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KÅSERI

Deo eller odör 
Vi befinner oss i den varma delen av de  
svenska årstiderna. Sol, bad och avkoppling 
står på programmet för de flesta. Att ligga 
skönt tillbakalutad på en solstol vid havet, 
poolen eller vid någon vacker insjö är mång-
as dröm så här års. Även om det inte är riktigt 
varmt så skall man ändå blotta sin lekamen 
för de solstrålar som letar sig igenom stack-
molnen. För den mest inbitne soldyrkaren så 
kan 12 grader vara skäl nog att bege sig till 
stranden för ett iskallt dopp. Kanske inte rik-
tigt min idé om hur en lagom varm dag skall 
spenderas.

Förra sommaren var ju rekordvarm med 
temperaturer runt 30 grader i flera veckor. 
Fläktar och mobila luftkonditionerare sålde 
slut på byggvarumarknader och bensin- 
stationer. De som hade fläktar som inte  
användes gjorde sig en smärre förmögenhet 
när de annonserades ut på Blocket. En del njöt 
av värmen, andra klagade på att “hur kunde 
det bli så här varmt” och “räcker det inte nu”. 
Hur var det nu; alla klagar på vädret men ingen  
gör något åt det, sa Charles Dudley Warner, 
amerikansk advokat och korrespondent redan 
i slutet av 1800-talet. 

Om man dristar sig till att anamma flock-
mentaliteten och bege sig till den allmänna 
badstranden så får man vara beredd på att 
doften av sololjor och krämer ligger tung över 
dynorna. Lägg därtill de som dragit med sig 
sin ljudanläggning och sprider ljudförore-
ningar kring sig. Själv håller jag mig på min 
kant och deltar inte i dessa övningar utan 
mera betraktar det på ett respektabelt och 
riskfritt avstånd.

När jag befinner mig utomlands så är det för 
det mesta i arbetet. Då ges det aldrig tid till 
soldyrkan vid poolen eller stranden. Solen och 

värmen får man ändå när man rör sig mellan 
olika affärsmöten. Både i Mellanöstern och 
Sydostasien är det minst 30 grader i skuggan 
året om vilket för en nordbo upplevs som rena 
värmeböljan. När man åtnjutit några timmar i 
ett perfekt luftkonditionerat konferensrum så 
är det ut igen i den obönhörliga hettan på väg 
till nästa möte. Fram på eftermiddagen så har 
skjortan och kavajen antagit nya former och 
den en gång så välstrukna skjortan sitter som 
ett välspänt trumskinn på överkroppen efter-
som den redan innan lunch var genomblöt av 
svett. Tanken på att rulla på deodorant över 
hela kroppen för att undvika både perspire-
ring och odör slår en.

Så låt oss vara tacksamma för att den svenska 
sommaren innebär vissa temperaturväxling-
ar till vår fördel. En mulen dag är inte en för-
lorad dag utan en dag för andra aktiviteter än 
strandliv och poolhäng.n

Ola Sjösten
chefredaktör
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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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1. Musik. Hästar. Kärlek.
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, mesta-
dels i Skåne och trakterna av undersköna Söderåsens Nationalpark sedan 2008. Intimt personlig före-
ställning med oväntade nummer. Stora hits varvas med överraskningar. I år får publiken se vad komi-
kerdrottningen Babben Larsson, popartisten Patrik Isaksson, trombonvirtuosen Karin Hammar och 
många fler skall bjuda på.n 

Hovturnén, 30 Juli– 3 augusti, hovturnen.se

2. Antikt i Degeberga
Årets antik- och samlarmarknad i Degeberga är sommarens naturliga samlingspunkt för alla som är 
intresserade av gamla föremål. Här kan man titta på och handla föremål till sin samling, stort som 
smått. Passa på att fynda bland de tusentals föremål som sett dagens ljus igen.n 

Antik- och samlarmarknad, 21 juli, www.hembygd.se/gards-harads

3. Trädgårdsfest
Landskronas grönaste fest äger rum i mitten av augusti med picknick- 
konsert på fredagen och trädgårdsmarknad på lördagen. Flytande idéträd-
gårdar och spännande aktiviteter för alla åldrar alla dagar. Det blir krea-
tiva verkstäder, nycirkus och trädgårdsmarknad med smått och gott för de 
med gröna fingrar.n

Landskrona Trädgårdsgille, 9–10 augusti, www.landskrona.se/tradgardsgille
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Foto: Robert Eldrim

4. Piratens pris
Varje år utdelas ett av Sveriges mest prestigefyllda litterära pris, Piraten-
priset, under uppsluppna former på Kivik. Årets pristagare är författaren 
Fredrik Backman. Genom åren har författare och konstnärer som Hans 
Alfredson, Jacques Werup, Gösta Ekman, Lasse Åberg, Ernst-Hugo Järegård 
m fl fått motta priset till Fritiof Nilsson Piratens ära. Utdelningen sker i  
Piratens älskade Kivik och tar sin början vid hans staty för att sedan fortsätta 
med eftersits på Arboretet.n

Piratenpriset, 15 juli, Kivik, www.piratensallskapet.se

5. Kortkort på kort
Mode är ett spännande, ofta kontroversiellt men ständigt kreativt uttryck.  
Fotografi är en viktig del av modets språk. Evigt anpassningsbart följer det sin tids 
strömningar genom att visa våra föränderliga ideal. Samtidigt vågar bilden av  
modet vara frisinnat extravagant och nyfiket experimentell. I en unik och generös 
utställning på Landskrona museum visas hur svenska modefotografer uppfattat 
och avbildat modet sedan början av 1900-talet fram till idag.n

Fashion Exposed – 100 år av svensk modefotografi, t o m 13 oktober,  
www.landskrona.se/museum

Foto: George Oddner
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30 årmed stjärnorna
Musik under stjärnorna på Brantevik firar 30 år med ett artistuppbåd som  
verkligen kommer att få publiken att dansa och jubla. Gamla känningar och  

nya kanonförmågor ställer in siktet på Brantevik i sommar.

Foto: D
avid Pahm
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3 JULI
MONICAS VALS  
– En hyllning till Monica 
Z, hennes liv och musik
Monica Zetterlund var en av sin 
tids allra största jazzstjär nor, 
vars sångskatt är känd och  
älskad under de senaste 50 åren. 
Hennes stämma lever vidare  
genom talrika utgåvor, som 
fortfarande fascinerar och be-
rör musikälska re världen över. 
På hösten 2018 satte Malmö 
Stadsteater upp jazzmusikalen 
”Monicas Vals” – en föreställ-
ning som fick lysande recen-
sioner och spelade för fulla hus 
och som tog oss med på en tids-
resa tillbaka till dåtidens jazz-
klubbar.  

Förband: Måns Persson’s Petit 
Big Band

10 JULI 
NILS LANDGREN FUNK 
UNIT
Efter intensivt turnerande i 
Europa under 2018 och ett års 
bortavaro från Jazz under stjär-
norna i Brantevik, är det nu 
dags att ta på sig dansskorna 
igen, bege sig till idrottsplatsen 
och det berömda Flaket. Bandet 
är exakt detsamma som senast, 
bara om möjligt än mer sam-
spelt.

