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1
1. Heta känslor i sving
Champagnen flödar och åtrå och lögner frodas i en hyllning till livet via en erotisk resa där 
det förförs, dricks, älskas, bedras och gråts. Alla känslorna är i full sving. Alla ljuger och 
flörtar, från de adliga till borgerskapet, deras fruar, fruarnas älskare, deras ambitiösa tjänare 
och statens omutliga ämbetsmän. Den enda som inte ljuger eller flörtar är en svårt berusad 
fängelsevakt. Sådan är uppsättningen av ”Flagermusen” på Det Kongelige i Köpenhamn.n

Flagermusen, 24 november–3 mars 2019, Det Kongelige Teater, Köpenhamn, www.kglteater.dk

2. Orffs mästerverk  
med radiokören
Körverket Carmina Burana är med sitt medeltida univer-
sum känt och älskat av både sångarna och publiken i hela 
världen. Effekten är enorm när Carl Orffs kraftfulla  
musik sjungs av DR KoncertKoret tillsammans med 
Köpenhamns Drengekor under ledning av DR Symfoni-
Orkestrets chefsdirigent Fabio Luisi.n

Carmina Burana, 20-22 december, DR Koncertsalen,  
www.drkoncerthuset.dk

3
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3. Wallmans nya show 
Wallmans i Köpenhamn har en helt ny show på scenen i vinter. ”Urban Nights” är en härlig blandning 
av underhållning och mat under Cirkusbygningens kupol. Från scen levereras en ett pärlband av hits 
från både Adèle och AC/DC samt de bästa låtarna ur ”West Side Story” i en originell uppsättning signe-
rad Wallmans team av musiker och dansare. Det kommer också att bli akrobatik i världsklass och kväl-
len avslutas med renodlad pop-power med hits från Ariana Grande, Katy Perry och Pink bl a.n

Urban Nights, Wallmans Cirkusbygningen, Köpenhamn, www.wallmans.dk

4. Rollins intensiva kort
I många år har Henry Rollins, alltid med sin kamera i högsta hugg, flitigt dokumenterat sina resor runt 
om i världen. Till denna intima afton i det stämningsfulla DR Koncerthusets Studie 2 öppnar han  
godispåsen och bjuder in publiken till de fascinerande och levande historierna bakom varje bild. Hen-
ry Rollins har skapat sin egen distinkta karriär med intensiteten från sina punkrötter i banden Black 
Flag och Rollins Band som också matchar den kompromisslösa hållning som genomsyrar hans spoken 
word-föreställningar och journalistik.n

”Henry Rollins Travel Slideshow” Tour, 7 december, DR Koncerthusets Studie 2, www.drkoncerthuset.dk

5. Loppmarknad på Bella
Ständigt återkommande kvalitetsloppmarknad på Bella Center är en rolig och spännande utflykt. Här 
kan man fynda kläder, inredning, hushållsföremål, antikviteter och mycket mer till överkomliga priser. 
Här finns med all säkerhet danska designklassiker att fynda, en varm och skön kappa eller rock för den 
stundande vintern, leksaker till barnen eller varför inte bara gå och titta på alla grejer som skall finna 
nya ägare.n

Loppmarknad på Bella Center, 17-18 november, Bella Center, www.loppemarkedibella.dk
Foto: David Beale/Unsplas
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I ett enastående samarbete mellan Kröller-Müller Museum, Otterlo, Holland 
kan Arken nu slå upp portarna till en omfattande utställning av Vincent van 
Goghs verk med fokus på förhållandet mellan konst, människa, natur och  
religion. Det var mer än 50 år sedan man i Danmark kunde uppleva en stor 
separatutställning av mästarens målerier och teckningar. 

