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Nu är vi här igen, välkommen in i vårt 
universum! Vi har inrett det med stolthet 
till festivalen och till vår stad. Det är 
varma färger, spännande former och 
inbjudande smaker. Här finns också nya 
uttryck och rum. Vi vill att du ska känna 
igen dig men också bli överraskad, kanske 
till och med lite skraj!

Vill du känna det där extra pirret i 
magen och trotsa gravitationen? Då ska 
du prova The Triple Cube på Stortorgets 
parkering. En mäktig hinderbana som 
sträcker sig tio meter upp i luften! 
En riktig adrenalinshot för både barn 
och vuxna. 

Nu återuppstår Manegen, den självklara 
platsen för samtida kultur och scenkonst. 
På Lördagsplan finner du detta gigantiska 
tält med plats för hundratals. Här ska barn, 
unga och vuxna njuta av sprakande humor, 
nycirkus, dragshow och mycket mer! 

Barnlandet är höjdpunkten för alla barn
familjer med aktiviteter under åtta dagar. 
Låt småttingar trollbindas av luftakrobatik 
eller klura ut gåtor och hemligheter. I år 
finns dessutom en plats för återhämtning 
där du lugnt kan krypa ner i saccosäckar.  

Vi har så mycket vi vill bjuda dig på. 
Inte minst från vår egen stad! Därför har 
vi satsat extra mycket på Malmöscenen 
med ny plats och egen servering! 
Åtta grymma liv e arrangörer och klubbar 
från Malmös musikscen bjuder på ett 
musikaliskt smörgås bord. 

Upptäck allt från Italiensk retro disco till 
smattrande slagverk från Mellanöstern 
och Nordafrika. 

Lokal prägel blir det även på området 
där hela 75% av aktörerna är från Skåne 
eller Malmö. Lyxig sorbet, gambiska 
pannkakor, handgjord ravioli och kött
bullar med mos. Vilken som blir årets 
matsnackis återstår att se. Om du inte kan 
få nog av det kulinariska så kan du bege 
dig till närliggande Gatuscenen. Där låter vi 
matprofiler och klimatforskare tipsa om ett 
mer hållbart liv.

Kanske är du en bluesfantast, en jazzkatt 
eller en rockräv? Oavsett vad, så finns det 
en scen för dig. Du kanske vill se fabulösa 
dansuppvisningar som Vogue Ball på 
Fontänen eller fascineras av en guidad 
vandring i S:t Petri kyrka? I din hand håller 
du hundratals kurerade programpunkter, 
upplevelser och minnen som kommer att 
vara hela vägen till nästa festival. 

Vi står närmare varandra än vi anar. 
Titta på människorna som står bredvid 
dig på Stortorget. Där ser du någon som 
hoppar eller sjunger i takt med Steve 
Aoki, Molly Sandén, Bad Religion eller 
Lena Chamamyan. Någon som är tagen av 
ögonblicket och gemenskapen. En person 
som du själv, som älskar att ta del av kultur 
och upplevelser tillsammans med andra 
mitt i stadens pulserande hjärta. 

Äntligen är det dags för 
Malmöfestival igen! 

Aldrig har vi längtat så mycket efter 
att få träffa dig! Vi kommer ju ihåg hur 
det var senast. Hur tiden stannade 
när vi möttes i glädjen och euforin. 
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Kultur scenen 
Manegen 
återuppstår! 
Några minns den från förr, andra 
kommer överraskas på nytt! Stig in 
i festivalens största rum för samtida 
scenkonst och kultur. Manegen 
kommer att sprudla av liv både 
dagtid och kvällstid. Det stora ovala 
cirkustältet på Lördagsplan rymmer 
600–700 sittplatser och scenen 
har en egen uteservering. Förvänta 
dig en härlig blandning av humor, 
nycirkus, musikföreställningar och 
improvisations teater – med höjd
punkter för alla åldrar.  