Förband: Pipṕ s Blue Six

17 JULI:
MIRIAM AÏDA
Med influenser av afro-brasili-
anska rytmer, jazz, reggae och 
en dos svensk melankoli gör de 
låtar hämtade från olika epoker 
i David Bowies karriär i per-

Musik under stjärnorna 
3–31 juli, 
www.jazzbrantevik.se

MIRIAM AÏDA THE REAL GROUP

NILS LANDGREN

Foto: Steven H
aberland
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sonliga tolkningar. Miriam, som 
släppt åtta album, har sina röt-
ter i Sverige och Marocko och 
vill alltid skapa gemenskap med 
sin publik förbi nationalitet, 
kultur, språk, färg, genus och 
religion.

Förband: Chico Lindvall Trio

24 JULI 
MATS RONANDER. 
GÄST: OLA MAGNELL
Han är en av landets mest ruti-
nerade och respek terade musi-
ker. Denna kväll bjuder han på 
allt från rytande rock till käns-
losam blues när han, som en 
äkta bluesman, intar scenen.
Hans karriär rymmer bandet 
Nature, studio- och turnégitar-
rist med Ulf Lundell och ABBA, 
superhiten 1992 ”Gör mig lyck-
lig nu” tillsammans med Kim 
Larsen, gästspel i Grymlings, 
det egna superbandet Low Bud-
get Blues Band, Badrock, Melo-
difestivalen, 15-talet soloalbum 
och tusentals konser ter runt om 
i världen. 

Förband: Jenny Blue & Blues 
Allstars

31 JULI 
THE REAL GROUP
Denna svenska banbrytande 
vokalgrupp har varit verksam i 
Sverige och in ternationellt i mer 
än 30 år, etablerade och respek-
terade världen över. Inte bara 
för sin förmåga att skapa ovan-
ligt variera de, lekfulla och upp-
finningsrika arrangemang inom 
ramen för sin ovanliga sättning 
utan också för sitt varma, in-
telligenta originalmaterial som 
uppskattas oavsett ålder, kön, 
samhällsklass och nationali-
tet. Med rösten som enda in-
strument har man skapat ett 
eget musikaliskt uttryck i områ-
det mellan jazz, pop och svensk 
körmusik.

Förband: The Flying Teapot & 
The Traveling Orchestran
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I sommar bjuds det upp till en skånsk rockafton utan dess like. Då intar  
legendariska Wilmer X scenen i Malmö Folkets Park tillsammans med Bäddat För 
Trubbel, Dalaplan och VA Rocks. 

WILMER X
Tiotusentals jublande rockfans såg skåningarna 
på Sweden Rock 2018 och höstens två spelningar 
på KB sålde slut på bara en minut. Nisse Hellberg, 
Jalle Lorensson, Thomas Holst, Sticky Bomb och 
Janne Lindén visar just nu att Wilmer X låter vi-
talare, mopsigare och tätare än någonsin.

”Vi spelar rock i ordets mest trångsynta och tra-
ditionella mening. Vi kan inget annat, vi vill inget 
annat”. Ett numera klassiskt Hellberg-citat som 
Wilmer X i allra högsta grad levt efter. En lång, 
imponerande karriär fylld av spelglädje, party 
och fantastiska låtar ligger bakom Wilmer X och 
man bör inte förvänta sig något annat när de kli-
ver på scenen i Folkets Park i sommar.

BÄDDAT FÖR TRUBBEL
Bäddat För Trubbel är från Malmö och spelar helt 
vanlig rock. Delar av bandet är numera geogra-
fiskt utspridda så det krävs något extraordinärt 
för att samla ihop manskapet hela vägen från  
Riseberga och Portugal, och vad är en Wilmer-
spelning om inte just extraordinär? 

DALAPLAN
Inför sommarens spelning låter medlemmen  
Niklas hälsa: 

”Wilmer X är den enda anledningen till att jag 
började spela gitarr för en herrans massa år se-
dan. En av de första skivorna jag köpte var live-
plattan ’Vild’ och på omslaget finns några foto-
grafier på pojkarna i bandet. Jag studerade  

Wilmer X, Bäddat för 
trubbel, Dalaplan och  
VA Rocks 

Malmö Folkets Park,  
26 juli, kulturbolaget.se
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Thomas Holsts mohikanfrilla och randiga tröja och bestämde 
mig för att jag också skulle spela gitarr och försöka se så tuff ut. 

VA ROCKS
VA Rocks har sedan debutskivan ”Pull No Punches” släpptes 
dragit fram som en ångvält genom både Sverige och Tyskland. 
Bland sina meriter har bandet spelningar på bl a Sweden Rock, 
Malmöfestivalen, Helgeåfestivalen och framträdande i Musik-
hjälpen och i sommar läggs ännu en storslagen konsert på lis-
tan. Det är svårt att motstå deras smittsamma flirt med såväl 
Runaways och Kiss som Ramones.n 

Med sina åtta Grammy-vinster och en Em-
my-vinst är musikern, författaren, filantropen 
och reggae-ikonen Ziggy Marley något utö-
ver det vanliga. Hans intåg i musikbranschen 
skedde redan vid 10 års ålder, då han satt och 
iakttog sin far, Bob Marley, när han spelade 
in. Under namnet Ziggy Marley & The Melo-
dy Makers släppte han och bandet åtta bäst-
säljande album. 

Hans första soloplatta, ”Dragonfly”, kom 
2003 och musiken har fortsatt strömma ur 
honom och mottas med hyllningar och priser.

Genom sin musik vill Marley uppmana och 
inspirera människor att stå enade i solidaritet 
och tillsammans styra världen mot en ljusa-
re framtid. Ziggy Marley väver samman den 
traditionella reggae-kulturen med progressiva 
och framåtsträvande idéer och hans budskap 
ekar genom hela albumet.n

Ziggy Marley, 8 augusti, kulturbolaget.se

Med sitt nya album ”Rebellion  
Rises” i bagaget återvänder den 
hyllade och prisade reggaeartisten 
Ziggy Marley till Sverige i sommar 
för en konsert på Kulturbolaget i 
Malmö.

REGGAEIKON TILL MALMÖKVÄLLSROCK

DALAPLAN VA ROCKS
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Upphottad musikalisk komedi i sommartid med ingredienser som mygel, 
fjäsk, mutor och lögner.

Lilla Beddinge Teater presenterar en befriande musikal 
för dig som är trött på politik.
”Min Vän Fascisten” är ett musikaldrama om sex barndomsvänner  
som under midsommarhelgen beger sig ner till Beddinge strand för 
att skaka av sig sina övernormala och gråa medelklassliv för en stund. 
Det visar sig vara lättare sagt än gjort och alla samtal verkar styra in på 
samma spår: politik. En blodtörstig kamp om vem som har rätt tar sin 
början. Hårda ord och pikar haglar och gamla oläkta sår rivs upp. Mitt i 
allt detta stiger plötsligt en oväntad gäst ut ur vassen. Han vill också vara 
med. Han vill sjunga och dansa, äta god mat, och prata om det som är 
härligt i livet. ”Vem Hitler är?”, det vet han inte, men han delar gärna med 
sig av sitt kärleksbudskap, och sin kärlekssymbol. Den väsentliga frågan  
bränner: Varför är det så svårt med demokrati?n

Min vän fascisten,  t o m 4 augusti, lillabeddingeteater.se

En vacker dag kommer ett brev till den lilla  
staden, där borgmästaren styr med fiffel och båg, 
glatt uppbackad av ett antal underhuggare som 
alla lever gott på att tillhöra stadens societet.  
Ingen är speciellt noga med siffror och regler, om 
man säger så. Brevet berättar att en revisor, som 
reser inkognito, har sänts ut av regeringen för att 
inspektera tillståndet i staden. 