MÄSTARENS VERK
YTTERLIGHETER

VINCENT VAN GOGH, STYNEDE PILETRÆER VED SOLNEDGANG, 1888  
& SELVPORTRÆT, 1887. COLL. KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Van Goghs spiritualitet och konstnärliga blick på 
människan och naturen är enastående. Han var 
en religiös konstnär och var överbevisad om att 
han kunde uträtta goda gärningar genom sitt må-
leri. Därför visar ARKENs utställning, genom 28 
målerier och 11 teckningar, hur hans skildringar 
av hårt arbetande bönder och bedårande land-
skap i Arles skulle förklara det gudomliga i na-
turen och människan; mitt i en brytningstid där 
gudstron var under stark press från modern fi-
losofi och vetenskap. Färgernas toner är otroligt 
vackra, just bara för att de inte är tillfälliga. Precis 
som folk idag inte längre tror på tillfälliga mira-
kel utan har börjat närma sig respekten för och 

tron på naturens krafter.
Vincent van Gogh är en av världens mest kända 

och betydelsefulla konstnärer. Berömmelsen för-
klaras med hans vackra målerier och hans intima 
kännedom om sitt privatliv som han beskrev i sin 
omfattande korrespondens med brodern Theo. De 
skapade tillsammans den ultimata konstnärsmy-
ten; det plågade konstnärssinnet som skapar de 
vackraste målerierna. Van Goghs verk förebådar 
det moderna i konsten när han låter psykologin 
och subjektet göra sitt intåg i måleriet och skapa 
bildens expressiva energi genom vibrerande fär-
ger och ta banbrytande steg mot abstraktionen.n

Vincent van Gogh 
1 september–20 januari 2019, 
www.arken.dk

Nørrebro Teater
www.nbt.dk

HEJ SVEJK
Hundhandlaren Svejk har papper på att han 
är en idiot och helt olämplig för strid. Ändå 
blir han skickad till fronten för att utkäm-
pa det stora kriget. Men när andra lider och 
dör i förödmjukelse går soldat Svejk igenom 
alla orättfärdigheter utan en skråma. Så vad 
är han egentligen? En komplett idiot eller en 
genial och utstuderad tönt?

Man har dammat av berättelsen om den 
lille, enfaldige mannen som utmanar sys-
temet och möter livets absurditeter med 
det farligaste vapnet av dem alla, humorn. Upplev en stjärnbeströdd ensemble i Peter Schrøders musi-
kaliska iscensättning med Rasmus Botoft i spetsen som Svejk, en av världslitteraturens mest komiska 
figurer.n

Svejk, t o m 17 november

MILLE RESER BORT
Åk med Mille på en fantasifull och 
musikalisk resa med kurs mot världens 
ände. En familjeföreställning om att 
resa bort och hitta hem. 

Hur långt är det till världens ände? 
Ligger det bara runt hörnet eller väldigt 
långt borta? Och skall man resa hela vä-
gen dit för att slutligen hitta hem? Mille 
har bestämt sig för att finna svaren på 
dessa frågor som vuxna tror att barn är 
alltför små till att förstå. Tillsammans 
med sina två vänner packar hon sina 
resväskor och reser långt bort dit pep-
parn växer och tiden går baklänges.  
Pjäsen “Til verdens ende” är en familje-
föreställning om allt det som små barn 
anses inte kunna förstå och vuxna aldrig 
blir för gamla att påminnas om.n

Til verdens ende, 1–22 december

Det komiska äventyret om alla tiders goda soldat, 
Svejk, avslutas på Nørrebroteatret under november 
och familjeföreställningen om Mille tar vid. 

2

Foto: Juliana Kozoski/Unsplash
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Ibsens äventyrliga drama om att hitta sig själv spelar på Folketeatret i  
Köpenhamn i höst. 

PEER söker SIG SJÄLV
Ibsen själv sa; ”Blod är aldrig så tunt att man inte 
kan hitta lite släktskap med Peer Gynt” vilket 
minner publiken om den fantasifulla berättelsen 
om lycksökaren som drar ut i världen med ambi-
tioner att om att hitta sig själv och bli något rik-
tigt stort.

Cyron Melville spelar den unge Peer Gynt och 
Preben Kristensen den äldre. Publiken får följa 
Peer genom ett långt liv. Från hoppfull ungdom 
till en tillfreds vuxen och till sist som den desil-
lusionerade gamlingen som liknar sig själv vid en 
skalad lök. Lager på lager men ingen kärna. På sin 

stora livsresa, som för honom jorden runt, provar 
Peer det mesta. Han förför kvinnor på löpande 
band och lämnar dem, han blir rik och förlorar 
allt, han blir profet och han blir galen. På sin resa 
inser han snart att han flyr från de viktigaste rela-
tionerna i sitt liv. Familjen, kärleken, barnet - alla 
dem som hade kunnat hjälpa honom att finna sitt 
riktiga jag. Han väjde och undkom stället där  
han borde ha blivit stående. ”Peer Gynt” är både 
en klassisk och modern karaktärsberättelse där  
frågan ställs på sin spets; hur kan man vara sig 
själv utan att bli för självupptagen?n

Peer Gynt 
t o m 16 december,  
Folketeatret, Köpenhamn,  
www.folketeatret.dk.