Låt danska Shamelezz bjuda in 
till en multiartistisk show som 
kombinerar dragshow med uttryck 
som poesi, burlesk, rap och cirkus. 
Slungas in i en gravitationsl ös värld 
med A 2 Metres från Belgien. En 
berörande akrobatisk föreställning på 
kinesiskpåle om vad det innebär att 
vara människa. Dras med i en hög
teknologisk feelgoodföreställning för 
alla mellan 7 och 107 år med cirkus
veteranerna Sirqus Alfon i Play 3.0.  

Vill du skratta tills du faller av 
stolen? Med humor, sång och en 
älskad loopstation bjuder Charlotta 
Björck på igenkänning och djupa 
samtidsbetraktelser ur en mammas, 
partners, kompis och många andras 
perspektiv i föreställningen Mama
goals Malmöfestivalen edition. Är du 
mer av en vinnarskalle? Bege då dig 
till quizkvällarna på Lördagsplans 
servering. Här finns mat och dryck 
från Slottsträdgårdens kafé och 
kluriga frågor att bita i alla dagar 
kl. 19 till 21. 

Cirkus, lek och 
kreativitet på 
Barnlandet 
På Lördagsplan hittar du barnfamiljens alldeles egna 
område med aktiviteter alla dagar. Konst, musik, lek och 
cirkus kombineras med provapåaktiviteter och kittlande 
föreställningar. Under tre dagar gästar Varieté Karneval, 
ett artist sällskap från Stockholm med allt från trolleri och 
luftakrobatik till en loppcirkus som dyker upp i publiken. 
Det katalanska kompaniet Tombs Creatius tar med sig 
Secrets och The Strange Travel of Mr Tonet – två lekfulla 
installationer där publiken får utforska hemligheter och gåtor 
med hjälp av ljud, färger och kluriga spel.  

Nytt för i år är det stora ovala cirkustältet Manegen där ett 
flertal av Barnlandets programpunkter kommer att äga rum. 
Missa till exempel inte Allsång med Kokobäng, kända från 
SVT Barn. Sjung med i låtar som Ananas och Chulabräng 
och dansa alla moves från deras populära musikvideos.  

Men fullt ös behöver kombineras med vila, därför finns nu 
ett lugnt hörn på Barnlandet. En oas där besökarna kan ta 
del av stillsamma intryck. Här finner du den malmöbaserade 
scenkonstgruppen Kollaborativet och deras verk med ljus, 
skuggor och klanger. Vattenverkstaden skapar en stillsam 
miljö där besökarna med hjälp av hörlurar, saccosäckar och 
filmer får uppleva känslan av att ligga under vattenytan. 
Lugna hörnet passar alla oavsett språk, ålder och funktion. 
Detta och många fler programpunkter hittar du under 
kategorin ”Barn och familj” i programmet. 

Tombs Creatius
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The Triple Cube 
– en svindlande 
hinderbana 
över Stortorgets 
parkering 
Under Malmöfestivalen har Stortorgets parkering 
varit plats för allt från konstinstallationer och 
klätterväggar till aktivitetsytor för olika sporter. 
The Triple Cube är Europas största mobila 
klätterattraktion och har världspremiär på årets 
festival! Hinderbanan består av 20 spännande 
och utmanande nivåer på höjder mellan tre och 
tio meter. Allt från nybörjaren till den våghalsiga 
äventyraren kan prova på att klättra och ta sig 
fram i kuberna. För de yngsta klättrarna finns 
Kids Cube som passar barn från 4 år. Förbered 
dig på en upplevelse för alla sinnen och känslor! 

Malmöscenen – ljud och 
rytm från vår stad 
Malmöscenen är tillbaka nu med ny plats, 
 servering och med det bästa från Malmös 
vibrerande musikscen. Åtta grymma 
live arrangörer och klubbar från Malmö 
sätter programmet för varsin kväll under 
festivalveckan. Vi utlovar en guldgruva av olika 
musikstilar från runt femtio liveband och DJ:s!   