Detta är upptakten till sommarens musikaliska 
komedi på Vinbäckens teater. I en enligt uppgift 
väldigt fri tolkning av klassikern av Nikolaj  

Gogol, tar man sig an verket som skrevs redan 
1836 men är minst lika aktuell nu som då.

Borgmästaren och de andra makthavarna måste  
visa upp staden från dess bästa sida. De bjuder 
och svassar, mutar och fjäskar för revisorn, för att 
dölja myglet under ytan. Främlingen som givetvis 
inte alls är revisor låter sig väl smaka av överdå-
det. Den komiska karusellen snurrar allt fortare 
tills det inte finns någon återvändo.n

Det våras för Revisorn, t o m 28 juli,  
spelplatsvinbacken.se

VÄN ELLER FIENDE

Nyheter 2019!
Koenigsegg showroom“Lill-Lövis” McLaren F1Paul Newmans McLaren M8

Paul Newmans McLaren M8

VÄLKOMMEN TILL AUTOSEUM
I SIMRISHAMN!

– ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA MOTORMUSEER
Koenigsegg showroom • Ny utökad Stefan ”Lill-Lövis”utställning
Svensk Bilsport utställning • Frasses Musikmuseum med biosalong
L.A. Toys – leksaksmuseum • Nils Oscar Palace – showroom i Las 
Vegas stil • Modellfl ygutställning • Alfs Leksaker • Modelljärnväg
Trivsamt kafé
ÖPPET: Maj–augusti: 10–17, alla dagar utom Midsommarafton och Midsommardag. 
September–oktober: 10–17, fredag, lördag, söndag. Fabriksgatan 10, 272 36 SIMRISHAMN. Tel: 0414-137 80.  www.autoseum.se

– ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA MOTORMUSEER

SKÅNSKA  
OPERAN  
TAR TON  
IGEN

Utan att göra våld på detta mästerverk 
förläggs berättelsen i nutid. Tragedi 
ställs mot komik, förälskelse mot begär 
och glädje mot sorg. Mozarts odödliga 
musik lyfter publiken till njutningens 
höjder medan den beklagligt verkliga 
handlingen håller oss kvar på marken. 
Ännu ett mästarstycke signerat Skån-
ska Operan. Medverkar gör bl a Tor 
Lind, Albin Ahl, Lona Mohr Villadsen 
och Jennie Lomm.n

Don Giovanni, turné, 6 juli–16 augusti, 
skanskaoperan.se

Få klassiker, om ens någon 
är mer aktuell idag än den 
om förföraren, svinpälsen 
och den obotlige narcissisten 
Don Giovanni. 

DET VÅRAS FÖR REVISORN
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Några höjdpunkter kan nämnas som radioklassi-
kern ”På Minuten” som firar sitt 50-årsjubileum 
på just Lund Comedy Festival. Redan 1969 börja-
de man att spåna om olika ämnen med skiftande 
framgång. Deltagarna i panelen skall prata om ett 
givet ämne i en minut utan att staka sig, tveka el-
ler lämna ämnet och de andra bevakar att regler-
na följs vilket leder till oväntade infall. 

Hela vägen från Stockholm kommer också Nor-
ra Brunn som sedan länge varit en av de mest be-
tydelsefulla stand up-scenerna där alla komiker 
har uppträtt. Norra Brunn firar 30-årsjubileum 
i år och i samarbete med Lund Comedy Festival 
bjuder man på det mesta av det bästa.

Fredrik Lindström gästar också festivalen med 
sitt ”Vad heter det ejenklien?” där han på sitt ka-
raktäristiska sätt svarar på publikens frågor om 
språk. I Kristoffer Appelquists nya show ”Frågor-

nas herre” avkrävs alla i publiken en fråga om vad 
som helst när de går in. Hans Rosenfeldt leder 
lagtävlingen ”Bässerwisser” som beskrivs som en 
lagsport i killgissning. Varje lag har en lagledare 
och lagom många regler när oväntade frågor skall 
finna sina vetenskapliga svar. 

Festivalen har sedan några år tillbaka valt att 
hylla storheter inom den svenska humorn och i år 
är det Povel Ramel som skall hyllas. I en klassisk 
nummerrevy presenteras många av hans odödli-
ga sånger och sketcher av bl a Johan Glans, Johan 
Wester, Mimi Terris och Adde Malmberg.

Bland de internationella gästerna återfinns dels 
gamla bekanta men också nya stjärnskott. Harriet 
Braine och Tom Houghton underhåller tillsam-
mans med Jamali Maddix, Luisa Omielan, Laura 
Lexx och Alasdair Beckett King.n
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Lund Comedy Festival firar 10 år med ett stort uppbåd av artister från när 
och fjärran. Under åren har de flesta svenska komiker gästat festivalens  
scener och så blir det även i år.  Årets upplaga består av drygt 100 artister på  
12 scener så det finns massor att glädja sig över.

SKRATTA GARVA KIKNA

FÖRVIRRING  
PÅ LASARETT

Är det roligt med vårdkriser, besparingar, un-
derbemanning, stress, felbehandlingar och 
personalbrist? Nej, inte alls! Men det kan bli 
roligt om man låter ett äldre, förvirrat par, spe-
lat av Eva Rydberg och Allan Svensson, ham-

na mitt i allt detta, en vanlig dag, på en vanlig 
sjukvårdsavdelning på ett vanligt svenskt sjuk-
hus, en ovanligt rörig lördag när dessutom da-
tasystemet är ur funktion.n

Var god dröj! t o m 11 augusti, www.evarydberg.se

DONGIOVANNI
SKÅNSKA OPERAN 
GER MOZARTS 

BÄCKASKOG SLOTT
6 JULI KL 19.00, 7 JULI KL 16.00 
& 9 JULI KL 19.00

HOVDALA SLOTT
12 JULI KL 19.00 & 13 JULI KL 18.00 

KRAPPERUPS MUSIKHALL
16 & 17 JULI KL 19.00 
SAMT 20 & 21 JULI KL 18.00

KALMAR SLOTT
23 & 24 JULI KL 19.00

YSTADS TEATER
27 JULI KL 19.00 & 28 JULI KL 16.00

BORGEBY SLOTT
31 JULI & 1 AUG KL 19.00

PALLADIUM MALMÖ
3 AUG KL 19.00, 4 AUG KL 16.00 & 6 AUG KL 19.00 

JORDBERGA GODS
9 AUG KL 19.00 & 10 AUG KL 18.00 

WOLLSJÖ SÄTERI - PIRATENTEATERN
13 AUG KL 19.00 

TORUPS SLOTT - STENLADAN 
15 & 16 AUG KL 19.00 
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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 
Rebecca & Fiona, Molly Sandén, Norlie & KKV 
med flera att spela här. 

