan

1785

TR
AD

IT

ION FRÅN W
IENSchönbrunns Slottsfilharmoniker från Wien

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, personlig service 0775-700 400  
samt sedvanliga biljettkontor i respektive stad. För mer underhållning: www.juliusproduction.se

FREEDOM 

Julius production AB presenterar 

MALMÖ LIVE 3/2 | STOCKHOLM RIVAL 4/2

 

21/3 Malmö 
22/3 Göteborg 

23/3 Norrköping 
24/3 Stockholm

SVERIGETURNÉ 15-23 mars  
Malmö-Göteborg-Stockholm
Karlstad-Växjö -Jönköping

Linköping-Västerås