Från måleri till virtual reality, vidskepel-
se till vetenskap, myter till missioner, 
fantasier till rymdkolonier. Följ med 
Louisiana på en resa till Månen – ut i 
rymden och in i oss själva. 
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Höstens stora utställning kretsar kring månens 
fascinationskraft, roll och betydelse för oss. Mer 
än 200 verk och föremål presenteras och visar hur 
den runda, vita skivan speglar sig i konst och kul-
turhistoria. Från Galileos månkarta till Norman 
Fosters planer på 3D-printade månbaser. 

På utställningen blandas konst, musik, littera-
tur, arkitektur, kulturhistoria, design och natur-
vetenskap till ett levande och mångfacetterat por-
trätt av vår närmaste granne i himlarymden.
Månen möter publiken som grundläggande sym-

bol och som mål för romantisk och konstnärlig 
längtan, forskning, existensiella frågor och poli-
tisk längtan efter expansion. 

Utställningen markerar upptakten till 50-årsfi-
randet av människans första steg på månen och 
pekar också på ett starkt förnyat intresse för den 
i både konst och den nya strategiska och ekono-
miska kapplöpningen i rymden.n

MÅNEN – Fra den indre verden til det ydre rum,  
13 september–20 januari, www.louisiana.dk 
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JULMARKNAD  
PÅ HØJBRO PLADS 
Upplev en gammaldags jul-
marknad med härligt dekore-
rade julgranar, 280 000 gnist-
rande ljus, mekaniska tomtenis-
sar, renar och tomtens släde. På 
marknaden finns bland annat 
nytt dansk konsthantverk, tyska 
korvar, hemmagjord glühwein 
och varm choklad. Lite julmagi 
finns att insupa i vår närmaste 
huvudstad. Lite annorlunda, lite 
större och riktigt, riktigt my-
sigt. Varje tisdag till söndag kan 
liten som stor träffa jultomten 
och fotograferas tillsammans 
med honom. Højbro Plads lig-

ger i hjärtat av Köpenhamn, i 
hörnet av Købmagergade och 
Strøget. 

Julemarked Højbro Plads,  
16/11– 22/12, Köpenhamn,  
www.julemarked.nu 

JULEBAZAR PÅ GAVNØ
Baronessen på Gavnø Slot äls-
kar julen och startade därför 
Julebazar på Gavnø Slot. Nu, 
tolv år senare, har den goda jul-
stämningen vuxit sig stor, och 
är idag Danmarks största jul-
marknad.

150 stånd står utplacerade i 
historiska byggnader, alla från 

1800-talet. Tänk dig att gå över 
den lilla stenbron till ön Gavnø  
och se slottet uppenbara sig 
som en vacker kuliss, så stäm-
ningsfullt.

Julebazar på Gavnø Slot, 3–4/11, 
9–11/11, gavnoe.dk

JUL PÅ  
KULTURHAVNEN
Det kommer att finnas ljus-
slingor i fartygsmasterna och 
varm glögg när Danmarks sjö-
fartsmuseum, M/S Museet 
for Søfart, bjuder in till öppet 
skepp på flera av Kulturhavens 
fartyg, där det kommer vara 

möjligt att utforska allt från  
kabyssen till styrhytten. 

Jul på Kulturhavnen 7–9/12 mfs.dk

JUL PÅ  
STÆNDERTORVET
Varje helg i december är julbo-
darna på Stændertorvet i Ros-
kilde fyllda till bredden med 
julpynt, smycken, keramik, 
konst, dekorationer, lokala va-
ror och mycket, mycket mer. 
Stændertorvet har sedan medel-
tiden varit en knutpunkt i Ros-
kilde, torget är även idag ett ak-
tivt och levande torg. Den vack-
ra medeltida kulissen med Ros-
kildes Domkyrka och det gamla 
rådhuset är även en perfekt in-
ramning för den stämningsfulla 
julmarknaden. 