Medverkar gör diskoexperterna Classes Disco 
Service, Shako Mako som hyllar samtida musik 
från Mellanöstern och Nordafrika, eklektiska 
funkjazzgänget Funky Möllan, liveklubben 
Bullret Jazzklubb, folkmusikentusiasterna Malmö 
Folk, skivbolaget Alleycat Anthem som har 
fokus på instrumental hiphop, house och techno, 
P3 Din Gata som bjuder på det bästa från Malmös 
hiphopscen och Retromusikföreningen som har 
stenkoll på popmusiken från 1960 och 70talet. 
Malmöscenen hittar du i den östra delen av 
Slottsparken nära Stadsbiblioteket. 

Streaming- 
boxen för  
spelintresserade 

Streaming av spel på nätet är ett stort intresse hos 
många unga i dag. Därför presenterar vi livestreaming 
i år direkt från festivalen. Räkna med tuffa kamper, 
spännande världar och utmanande uppdrag i spel som 
Fortnite, Minecraft och Overwatch. I Streamingboxen 
leder Polski programmet och bjuder in kända och 
okända spelare. Festivalpubliken kan följa spelen live. 
Streamingboxen hittar du på Gustav Adolfs torg. 

Malmöscenen

MALMÖFESTIVALEN 2022 12–19 AUGUSTI6 NyTT PÅ ÅrETS FESTIVAL



Ambienta ljudlandskap 
och tre timmars 
konserter i S:t Petri kyrka 
I år får den suggestiva musiken och akustiken 
fylla kyrkans mäktiga sal, en plats att slå 
sig ner och komma och gå som en vill. Bli 
uppslukad av ambienta, elektroniska och 
experimentella toner i konserter som pågår i 
upp till tre timmar! 

Det blir allt från filmisk musik med 
Lymland, ljudverk med malmöbandet Hey 
Elbow, improvisation med trion Submerge, 
till meditativa och elektroniska tongångar 
med artister som VED, Andreas Tilliander, 
Goran Kajfeš och Hara Alonso.  

Hållbarhets-
fokus och 
framtidens 
mat på 
Gatuscenen 
I en mysig hemma hosmiljö kan du ta del 
av blandade programpunkter med fokus på 
hållbarhet, forskning och matlagning. På 
temat hållbarhet och konsumtionsvanor har 
vi med oss programledaren och årets second 
handprofil Isabelle McAllister i ett samtal 
utifrån sin bok Skavank. Frida Hylander från 
Klimatpsykologerna kommer med tips på vad 
du som medborgare kan göra för att bidra 
till klimatomställningen. Trädfantasten och 
trädgårdsingenjören Gustav Nässlander vill ge 
dig förståelse för träd och ekosystemtjänsters 
livsviktiga funktion i vår stad. 

Krönikören Jens Almqvist och kocken Frida 
Nilsson samtalar med lokala mat producenter 
om framtidens mat. Kocken Filip Poon och 
mat profilen Julia Tuvesson lagar mat live för att 
inspirera malmöborna att äta mer klimatsmart 
och Forsknings centrumet Blå mat vill visa dig 
hur du kan använda alger, fisk och musslor i 
spännande matlagning. Så mycket kunskap att 
suga i sig!  

Fontänen – beats 
och dans från 
hela världen
Under Malmöfestivalen förvandlas Fontänen 
vid Kaptensbron till en explosiv dansscen med 
underhållning från världens alla hörn. Här finner 
du allt från danstävlingar, uppvisningar och 
öppna dansgolv till DJ:s. Följ med till Indien och 
den sprudlande Bollywood kulturen med Belly 
Bollywood Dansshow, lär dig mer om svensk folk
dans med Hembygdsgillet eller inspireras av den 
omåttligt populära Kpop stilen med Kpop Festival 
040. Fördjupa dig i rytmen med afrokubansk rumba 
eller ta del av de bästa från dansstilen Vogue med 
fabulösa Vogue Ball.  