5–6/7, 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 Lars  
Demian & David Tallroth, Matilda Magnusson 
och Peter Abrahamsen Trio.

24–25/7, www.visfestivalenilund.se

HAMNFESTIVALEN
För sjätte året i rad arrangeras Hamnfestivalen på 
Limhamn. Gamla skutor och snabba ribbåtsturer 
erbjuder besökarna en tur på Öresund. Dessutom 
finns massor av prova på-aktiviteter på vatten och 
på land. Det finns mycket 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 en 
Kim Larsen-hyllning med Jonas Wernefort och 
gästen Mats Ronander, Buckaroos och Steve 
Grahn för att nämna några.

26–29/7, www.hamnfestivalen.se

HELSINGBORG PIANOFESTIVAL 
Pianofestivalen bjuder på konserter med världs-
pianister, familjekonserter, masterclasses, lunch-

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

FOLKFEST

REBECCA & FIONA

M
O

LLY SANDÉN

STEVE GRAHN

FESTIVALYRA
konserter och föredrag. Bland annat 
Marc-André Hamelin och Haochen 
Zhang.

29/8–1/9, www.dunkerskulturhus.se

SOMRIG JÄTTEFEST
Jättefestivalen Bayside Festival i  
Helsingborg är Sveriges nya årligen 
återkommande sommarfestival på  
Pixlapiren mitt i sundets pärla. Det blir 
ett unikt evenemang med temat som-
mar, strand och vattensport kryddat 
med artister i världsklass som Fricky, 
Macklemore, Veronica Maggio, Otto 
Knows och Movits!.n

12–13/7, www.baysidefestival.se

LARS DEMIAN & 
 DAVID TALLROTH

NORLIE & KKV
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Ester Blenda Nordström var direktörsdottern som  
vägrade vara fin flicka. Hon levde i en tid då kvinnor 
gick klädda i långklänning och inte hade rösträtt. Själv 
var hon reporter på Svenska Dagbladet och körde runt 
på motorcykel, klädd i byxor, kedjerökandes och reste  
jorden runt med en pistol i väskan. 

Trots att hon var både hyllad och berömd under sin 
livstid föll stjärnreportern Ester Blenda Nordström i 
glömska under många år. Men 2016 kom Anna Hylan-
ders dokumentärfilm ”Ester Blenda” och året därpå 
utkom Fatima Bremmers biografi ”Ett jävla solsken”.  
Skarhults slott visar utställningen om hennes liv, med 
fotografier, brev och föremål, flera av dem är aldrig  
tidigare visade.n

Ester Blenda, t o m 29 september, skarhult.se

KVINNLIG PIONJÄR HYLLAS 

Utställningen ”The Thin Line”, med fotografier 
av Björn Persson, är en betraktelse över en stor-
slagen och vacker djurvärld som befinner sig 
mellan överlevnad och undergång. Han är en in-
ternationellt omskriven fotograf som i många år 
rest runt i världen och bland annat fotograferat 
Afrikas hotade djurarter, Antarktis försvinnande 
ismassor och isbjörnarnas smältande livsmiljö.

”THE THIN LINE” är en hyllning till världens 
utrotningshotade arter. Björn Perssons avsikt är 
att mana till förändring och engagemang genom 
storslagna bilder. Att säkerställa hotade djurar-
ters överlevnad är en av de viktigaste frågorna i 
modern tid.n

THE THIN LINE, t o m 20 oktober, dunkerskulturhus.se

En av höjdpunkterna på Sofiero är utställ-
ningen om Carl Milles. Ett flertal verk 
från Millesgården ställs ut i slottet och 
orangeriet.

Carl Milles är Sveriges främsta interna-
tionella skulptör och han finns represen-
terad över hela världen. I Sverige har hans 
skulpturer blivit ett signum för flertalet 
städer; ”Poseidon” i Göteborg, ”Europa 
och tjuren” i Halmstad och i Helsingborg 
står ”Sjöfartsgudinnan” och blickar ut 
över vattnet vid hamnen. I Sofiero slotts-
trädgård finns Margaretamedaljongen.  
Ett tjugotal mindre och större skulpturer 
breder ut sig i slottets fem rum.n

Carl Milles– drömmare och skulptör,  
Orangeriet t o m 22 september, sofiero.se

VACKRA MEN 
HOTADE DJUR

Foto: Yanan Li

Foto: B
jrön Persson

  

Benny Golson & Norrbotten Big Band           
Charles Lloyd Omar Sosa & NDR Bigband

Ed Motta Cristina Branco 
Joey DeFrancesco Julian Lage
Eric Harland Marvin Sewell

Reuben Rogers Joyce Moreno
Nils Landgren Michel Wollny

Wolfgang Haffner Lars Danielsson
Leszek Moźdźer Zohar Fresco 

Nguyen Manh Paolo Fresu
Richard Galliano Jan Lundgren 

Funk Off Jakob Bro
Palle Mikkelborg Jorge Rossy

Cæcilie Norby Sinne Eeg Jacob Fischer
Filip Jers Bjarke Falgren 

Tord Gustavsen Trio Magnanimus Trio 
Maciej Obara Quartet Rigmor Gustafsson

Peter Asplund & XL Big Band
Jan Lundgren & GWO

Hannah Svensson Group
Lars Jansson Trio Mimi Terris

Ronnie Gardiner Septet
Hayati Kafe & Roger Berg Big Band

Zier Romme Sven Erik Lundeqvist 
Oddjob Jojje Wadenius 

Amanda Andréas Isabella Lundgren
Amanda Ginsburg  Soundscape Orchestra

Paul Strandberg Kvartett
David Forss Norberg Trio

och många fler 

Benny Golson Guest of Honour
Jan Lundgren Artistic Director

 

Biljetter:
ystadjazz.se 

Ystad Visitor Center
0411 57 76 81

EN drömmare & 
SKULPTÖR  

BOKA TIDIGT FÖR BÄSTA PLATSER.

Regi: Adde Malmberg
Evamaria Björk • Robert Rydberg • Siw Erixon • Johanna Wilson • Kalle Rydberg

Birgitta Rydberg • Fredrik Dolk • Petter Ahlfors • Mia Florberger m fl.

Biljetter bokar du på www.evarydberg.se

Fredriksdalsteatern, Helsingborg
14 juni - 11 augusti 2019

E VA  RY D B E R G  N Ö J E S P R O D U K T I O N  A B  P R E S E N T E R A R

VAR GOD DRÖJ!
En sjukhuskomedi i tiden.

ALLAN SVENSSON & EVA RYDBERG I

Årets

sjukaste och 

roligaste 

komedi!

Foto: ur privat arkiv, 
fotograf okänd

Ta
ck

 ti
ll 

Lu
ka

s 
m

ed
 fa

m
ilj

 fö
r e

r m
ed

ve
rk

an
 i 

an
no

ns
en

.

Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

4-2463-MSD_Amelia_Kvartssida_112x143.indd   2 2014-03-24   16:05
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Nu slösar solen med sin värme, bin och myggor surrar runt och gröna 
lundar och svalkande vågor lockar. Här är en lika varierad samling tips 
som färgerna på på strandens alla badbollar. Själ och hjärta, kropp och 

hjärna - allt får sitt i det stora kulturutbud som finns att tillgå.

TIPS i sommartid

FÅGLAR OCH DJUR I  
NORDISK NATUR 

t o m 22/9, www.bosjokloster.se

Utställningar, medeltida valv, örtagård, trädgårdar 
och en romantisk park med djurhagar, linbana 
och en tusenårig ek. Koppla av med en tur på 
sjön i roddbåt. 

INGMAR BERGMAN I SKÅNE
www.bergmaniskane     Bergman i Skåne

Intresserad av Ingmar Bergmans filmer? Platserna 
där de spelades in? Då finns det mycket att 
hämta i Skåne! Bergman spelade in åtta av sina 
filmer på ett tiotal skånska platser, från Ystad och 
Jordberga i söder till Hovs hallar i norr. Läs mer 
på hemsidan och skräddarsy dina guidade turer 
hos våra samarbetande guider: www.sprakguiden.
com i norr och www.in-sight.se i syd.

MULLER FRÅN FÖRR
Copenhagen Historic Grand Prix 3–4/8  

Bellahøj Park chgp.dk

Det rattas veteranfordon som med sitt glänsande 
krom lyser upp dagen för alla de motorintres-
serade som också gillar race. Det är en högtids-
dag för bilentusiaster och bättre och trevligare 
omgivningar får man leta efter.   

FÅ EN LEKTION I KÄRLEK I  
HELSINGBORG OCH ARILD

www.sprakguiden.com

På regissörens födelsedag, 14 juli, kan du gå på 
guidetur genom Ingmar Bergmans Helsingborg 
med lätt identifierbara miljöer från ”En lektion i 
kärlek” och ”Till Glädje”. Följ också med på en 
picknickguidning till natursköna Arilds nabb (”En 
lektion i kärlek”,  ”Till Glädje”, ”Gycklarnas afton”). 

GÅ PÅ MARKNAD
Hörby Marknad    3–4/7 
Kullamarknaden Jonstorp   5–7/7
Hästveda Marknad    10–11/7
Degeberga Marknad   13–14/7
Kiviks Marknad    15–16/7
Tomelilla Marknad    18/7
Sjöbo Marknad    18–19/7
Röstånga Marknad    20–21/7
Maria Magdalena Marnad Åhus  23–24/7
S:t Olofdagen    29/7
Gislövs Marknad    2–4/8
Höörs Marknad    10–11/8
Ljungbyheds Gammelmarknad  16–17/8
Anderslövs marknd    17/8
Palmfestivalen Trelleborg   29–31/8
Bjuvsfesten    30–31/8

ÅK PÅ KRYSSNING TILL  
HOVS HALLAR

www.sprakguiden.com,  
www.vaderotrafiken.se

På Bjärehalvön finns de suggestiva klippland-
skap som blev världsberömd filmhistoria i 
Bergmans ”Det sjunde inseglet” och ”Varg-
timmen”. De vackra miljöerna från Norrvi-
kens trädgårdar användes i regissörens första 
färgfilm – ”För att inte tala om alla dessa 
kvinnor”. Upplev naturen och filmhistorien på 
spännande guidade turer till fots och till havs.

Foto: sxc.hu

COPENHAGEN GUITAR FESTIVAL 
3–10/8 copenhagenguitarfestival.dk

På Teatermuseet i Hofteatret hörs strängarnas 
frasiga och lockande toner ljuda mellan de flera 
hundra år gamla väggarna. Musikerna kommer  
från Danmark, Venezuela, Polen, USA och Brasilien.

Foto: Svend Withfeld

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

SAND, SAND, SAND
Sandsculpture festival t o m 20/10  
Hundested, www.sandfestival.dk

Skulptörer skapar stora konstverk av gyllene sand. 
Temat är ”Mesterværker” med full frihet att tolka 
konst, kultur, musik och arkitektur från antiken till 
idag. Program finns för alla. 

Foto: Pixabay

Foto: Bosjökloster Slottsförvaltning AB

Foto: Lennart Perlenhem

Foto: Pixabay

Foto: C
am

illa Larsson

 Foto: Svensk Filmindustri



 www.dethander.com – DET HÄNDER 23DET HÄNDER – SKÅNE 22

››

   :

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. Festivalbesökar-
na har sina egna favoriter bland matstånden om det så 
är langos, älgkebab eller någon klassiker från chilen-
ska 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 Jill 
Johnson, Seinabo Sey, Albin Lee Meldau, Movitz!,  
Little Jinder och Edda Magnason.n

Ända sedan 1985 har augusti månad inneburit en kokande gryta av mat, 
kultur, musik och folknöje när Malmöfestivalen drar igång.

Malmöfestivalen
9–16 augusti 
www.malmofestivalen.se

 PUBLIKHAVET UNDER TIMBUKTUS KONSERT 2018. Foto: Magnus Franzèn
Övriga foton: John Owens, Ulf Berglund, Johan Bävman, Teitur Ardal 
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Cirkus Olympia firar 35-årsjubileum med en spännande och rolig 
två timmar lång internationell cirkusföreställning med skickliga  

akrobater, roliga clowner och vackra hästar och hundar.

CLOWNEN TITO  
Foto: Linda Himsel

Cirkus JUBILERAR

Cirkus Olympias turné slutar i mitten av september. Tills dess 
hinner man spela drygt 200 föreställningar på 170 olika plat-
ser mellan Södertälje i norr och Skillinge i söder. Oftast spe-
lar man på en ny plats varje dag. 40 artister och egna hästar 
och hundar är med på årets turné. När cirkusen flyttar så är 
karavanen, med 30 fordon och 20 vagnar, drygt en kilometer 
lång!n

Cirkus Olympia 35 år, turné (besöker flera platser i Skåne b la  
1/7 Torekov, 2/7 Båstad, 30/7 Åhus, 31/7 Kivik, 10/8 Helsingborg), 
cirkusolympia.se

På Frankrikes gator blåser en förändringens 
vind. Kungen och drottningen har försvun-
nit under tragiska omständigheter och deras 
unga dotter måste ta sig an rollen som stats-
överhuvud. Denna svåra uppgift görs ännu 
svårare när Kardinalen gör allt han kan för 
att sätta käppar i hjulen som skulle rulla 
samhället framåt. Det enda som står i vägen 
för hans plan är tre musketörer och deras 

nyfunna vän, D’Artagnan.
”De tre musketörerna” är en fängslande  

familjemusikal där funderingar om kön,  
förväntningar och vikten av att följa sina 
drömmar finns invävt i ett nät av intriger 
och spänning. Häftigt och lockande för unga 
såväl som gamla.n

De tre musketörerna, 7/7–4/8,  
sommarteaternystad.com

DE TRE MUSKETÖRERNA

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 häst-
skötare, så förstår man att Falsterbo Horse Show inte är en 
vanlig tävling. Förutom världsryttare i hoppning och dres-
syr tävlas det i rysare som Falsterbo Hunting och Ride & 
Drive. Det blir fler ridsporter; käpphästar, frihetsdressyr, 
polisryttare, voltige, körekipage och mycket mer. En fart-
fylld sommarfest för alla.n

Falsterbo Horse Show, 6–14 juli, www.falsterbohorseshow.se 

©Sven Nordqvist, Bokförlag Opal

FÖDELSEDAG X 3
Pettson och Findus öppnar sin värld i Ängelholms 
Hembygdspark med pjäsen ”Pannkakstårtan”.  
Pjäsen baseras på boken med samma namn av Sven 
Nordkvist. 