Jul på Stændertorvet, varje helg 
i december fram till jul, Roskilde, 
www.visitdenmark.se

JULMARKNAD  
PÅ CARLSBERG 
En magisk julstäm-
ning infinner sig på 
gamla Carlsbergs 
Bryggerigård i de-
cember när gården 
smyckas med färg-
granna dekorationer. 
Det rustika brygge-
riet blir en kuliss till 
en livlig julmarknad, 
där provning av spe-
cialöl äger rum intill klassiska 
julstånd. Här kan du hitta jul-
klappar, smaka Honninghjerter 
(dansk pepparkaka) och värma 
dina händer på en utsökt kopp 
med ölglögg.

Julmarknad på Carlsbergs Bryggeri-
gård, 1–2/12, 8–9/12 och 15–16/12, 
www.visitcarlsberg.dk

JUL I NYHAVN
Under många år har man firat 
jul i Nyhavn och det är idag ett 
måste för köpenhamnare och 

tillresta. De fina gamla stäm-
ningsfulla husen längs kanalin-
loppet bildar den vackra kulis-
sen för det perfekta julfirandet. 
Hus och båtar smyckas med 
mängder av ljus och granris-
girlanger och de många bo-
darna frestar med danska jul-
specialiteter, dekorationer, 
julklappar, julgodis, ljus och 
konsthantverk.n

Jul i Nyhavn, 9/11–23/12,  
www.nyhavn.com

Inför julen...
Julmagi och julfantasi finns att insupa i vår närmaste huvudstad med omnejd. Lite 
annorlunda, lite större och riktigt, riktigt mysigt. 

Foto: rawpixel/Unsplash

JULSTÄMMNING  PÅ BRYGGERIET
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MAGISK JUL PÅ ZOO 
Zoologisk Have dekorerar gam-
la som nya byggnader med 
vackert och stämningsfullt ljus. 
Ljusdekorationerna tänds den 
9 november av jultomten, och 
kanske lånar han några av Zoo’s 
renar. Hela julen är det en mas-
sa aktiviteter. I den gamla di-
rektörsvillan uppmanar jultom-
ten besökaren att göra julde-
korationer. Här flätas det både 
klassiska julhjärtan och avance-
rade isbjörnssiluetter och myck-
et mer. 

Djuren har lite andra rutiner 
än under de varma sommarmå-
naderna, så kom och ta en varm 
kopp kakao och upptäck ett jul-
klätt Zoo.

Jul i Zoo, 9/11–31/12, www.zoo.dk

JUL PÅ TIVOLI 
Enligt en mångårig och mysig 
tradition bjuder Tivoli in be-
sökarna till nöjesparkens jul-
marknad med snöklädda jul-
granar, renar, nordiskt konst-
hantverk, en ljuvlig doft av 
glögg och danska ”æbleskiver”. 

Njut av den förtrollande stäm-
ningen i ett juldekorerat Tivoli 
upplyst av mer än 200.000 glitt-
rande lampor. Berg-och-dalba-
nor, karuseller och andra åkatt-
raktioner snurrar för dem som 
gillar sånt; passa till exempel 
på att uppleva Tivoli uppifrån 
den stillsamma ”Ballongyngen” 
eller få en ännu bättre vy över 
nöjesparken och det mesta av 
Köpenhamn från det 63 meter 
höga gyllene tornet. 

Jul i Tivoli, 17/11–31/12,  
www.tivoli.dk

JUL PÅ KRONBORG 
Kom i äkta julstämning på det 
nästan 600 år gamla Kronborg 
Slott i Helsingør. På slottsgår-
den lyser ljusen från julgra-
narna, och doften av nyhuggen 
gran och nybakade äpplen spri-
der sig.

Första och andra advent är 
det julmarknad med mat, de-
sign och konsthantverk och skoj 
för hela familjen. Äventyrstea-
ter, pysselverkstäder, högläs-
ning och ponnyridning finns 

för barnen att uppleva. För de 
vuxna besökarna lockar säkert 
ölprovning, juljazz och gospels-
konserter. 

Jul på Kronborg, 2–3, 9–10/12, 
www.kronborg.dk

KOM I JULSTÄMNING
Förtrollande ljusinstallationer, 
trevlig julmusik och doften av 
jul. Jul på Bakken blir en ma-
gisk upplevelse för stora och 
små.