Med stående ovationer i TV4 talang kommer 
gruppen Danssyndrom inta Fontänen! Låt gruppen 
inspirera, beröra och visa att alla människor med 
eller utan funktionsvariationer har möjligheten att 
dansa och nå sina drömmar! När kvällen smyger 
sig på förvandlas Fontänen till en klubb under bar 
himmel. Häng med DJkollektivet FNGRLCKN 
och slukas av undergroundvibe som inte går av 
för hackor! 

Vouge Ball
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INFORMATION & KARTA
FESTIVALENS 
ÖPPETTIDER
Fredag, lördag 11.00–01.00
Söndag–torsdag 11.00–23.00

 FÖRSTA HJÄLPEN
Från kl 18.00 är sjukvårdstältet 
vid Stortorget bemannat. Mobila 
sjukvårdsteam finns på området 
vid akutfall och kontaktas genom 
närmaste ordningsvakt.

 INFOBOD
Få reda på det senaste om 
programmet eller fråga om vägen 
till närmaste scen.

Gustav Adolfs torg
Fredag, lördag 11.00–01.00
Söndag–torsdag  11.00–23.00

 POLISEN
Här kan du ställa frågor, anmäla 
brott eller få hjälp om du tappat 
bort något. Om polisen inte är på 
plats finns det ett telefonnummer 
på dörren som du kan ringa om 
du behöver hjälp. Upphittade 
saker ligger kvar en dag och 
lämnas sedan vidare till hittegods-
avdelningen på Sturkögatan 10.

Gustav Adolfs torg
Fredag, lördag 12.00–01.00
Söndag–torsdag 12.00–23.00

Stortorget
Fredag, lördag 18.00–01.00
Söndag–torsdag 18.00–23.00

 VATTENKRANAR
Vi värnar om miljön och säljer inget 
stilla vatten. Istället finns vatten-
kranar över hela festivalområdet 
med gratis och gott kranvatten. 
Ta med din flaska och fyll på!

 TILLGÄNGLIGHET
Vid Stora Scenen och på Gustav 
Adolfs torg finns ramper för dig 
som behöver komma upp en bit 
över publikhavet. I år syntolkar och 
teckenspråks tolkar vi flera akter! Se 
sida 39. Se hemsidan för mer infor-
mation om vilka akter det gäller. 
Läs mer på malmofestivalen.se för 
tillgänglighet vid respektive scen 
och plats.

FÄRDTJÄNST
Stannar vid:

P-huset Anna  
Drottninggatan 28

Scandic S:t Jörgen  
Stora Nygatan 35

Centralen  
Glashallen, Taxistationen

Stadsbiblioteket  
Kung Oscars väg 11

Stortorget 
Mäster Nilsgatan 22

 TOALETTER
Finns på flera ställen över hela 
festivalområdet: Vid Posthusplatsen, 
Stortorget, Gustav Adolfs torg, 
Södertull, raoul Wallenbergs park, 
Altonaparken och Barnlandet. 
Toaletter anpassade för rullstolar 
(rWC) finns vid Posthusplatsen, 
Stortorget, Gustav Adolfs torg, 
raoul Wallenbergs park, S:t Petri 
kyrka och Barnlandet.

 FINTOAN
På Gustav Adolfs torg finns Malmös 
första offentliga och bemannade 
toalett. Ett toalettbesök här kostar 
10 kr.

MALMÖ BY BIKE
Följande hyrcykelstationer stängs i 
samband med Malmöfestivalen:

Station Stängd
Stortorget 8/8–23/8
Lilla Nygatan 8/8–22/8

 CYKEL  PARKERING
Bästa ställena att parkera hojen på.