Pettson ska baka pannkakstårta till Findus som  
har tre födelsedagar om året. Men först måste cykel-
däcket lagas, nyckeln hittas, stegen hämtas och  
tjuren luras.

Pannkakstårtan, 7/7–11/8, Ängelholm, ballongteatern.se

HORSE SHOW
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På Falsterbo Strand-
bad anordnas sand-
skulpturtävling. Det 
finns tre vuxenpriser, 
tre barnpriser och ett 
hederspris att tävla om. 
Så plocka fram span-
nar, spadar, räfsor, bor-
star, träskivor och var med och bygg.
Under åren har klassiska teman som sjö-
jungfrur, sköldpaddor, valar och slott 
återkommit. Men även aktuella nyheter 
har inspirerat, som till exempel tunnel-
skandalen i Hallandsåsen, Jaques Chi-
racs kärnvapenprov, Öresundsbron och 
Göteborgskravallerna.n

Sandskulpturtävling, 28/7, Falsterbo Strandbad

SPÖKEN, 
TORNER-
SPEL OCH 
MEDELTIDS-
MUSIKAL

I SKUGGAN AV KANINEN
Malin & Zink har letat sig ner till botten av 
trollkarlens slitna hatt och hittat själva an-
ledningen till varför det en gång satt ett hus-
djur där. Alla minns det gamla tricket men 
inte vem som utförde det eller varför.
En föreställning inom rimliga gränser för 
vad som är omöjligt. En kväll med magi, hu-
mor, surrealism och en nypa konfetti.Till-
sammans drar de hatten ur kaninen en gång 
för alla.

Malin & Zink – I skuggan av en kanin, 1, 3, 6/8  
skilllingeteater.se

MAGI PÅ HOVDALA SLOTT 
En högst otrolig afton för stora och små med 
magikerna Malin & Zink. En cool och nå-
got vanvördig show i ett rasande tempo med 
två fingerfärdiga magiker och deras otroliga 
nummer i en förtrollande miljö.n

Malin & Zink – En magisk afton, 27/7 hovdala.se

Det händer mycket på Glimmingehus under juli och 
augusti. Vad sägs om gyckeldag, medeltidsmusikal 
och tornerspel. 

Varför inte följa med på en tur genom borgen  
där besökaren kommer att få höra om och träffa på 
spöken ur borgens 500-åriga historia. Spökvandringar  
anordnas vid flera tillfällen under sommaren.n

Glimmingehus, juli och augusti,  
www.raa.se/glimmingehus 

Skånskfödda Katja inspirerades av Kulturen i 
Lund, och skänkte före sin bortgång en stor sam-
ling av sin design till museet. Nu visar man en 
stor del av detta för första gången.

2020 skulle Katja Geiger ha fyllt 100 år. Det firas 
med utställningen ”Katja of Sweden” som visar 
hennes färg- och mönsterrika design och fångar 
tidsandan på 1960- och 1970-talen. Det strama 
svartvita och det kulörta lekfulla är varandras 
kontraster och Katjas kläder, skor och huvudbo-
nader blandas med journalfilm och modefotogra-
fier av Claës Lewenhaupt och Georg Oddner.

Med hennes egna ord berättas om hur hon gav 
den moderna kvinnan nya material, snitt och 
mönster, och hur det var att vara kvinna i en 
mansdominerad bransch.

–Vad jag ville åstadkomma var en frigörelse för 
kvinnan, genom att erbjuda henne sköna, bekvä-
ma, härliga kläder, lätta att sköta och leva i utan 
att hon skulle behöva tänka på hur de klarade 
hemmet, jobbet, barnen, resorna, representatio-
nen och så vidare, sade hon i en intervju.n

Katja of Sweden, t o m 23 februari, kulturen.com

SAND, SAND  
SAMT EN & ANNAN 
SNÄCKA

KATJA OF  
SWEDEN  

Med egen avdelning på Saks Fifth Avenue i New York, förstasidor på världs-
ledande modemagasin och utsåld kollektion på Harrods i London blev Katja 
of Sweden, egentligen Katja Geiger, Sveriges första internationellt kända  
modedesigner. Trendkänslig och målmedveten bröt hon med tidens snäva 
kvinnoideal och gick sin egen väg.

K
atja G

eiger, K
atja of Sw

eden, om
given av två av sina m

odeller i Paris 1966. Foto: B
jörn Larsson

Foto: Tom Wall 
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MALIN  
& ZINK
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YSTAD  
JAZZ  
FIRAR 10 ÅR
Som publiken har längtat sedan förra året på att få njuta av några dagars  
intensivt jazzande runt om i Ystad. Givetvis arrangeras Ystad Sweden Jazz  
Festival med ett alltid lika imponerande utbud av spännande och medryckande 
artister och deras musik – i år firar man även 10 års-jubileum.

Ett möte på Köpenhamns flygplats Kastrup mel-
lan världspianisten Jan Lundgren och Ystads star-
ke man Thomas Lantz blev startpunkten för en ny 
jazzfestival i Sverige. Första året, 2010, arrangera-
des ett 15-tal konserter under tre dagar och när-
mare 3.000 jazzälskare fick höra internationell 
jazzmusik av bästa märke. Förra året hade festi-
valen vuxit till 42 konserter under fem dagar och 
10.000 besökare. Nu firar man sitt 10-årsjubileum 
med ett artistuppbåd som heter duga. Konserter i 
Ystads unika miljöer och den familjära stämning-
en gör festivalen unik.

Några av de världsartister som kommer till fes-
tivalen är Jojje Wadenius, Omar Sosa tillsam-
mans med NDR Bigband, Jill Johnson med An-
ders Berglund och Monday Night Big Band, Rig-
mor Gustafsson, Benny Golson och Norrbotten 
Big Band, Hannah Svensson Group, trion Fresu-
Galliano-Lundgren, Ronnie Gardiner Septet, Jan 
Lundgren Trio med Göteborg Wind Orchestra 
samt flera olika hyllningar till den danska jazzle-
gendaren Svend Asmussen som gick ur tiden för 
drygt ett år sedan, blott 100 år ung.n

Ystad Sweden  
Jazz Festival 
31 juli–4 augusti,  
www.ystadjazz.se

YAZZ PARADE 2018  
Foto: Harri Paavolainen

HANNAH SVENSSON  
Foto: Peter Westerup

JAN LUNDGREN  
Foto: Harri Paavolainen

JILL JOHNSSON 
Foto: Magnus Ragnvid
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RETROSPELSFESTIVALEN 
Spelkonst på Inkonst

31/8 retrospelsfestivalen.se

BEST OF BOWIE 

24/8 kulturbolaget.se

SKULPTURPARK  
KRONOVALL

7/7-31/8  kronovall.se

HANTVERKSMÄSSAN 
Norrvikens trädgårdar

26-28/7 hantverksmassan.se

BØRNENES BÅD  
Alla barn och deras vuxna 
är inbjudna till dagar med 
magi, teater och lek. 