Strosa genom julmarknaden, 
ta en tur i en av de roliga åkatt-
raktionerna eller njut av en jul-
lunch. Självklart är jultomten 
där och han lyssnar gärna på 
vilka julklappsönskningar som 
finns. 

Jul i Bakken, fr-sö 23/11–22/12, 
www.bakken.dk 

ALLT SOM  
HÖR TILL  
julen OCH  
LITE TILL 

AJ AJ KAPTEN
Åk på äventyr med Drømme-
skibet, M/S Museet for Søfarts 
nya 400 m2 stora marina fanta-
sivärld.

I den stora fantasimotorbå-
ten kan hela familjen vara med. 
Kravla dig in i motorrummet 
och se så att allt funkar. Hjälp 
kaptenen med att lasta skep-

pet och hålla kursen, sätt igång 
telegrafmaskinen. Klättra hela 
vägen upp i masten och titta på 
hajar och andra havsdjur eller 
lägg dig att vila i sjömannens 
hängmatta medan du navigerar 
efter stjärnorna.

Drømmeskibet Elsinore, M/S  
Museet for Søfarts, www.mfs.dk

DINO MED FAMILJ
Ända sedan vetenskapen gjorde 
sina första fossila fynd av dino-
saurier och deras ägg har fas-
cinationen för dessa förhisto-
riska djur varit stor. Filmer och 
böcker är fyllda med olika fö-
reställningar om hur dinosau-
rierna såg ut, hur de levde och 
inte minst vad skulle vi göra 
om vi en dag stod öga mot öga 
med en? Med den utgångspunk-
ten tar utställningen Dinosaur 
Families sitt avstamp. Här kan 
besökaren uppleva ovanliga re-
konstruktioner av dinosaurie- 
familjer, deras ägg och bon, fan-
tastiska bilder av den spansk-
mexikanska illustratören Luis 
Rey – och självklart även riktiga 
dinosaurieägg.n

Dinosaur Families,  t o m 6/1,  
www.geologi.snm.ku.dk

DRØMMESKIBET Foto: Maria Dønvang
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FOGGʼs OFF!
FOGGʼs OFF!

FOGG‘s OFF!
By Vivienne McKee

CRAZY CHRISTMAS
GLASSALEN, 
TIVOLI
NOV 13TH 2018 - JAN 5TH 2019

TICKETS: 3315 1012 OR

TEATERBILLETTER.DK OR

BILLETLUGEN.DK

KRUDTTØNDEN
MAY 15TH 2019 - JUNE 1ST 2019

TICKETS: 4053 4949 OR

TEATERBILLETTER.DK OR

BILLETLUGEN.DK

LTT.148x113.DetHänder.100418.indd   1 10/04/18   13.45
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Foto: Miklos Szabo

Dansk teaterhistorias största 
publiksuccé och mest påkostade 
musikal återvänder till Det Ny 
Teater under hösten/vintern. 

PHANTOMEN 
går igen

Låt dig förföras av den tidlösa historien, 
den oförglömliga musiken och berättelsen 
som aldrig vill dö. En ytterst extravagant 
uppsättning som bjuder på den mest över-
dådiga dekor, kostymer och specialeffekter 
någonsin sett på en scen.

Den romantiska och dramatiska histo-
rien utspelar sig på Parisoperan i slutet av 
1800-talet. Den vanställda kompositören, 
som döljer sitt ansikte bakom en mask, 
huserar i operans källarkomplex, och för-
älskar sig hopplöst i den unga sopranen 
Christine. Han skyr inga medel i att gynna 
hennes talang och karriär. Skrupellöst ter-
roriserar han operans personal i hans öns-
kan om att vinna hennes kärlek genom sin 
musik.

The Phantom of the Opera, t o m  
31 mars 2019, www.detnyteater.dk

FOR HELE 
FAMILIEN FRA 

5-99 ÅR

MILLE GORI 
YOUSSEF WAYNE HVIDTFELDT 

DJ TURKMAN SOULJAH

1. DEC. – 22. DEC. 2018

BILLETTER FRA 75 KR. PÅ NBT.DK

Ett måste i juletid är att gå och  
se Crazy Christmas Cabaret på  
Glassalen på Tivoli. 
Efter att i 35 år spelat den roligaste och galnaste 
revyn i Byen så annonserade The London Toast 
Theatres Grand Old Lady, Vivienne McGee, att 
det inte skulle bli något i år och reaktionen lät inte 
vänta på sig. Det blev ett veritabelt ramaskri som 
fick henne att till slut ombestämma sig och fort-
sätta med sina galna upptåg. Det utlovas mer ga-
lenskap än tidigare, hur nu det skall vara möjligt.