LJUDNIVÅER
Vi följer Socialstyrelsens  
rekommenda tioner för ljudnivåer.  
ring 040-34 06 13 om du vill  
framföra synpunkter. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Innan och under festivalen 
flyttas, stängs och ersätts några 
busshållplatser. Under festivalen 
utökas tåg trafiken så att fler kan 
resa kollektivt. På kvällar sker 
biljettkontrollen redan innan du 
går ner till perrongen vid både 
Anna Lindhs plats och i Glashallen 
på Centralstationen. Läs mer på 
skanetrafiken.se eller ring 0771-77 
77 77. I Skånetrafikens app kan du 
köpa biljett till buss- och tågresor i 
hela Skåne. 

AVSTÄNGDA GATOR
Vid Gustav Adolfs torg 
Torggatan, Lilla Nygatan och 
Stora Nygatan avstängda fr o m 
8/8 kl 05.00 t o m 22/8 kl 05.00. 
Leveranstrafik tillåten mellan 
kl 05.00–11.00. 

Stortorget & Hamngatan 
Avstängt fr o m 8/8 kl 05.00  
t o m 22/8 kl 05.00. Leveranstrafik 
tillåten mellan kl 05.00–11.00. 

Norra Vallgatan 
Avstängd fr o m 9/8 kl 23.00  
t o m 22/8 kl 05.00. 

Posthusplatsen & Skeppsbron 
Avstängt fr o m 8/8 kl 05.00  
t o m 22/8 kl 08.00. 

Kung Oscars väg 
Avstängt fr o m 10/8 kl 10.00  
t o m 22/8 kl 05.00.
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SCENER
Ta del av festivalen 
på dessa scener och 
spelplatser.

01. Dansbanan

02. Anna Lindhs plats

03. Posthusplatsen

04. Malmö centralstation

05. Norra Vallgatan

06. Mälarbron

07. rundan

08. rock Stage

09. Hamngatan

10. Stortorget

11. Stora Scenen

12. Lilla Torg

13. S:t Petri kyrka

14. Palladium

15. Gatuscenen

16. Streamingboxen

17. Gustavscenen

18. Södertull

19. Swingtältet

20. Lilla Nygatan

21. Fontänen

22. Bluestältet

23. Malmöscenen

24. Barnlandet

25. Lördagsplan

26. Manegen
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MUSIK
BLUESJAM MED HUSBANDET

 ɚBluestältet. Öppet bluesjam 
för alla spelsugna bluesälskare. 
Jamledare: Hans-Peter Nilsson. 
Mån–fre kl. 12.00–16.30. 

KULTUR 
& KONST
SARA SJÖBÄCK – YOU ARE THE 
REASON I SAW THE LIGHT 

 ɚHamngatan. Av återan-
vända neonlysrör skapas ett 
unikt installationsverk. Sara 
Sjöbäck har tidigare ställt ut 
på bland annat Liljevalchs och 
Stockholms Auktionsverk.

TEARS OF MALMÖ
 ɚAnna Lindhs plats. 

Dramatiserad ljudvandring 
genom Malmös arbetar-
historia. Start var 15:e min. OBS! 
Ta med smartphone + hörlurar. 
Lör–fre kl. 15–19. Arr: Malmö 
Stadsteater. 

MALMÖFESTIVALQUIZ 
MED DALLAS

 ɚGatuscenen. Vem vet mest 
om festivalen? Showigt quiz 
med knäppa fakta, gitarr och 
sång. Fre & sön kl. 18.  
Lör, mån & ons kl. 18.30. 

BARN & 
FAMILJ
BLÅ KLOSSAR

 ɚBarnlandet. Bygglek! Med 
stora, mjuka blå klossar bygger 
vi tillsammans. För de allra 
minsta och alla andra krea-
törer! Kl. 11–18.

BRÄDSPELSHÄNG!
 ɚBarnlandet. Ta en paus i 

festivalvimlet och spela lite 
brädspel! På serveringsområdet 
finns ett gäng roliga familjespel. 
Kl. 11–18.