23–28/7, baadteatret.dk

GATUTEATERFESTIVAL
Helsingør - Helsingborg

27/7-3/8 Passagefestival.nu

STRANDHUGG
Kristianstad bjuder på härli-
ga konserter i Tivoliparken.

torsdagar t o m 15/8  

denoreangeastaden.se. 

RICHARD III 
På Kronborg slotts frilufts-
scen ges i år Richard III un-
der Shakespearfestivalen. 
Väl mött på Hamlets slott. 

1–23/8, hamletscenen.dk

MACK PÅ KALLIS 

t o m 27/8 mack.se

BLADE RUNNER  
– THE FINAL CUT
Utomhusbio på Mejeriet i 
Lund 

30/7 sommarlund.se

DEN STORA  
TRÄDGÅRDSFESTEN 
Återigen blir underbart 
vackra Sofiero slottspark 
bakgrunden för somma-
rens stora trädgårdsbonan-
za. Varhelst man önskar få 
grönska och blommor ges 
tips och råd och många in-
köpsmöjligheter.  

23–25/8, sofiero.se

JAM SIDE UP!
Wow-teater på Stortorget

5/8 sommarlund.se

ASMUNDSTORPSFESTIVALEN 
Gratis konserter med Gunilla Back-
man, Ensemble Hven, Anders Lun-
din, Danmarks Radios Vokalensemble, 
Pros & Cons, Viktoria Tolstoy, West of 
Eden, Malmö Opera och Åsa Jinder. 

11–17/8, svenskakyrkan.se/haljarp

DE TRE MUSKETÖRERNA  
Sommarteatern i Ystad kommer tillbaka med en  
spännande familjemusikal med mycket musik, fäktning  
och lärdomen om att alltid följa sina drömmar.

7/7– 4/8, www.sommarteaternystad.com

JAZZ I ROSENHAVEN
Inramat av sommaren ljuder un-
der juli och augusti jazz av många 
slag i trädgården. Slut ögonen och 
förflyttas till andra ställen på vårt 
jordklot.

Hillerød, jazzirosenhaven.dk
DRÖMMAR OM HOLLYWOOD 
Drömma kunde och gjorde många 
kvinnor och Hollywoods filmer gav 
riklig näring åt drömmarna med sina 
flärdfulla kreationer. Trettiotalets  
aftonmode och lite vardag visas.

t o m 30/12, Malmö Museum, malmo.se/

museum 

RIBBINGSBERGS KONSERTLADA
Piano, gitarr, flöjt och sång framförs av 
våra världsartister under fyra konser-
ter med  stämningsfull inramning.

 25–28/7, ribbingsberg.com

FREDERIKSVÆRK MUSIKFESTIVAL 

1-29/7 frv-musik.dk

ALVIN AILEY AMERICAN  
DANCE THEATER  
Sex föreställningar ges av detta världs-
berömda danskompani. Ingen före-
ställning är den andra lik. En verklig 
upplevelse.n

28/8-1/9 , tivoli.dk

THE SHAKE DOWN
En banbrytande och underhållande dans-
show fullspäckad med olika nummer, stilar 
och dansare inom bland annat hiphop, street-
dance och afro. Missa inte när Malmös torg 
intas av sådan dansglädje och energi att det 
är omöjligt att inte gå loss!

9–10/7, Sommarscen Malmö fler platser,  

www.sommarscen.se

DETTA HÄNDER

Foto: Mike Goad/Pixabay

THE SHAKE DOWN MED PERSABIEL SEYOUM 
OCH RYDBERGS DANCE ACADEMY

DRÖMMAR OM HOLLYWOOD 
Foto: Nelly Hercberg /Malmö Museer

LASZLO & TEAR

ANDERS LUNDIN
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När många festivaler kämpar med att 
få artister och publik att komma så 
har Ystad Sweden Jazz Festival lyckats 
varje år med just detta.
–Ja, det är vi så klart otroligt glada för. 
Ett starkt minne jag har är från första  
festivalen där vi inte visste om det 
skulle gå att arrangera något liknande i 
lilla Ystad. Den ekonomiska risken var 
överhängande och skulle festivalen gå 
back så hade det varit jag och några till 
som hade fått skjuta till pengar. Men vi 
var övertygade om att det skulle fungera  
och publiken strömmade till. Varje  
konsert, redan första året, var i stort 
sett utsåld och publikens stående ova-
tioner var helt fantastiskt. Efter allt  
arbete vi lagt ner så hade festivalen  
blivit en succé.

De som jobbar med festivalen gör  
det helt ideellt.
–Alla som är inblandade i festivalen 
jobbar helt ideellt. Alla – från volon-
tärerna som säljer biljetter och runt-
om-kring arrangemang till styrelsen 
– jobbar utan ersättning. Det är riktiga 
eldsjälar som är lika hängivna som jag 
och de gör ett fantastiskt arbete. Alla 
har ett stort hjärta för just jazzen.

I år firar festivalen 10 framgångs- 
rika år.
–Det har varit 10 helt fantastiska år. 
Redan andra eller tredje året var vi 
uppe i publiksiffror som vi bara hade 
drömt om och artisterna som vi enga-
gerade gillade verkligen vår festival. Vi 
hade nått vårt mål vad beträffar sålda 
biljetter och i ett läge där nog många 
hade valt att expandera ytterligare så 
tyckte vi att vi hade nått fram till ett 
bra omfång, både konstnärligt och  
publikmässigt. Att utöka antalet artis-
ter eller dagar ville vi inte eftersom vi 
kände att både vi i ledningen samt våra 
underbara volontärer inte kunde jobba  
mer utan att tumma på kvaliteten. Vi 
är mycket nöjda med hur festivalen 
utvecklat sig inom de ramar vi hade 
önskat så årets festival innehåller lika 
många artister och scener som vanligt.

Världsberömde pianisten Jan Lundgren kan i år se tillbaka på 10 år som upp-
hovsman och konstnärlig ledare för Ystad Sweden Jazz Festival. Allt började 
med ett möte på ett tåg där han och Thomas Lantz fick idén till en interna-
tionell jazzfestival i Ystad där Jan, med sitt stora kontaktnät, skulle bistå med 
artisterna. Idag är festivalen en av de mest betydelsefulla i Europa, vilket man 
fick bevis på från oväntat håll.

NÄR JAZZFESTIVALEN  
KOM TILL YSTAD
EXKLUSIV INTERVJU MED JAN LUNDGREN

Jazzhus  
Montmartre  

i Köpenhamn 

Copenhagen  
Jazz Festival

Backagården,  
Löderup

Fyledalen

Sandhammarens  
sandstränder

5PLATSER  
ATT BESÖKA

JAN LUNDGRENS

1

3

5
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Ystad Sweden Jazz Festival är numera ett  
begrepp, även internationellt.
–Helt klart. Det har väl i och för sig inte varit spe-
ciellt svårt att få tag på artister men det kräver en 
hel del arbete ändå. Jag kan nog påstå att festiva-
len har ett väldigt gott internationellt rykte och 
betraktas som en av de mest betydelsefulla. Just 
den konstnärliga höjden och allt jobb som läggs 
ner runt festivalen är verkligen uppskattat.