Årets cabaret heter “Fogg ś Off” och tar publi-
ken med på en hisnande resa i högsta fart tillsam-
mans med den fenomenala Phileas Fogg och hans 
formidabla tant, Lady Wilhelmina Wobblebot-
tom. På sin resa jorden runt görs nedslag i samt-
liga världsdelar, den ena galnare än den andra.  
Som vanligt så blir det ett vansinnigt tempo med 
satir, klämmiga gags, sång och musik och till sist, 
Dr Bent.n

Fogg´s off !, 13 november–5 januari 2019,  
www.londontoast.dk

MER ÄN LOVLIGT GALET

Läs vår  
recension  
på hemsidan
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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

Med en makalös show sjunger hon alla sina älskade 
julsånger uppbackad av ett stort band och dansare 
som tillsammans blir den perfekta julklappen för 
alla fans.

Mariah Carey är den bäst säljande kvinnliga ar-
tisten i världshistorien med mer än 200 miljoner 
sålda album till dags dato och hela 18 ettor på Billboard Hot 100. Mariahs julopus ”Merry Christmas” 
är fortfarande det bäst säljande julalbumet. Så kom i ordentlig julstämning med Mariah och hennes 
vänner.

”All I Want For Christmas Is You”, 4 december, Royal Arena, Köpenhamn, www.royalarena.dk

Julen kommer tidigt i år för den glo-
bala superstjärnan, vokalfenomenet 
och internationella ikonen Mariah 
Carey som kommer till Royal Arena 
med sin framgångsrika och kritiker-
rosade ”All I Want For Christmas Is 
You”-turnén. 

Australiens egen sångfågel, Kylie Minogue, kommer till Köpenhamn 
med sin turné ”Golden Tour” som är hennes femtonde i karriären och 
en uppföljning av hennes fjortonde studioalbum 
med samma namn. 
Premiären begicks i Newcastle i september och det blev en 
omedelbar succé bland fans och kritiker. Denna gången är 
det inte de större arenorna som får besök utan Kylie foku-
serar på det medelstora scenerna som passar bättre in i 
produktionen. Showen kommer att innehålla många låtar 
från den nya plattan och ett berättande tema.

Kylie Minogue, 23 november, Operan, Köpenhamn,  
www.kglteater.dk

KYLIE MINOGUE 

MARIAH  
SJUNGER IN 

julen

Foto: Live N
ation

Foto: Live N
ation
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Nyåret bjuder som alltid på många olika revyer, det är bara att välja och 
vraka. Fantastiska sagoväsen susar fram på isen i klassikern Disney on Ice. 
De som bara vill ta det lugnt och längta till sommaren kan promenera i 
Tropikariets sköna regnskogar.

DISNEY ON ICE
Följ med till en gnistrande 
värld där äventyr väntar i The 
Wonderful World of Disney On 
Ice. Häng med Musse, Mimmi, 
Kalle och Långben på en min-
nesparad med ett färgglatt fi-
rande tillsammans med hela 
familjen. 

Disney on ice, 17–20/1,  
www.malmoarena.com

YSTADREVYN 2019
2019 gör Ystadrevyn sin sjätte 
säsong, gänget kommer att vara 
laddade till tusen och lovar att 
bjuda på mängder av skratt och 
leenden. Detta görs med glim-
ten i ögat och hälsar därför 
gamla som nya revybesökare 
välkomna till ”Tänt va ré här!”

12/1-3/2, www.ystadrevyn.se

TROPIKARIET
För de som vill hitta på något 
varmt under jullovet rekom-
menderas Tropikariet i Hel-
singborg. Hit kan ni komma 
om ni vill promenera på den 
Afrikanska savannen eller smy-
ga i en regnskog. Avsluta dagen 
på caféet med surikater spejan-
de över er när ni äter.

Se hemsida för öppettider,  
www.tropikariet.com

GOTT NYTT ÅR!

Foto: D
iseney on Ice, Pixabay
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