EXPERIMENTVERKSTAD
 ɚBarnlandet. Prova några 

roliga experiment med vatten 
och robotar tillsammans med 
studenter från Vattenhallen 
från Lunds universitet.  
Mån–fre kl. 11–18. 

FESTIVALHÄNG MED 
FELICIA OCH DANIEL

 ɚBarnlandet. Festival-
kompisarna Felicia och Daniel 
har flyttat in på Barnlandet och 
minglar runt bland besökarna 
och hittar på upptåg. Kl. 11–18. 

KÄPPHÄSTHOPPNING! 
 ɚBarnlandet. Barnlandets 

alldeles egna hästhinderbana. 
Ta med din egen käpphäst eller 
låna en urgullig häst på plats. 
Kl. 11–18. 

PING PONG POWER
 ɚBarnlandet. Pingiskul med 

racket, boll och bord tillsam-
mans med ledare från Svenska 
Bordtennisförbundet!  Kl. 11–18. 

SECRETS (CAT)
 ɚBarnlandet. Varje delta-

gare får en 24 minuter lång, 
oförglömlig upplevelse som 
handlar om hemligheter.  
Fre–tis kl. 11–18. Paus kl. 14–15. 
Från 8 år.

THE STRANGE TRAVEL OF 
MR. TONET (CAT)

 ɚBarnlandet. Utforska Mr. 
Tonets värld av interaktiva spel 
tillsammans med Katalanska 
kompaniet Tombs Creatius.  
Fre–tis kl. 11–18. Paus kl. 14–15.

AKTIVITETER
SKATTJAKT I S:T PETRI KYRKA

 ɚS:t Petri kyrka. Leta upp 
våra kyrkråttor som berättar 
för dig om kyrkan, med lite tur 
kanske de leder dig till skatten. 
Ledtrådar för både barn och 
vuxna. Kl. 10–18

AXELS TIVOLI
 ɚNorra Vallgatan, Lilla 

Nygatan. Pris: 1 biljett 45 kr, 
8 biljetter 300 kr, 16 biljetter 
500 kr. Två attraktioner på 
Gustav Adolfs torg. Fre, lör, fre 
kl. 11–01, sön–tors kl. 11–23.

LO
 ɚSödertull. Facklig informa-

tion från LO-förbunden och 
fråge tävling. Gratis popcorn. 
Kl. 11–20.

PEPSI MAX
 ɚLilla Torg. Pepsi MAX 

släcker törsten hos alla 
festivalbesökare! Kom förbi 
och tävla om schyssta priser. 
Kl. 11–20.

DJURENS RÄTT
 ɚSödertull. Kom förbi och 

prata djurrätt, få med dig en 
cool gnuggis, goda recept och 
andra aktiviteter. Tillsammans 
skapar vi förändring för djuren. 
Kl. 11–20. 

FUNKTIONSSTÖDS
FÖRVALTNINGEN

 ɚSödertull. Träffa funktions-
stödsförvaltningen och mötes-
platsen Fänrik rum Fem. 
Information, samtal och aktivi-
teter. Kl. 11–20. 

TRIPLE CUBE
 ɚStortorgets parkering. 

Världspremiär för Europas 
största mobila klätterattraktion! 
Hinderbanan består av 20 spän-
nande och utmanande nivåer. 
Kl. 12–20. Från 4 år.

LIVESTREAMING HELA VECKAN! 
 ɚStreamingboxen. Se storheter 

som ChrisWhippit, MSmedius 
och STAMSITE när de streamar 
live direkt från festivalen. Allt i 
ledning av Polski. Kl. 13–20. 

#MALMÖSFRITIDSGÅRDAR
 ɚRaoul Wallenbergs park. 

Malmös fritidsgårdar är på plats 
varje dag under festivalen! 
Skönt häng och roliga aktivi-
teter uttlovas. Kl. 15–23. 