När nu festivalen firar sitt jubileum så finns det 
säkert några speciellt minnesvärda ögonblick.
–Första året var ju väldigt speciellt. I och med att 
vi inte var säkra på om det skulle gå att arrangera 
en festival, eller snarare om det skulle gå ihop rent 
ekonomiskt, så var det ju extra spännande. Alla 
konserter var i stort sett utsålda och med artister 
som Toots Thielemans och Benny Golson så blev 
varje konsert något alldeles speciellt. Vi är mycket 
glada över att välkomna Benny Golson också till 
årets festival. 

2012 hade vi glädjen att ha självaste Quincy  
Jones här. Tänka sig att ha en av världens bästa 
musiker, låtskrivare och producenter på plats här 
i Ystad. Vi kunde inte betala något gage till  
honom men han kom ändå, med hela sitt följe, 
och vi genomförde en helt magisk konsert,  
”A Quincy Jones Celebration”, tillsammans med 
Sveriges jazzadel. Vilken kväll!

Quincy Jones utnämnde också vår festival till 
en av de viktigaste i Europa.n 

”Vilken kväll! Quincy  
Jones utnämnde också 
vår festival till en av de 
viktigaste i Europa.”

Jan Lundgren, om festivalen 2012

Sommarscen vill både roa, underhålla och 
överraska. Runt 160 utmanande såväl som lät-
tillgängliga föreställningar ges på ett 50-tal 
platser i Malmö - en mångfald av upplevelser 
för alla åldrar. Allt händer utomhus och att 
det alltid är fri entré. Det märks att Malmö är 
en kulturstad som skapar upplevelser för alla. 
Vad sägs om nycirkus och magi i stadsdelar-
nas parker, konserter på borggården och ope-
ra på en lastbil.n

Sommarscen Malmö, t o m 8 augusti,  
www.sommarscen.se

För den som vill njuta av musik under resten av 
sommaren finns mycket att välja på - pop, visa, 
rock, folk, blues, opera, hiphop, ŕ ń b och myck-
et mer med flera av våra stora artister och band. 
Stadsparken  och Kulturen har somriga program 
med musik, quiz, poddar, dans mm. Också runt 
om ute i kommunen ges konserter och föreställ-

ningar av alla de slag, särskilt för barn och unga. 
Natursafaris och trädgårdsturer, konstturer och 
eget skapande är stora delar av programmet som 
ju innehåller några hundra programpunkter.n

Sommarlund, t o m 9 augusti, sommarlund.se

Lokalt och internationellt, brett 
och smalt, väntat och oväntat. 
Sommarscen Malmö presenterar 
varje år två månader av föreställ-
ningar, konserter, filmvisningar och 
mycket annat runt om i stan.

I 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.

SKÖNA GRÖNA SOMMAR  

SOMMAR, SOL  
OCH SCEN 

MALMÖ OPERA PÅ LASTBIL Pressbild 
HUGO BARCELONA Foto: Olivia Hultman

SOMMARLUND 2018 Foto: Elias Theodorsson
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1968 var ett omvälvande år i 
både Sverige och resten av 

världen. Det var också ett dra-
matiskt år för Andy Warhol 

och utställningen tar fasta på 
det. Popart blev världsberömt 

med hans konst och Moderna 
Museet i Malmö presenterar 

en rad unika verk som visas 
för första gången.

Reaktionerna kring Vietnamkriget, mordet på 
Martin Luther King, Sovjetunionens invasion i 
Tjeckoslovakien, studentupproren och tennis-
kravallerna i Båstad – 1968 var ett laddat politiskt 
årtal. Det var också det år som Andy Warhols  
allra första egna museiutställning öppnade på 
Moderna Museet i Stockholm. På grund av det 
politiska vänsterklimat som rådde i Sverige, 
framför allt inom kulturen, förväntades utställ-
ningen bli utskälld som amerikansk propaganda. 
Istället kom åsikterna bland landets konstkritiker 
att gå isär.

Från att ha beskrivit den samtida populär- och 
massmediekulturen blev Warhol nu en del av den. 
Under 1970-talet är han New Yorks mest glamo-
rösa kändis. Han blir synonym med klubben  

Studio 54 och gör den första reklamkampanjen 
för Absolut Vodka. Han gör beställningsporträtt 
på kändisar och alla mindre kända personer som 
hade råd att betala dyrt för dem.

I Malmö kommer fokus att ligga på årtalets  
politiska laddning och hur mordförsöket på Andy 
Warhol, bara några månader efter utställningen i 
Stockholm, delvis kom att förändra hans konst-
närskap. Vid sidan av de klassiska verken från 
Moderna Museets samling, som den berömda  
ko-tapeten, Ten-Foot Flowers och Electric Chair, 
visas olika versioner av Brillo Boxes samt nya verk 
speciellt för utställningen i Malmö, bl a samtliga 
skivomslag som Andy Warhol har formgivit.n

Warhol, t o m 8 spetember, Moderna Museet, Malmö, 
modernamuseet.se

WARHOL 
1968

Vä till hö: ANDY WARHOL, 1968 Foto: Lasse Olsson/ 
Pressens bild, INSTALLATIONSVYER WARHOL 1968  
Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet 
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.
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September bjuder bland annat på all form av grönska, ett omfattande  
utbyte för läslystna och danskalas.
HÖSTTRÄDGÅRDS-
MÄSSA
Bortåt 90 stånd med allt för 
trädgård och balkong, stort 
växtloppis och experter som 
svarar och förklarar kring träd-
gårdsfrågor - vad mer kan en 
växtälskare begära.
Fritt inträde och fri parkering.

Höstträdgårdsmässa, 1/9 
Ängelholm, nvsktradgard.se

BOKBEGÄR 
Kristianstad bokfestival 2019 
lyfter upp konsten att se med 
vårt inre och fokuserar på den 
personliga upplevelsen av en 
text. Var med på ett välbesökt 
litterärt arrangemang med ak-
tuella författare och allt om 
böcker. 

Kristianstad Bokfestival,  
5–7/9 musikisyd.se

SHAPES
Sverigepremiär för Shapes som 
hyllar mötet mellan människ-
or som en unik, värdefull hän-
delse. Danskompaniet Memory 
Wax firar sitt 15-årsjubileum i 
år och samarbetet med Danza 
Teatros Retazos ...är ett kalas 
också för publiken.

Shapes, 4 september, Lunds  
Stadsteater, memorywax.com

I BÖRJAN AV SEPTEMBER

SHAPES Foto: Memory Wax 

Ny Carlsberg Glyptotek 
Dantes Plads 7 • 1556 Cph

Glyptoteket
En oas i Köpenhamn 

glyptoteket.com

Ett skolpaket 
gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Tillsammans 
med lokala samarbetspartners världen 
över gör vi det möjligt för flickor att gå 
klart skolan. Det finns hinder på vägen, 
som brist på läromedel och att många 
flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läro
material och extra resurser gör verkligen 
skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. 

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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