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
M.U.S X ANDRA FORMEN

 ɚRaoul Wallenbergs Park. 
Utsmyckning av parken med 
spillmaterial designade av 
Malmö Upcycling Service. 
Upplev en skulptur gjord av 
elscootrar och 3D-printat 
 material från byggindustrin.
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STORA SCENEN
18.30 INVIGNINGSTAL
Kommunstyrelsens ordförande 
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 
inviger årets festival. Elever 
från Malmö Kulturskola står för 
invigningsfanfar. 

18.35 KRÄFTSKIVA MED  
GRUS I DOJJAN
Häng med på Skandinaviens 
största och roligaste kräft-
skiva! Det blir folkmusikgung, 
 schlagers, rock och irländskt i 
en salig blandning.

21.30 JAKOB HELLMAN
Med låtarna Vara vänner och 
Hon har ett sätt skrev han in 
sig i pophistorien. I över 30 
år har fansen tvingats vänta 
på ny musik. Nu står han 
återigen på scen med sina 
perfekta poplåtar.

23.30 MIRIAM BRYANT
Med sin kraftfulla röst och 
karisma är hon en av Sveriges 
största och mest älskade artister. 
Känd för låtar som Black Car 
och Ett sista glas. 

GUSTAVSCENEN
17.00 KLUBBKÖREN 
MED GÄSTER
Dirigerad av Erik Hjärpe från 
Damn! bjuder den färgspra-
kande kören på sång, rap, dans 
och egensinniga tolkningar. 

19.00 HANUTTEN MED GÄSTER: 
CONAKRY & TURE BUTLER
Mångkonstnären Hannah 
Harvigsson sjunger folkpop 
på den ärligaste skånskan. 
Tillsammans med sina gäster 
skapas en dynamisk upplevelse 
med spoken word, hiphop 
och indie.

21.00 JAQE
En av 2010-talets mest gåtfulla 
svenska hiphopartister. Med 
sina gripande textrader delar 
han med sig av fragment från 
sitt liv.

23.00 FAMILJEN
Efter 14 år av fantastisk, elektro-
nisk pop är det återigen dags 
för Hässleholmssonen Johan T 
Karlsson att sätta hela torget i 
gungning och få våra skallar 
att snurra.

ÖVRIGA SCENER
12.00 LUNCHKONSERT: 
JON LIPSCOMB & TILDA 
BJÖRNBERG (USA/SWE)

 ɚGatuscenen. Artisterna möts 
i en duo där de båda sträng-
instrumenten skapar en värld 
av rytmer och spontanitet.

15.00 BILL ÖHRSTRÖM
 ɚSwingtältet. Svensk blues 

”Grand Old Man” har jobbat 
med allt och alla. Hans sång 
och munspel har satt ett bety-
dande avtryck på bluesscenen.

16.00 LIVEBÅTEN
 ɚRundan. En flytande musik-

scen med Malmös unga artister 
glider fram längs kanalen, från 
Centralen till Södertull. Se båten 
från land. Arr: Arena 305 musik 
och kulturhus. Till kl. 21.30.

17.00 CLASSES DISCO SERVICE
 ɚMalmöscenen. Svängig 

house, disco-funk, fantastisk 
soul på svenska och mer därtill. 
Liveband och DJ:s kommer 
avlösa varandra under kvällen. 
Till kl. 01. 

17.00 CLASSES DISCOSERVICE: 
STYV KULING

 ɚMalmöscenen. Det blir disco/
funk och groove där saxofon 
möter mandolin och ingen och 
alla är frontfigur. 

17.30 S.O.R.M 
 ɚRock Stage. rock/heavy 

metalband från Lidköping som 
tilltalar en bred publik då de 
blandar klassisk hårdrock med 
modernare inslag. Tunga rock-
toner på scenen!

17.30 WRECK OF BLUES MED 
PONTUS SNIBB

 ɚBluestältet. Malmösonen och 
hans trio blandar eget elek-
troniskt material med tunga 
bluescovers. 

17.30 BLUES SISTERS MED 
HEMLIG GÄST

 ɚSwingtältet. Möt tre starka 
vokalister från södra Sverige: 
Ingrid Savbrant, Jenny Jonasson 
och Åsa Widerberg.

18.00 CLASSES DISCO SERVICE: 
SAN JOLÉR

 ɚMalmöscenen. En hybridföre-
ställning på magiska maskiner. 
Kom och dansa till en fantastisk 
blandning av slowjam house, 
ambient och mer därtill. 

19.00 KNIGHTS OF THE REALM
 ɚRock Stage. En grym metal-

maskin med stor kärlek till 
hårda riff. Upp med näven i 
luften för här bjuds det in till 
skön rockallsång. 

19.00 LARZ KRISTERZ
 ɚDansbanan. Stor charm och 

spelglädje. Nu intar de scenen 
och utlovar ett hålligång som 
varar kvällen lång. Andra set 
kl. 21.00, tredje set kl. 23.00 

19.10 CLASSES DISCO SERVICE: 
CLARA STJÄRNA

 ɚMalmöscenen. Clara 
Stjärna har spelat skivor och 
drivit klubbar sedan 2003. På 
Malmöfestivalen kommer hon 
till oss och bjuder på sina bästa 
discodängor! 

20.00 STREAPLERS
 ɚDansbanan. Fem herrar som 

för dansbandstraditionen vidare 
och värnar om det karaktäris-
tiska Streaplerssoundet. Målet 
med kvällen – dansa! Andra set 
kl. 22.00, tredje set kl. 00.00 

20.00 B.P. KING & 
THE RATTLESNAKES

 ɚSwingtältet. Förvänta er en 
härlig blandning av blues, r&B, 
rock’n’roll och möjligen också 
en liten gnutta soul. 

20.00 TAKERS
 ɚBluestältet. Tajt och svängigt 

partyband med den fantastiska 
sångerskan Sofia Bonta. Missa 
inte när Takers fyller tältet med 
70-talsinspirerad soul & blues, 
både covers och egna låtar.
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20.30 TUNGSTEN
 ɚRock Stage. Melodiöst hård-

rocksband med stort driv, energi 
och episka bakgrundsslingor. Dags 
för dom att rocka rock Stage. 

21.00 CLASSES DISCO SERVICE: 
ERMES

 ɚMalmöscenen. Trion som vill 
lyfta italo disco, dansmusiken 
från 80-talet. Deras första singel 
släpptes i år och är en version av 
”Dimmi Bello” . 

22.00 FLEGMA
 ɚRock Stage. Albumaktuella hard-

core-punkbandet som bildades 
1987. På rock Stage kommer det 
bjudas på både gammalt och nytt!

22.00 CLASSES DISCO SERVICE: 
KAROLINA WOJCIK

 ɚMalmöscenen. DJ och konstnär 
med sin bas i Malmö. Förkärlek 
till underground hiphop och 
boom bap. 

22.30 FUNK THAT
 ɚSwingtältet. Tiomannaband som 

spelar soul funk och jazz. Skånes 
svängigaste band avslutar festival-
fredagen. Till kl. 01.

23.00 VIRGINIA & SKYBENDERS
 ɚBluestältet. Färgstarka Virginia 

Pihlblad har en röst som är 
både rivig och berörande. 
Tillsammans med Skybenders ger 
hon en explosiv föreställning i 
Janis Joplins anda!

23.00 CLASSES DISCO SERVICE
 ɚMalmöscenen. Äkta house- 

och discotoner av högsta kvalitet. 
Hos Classes Disco Service kan 
du vara säker på att själen är i 
goda händer. 

23.30 ERADIKATED
 ɚRock Stage. Old school thrash 

metal influerade av band som 
Exodus och tidiga Metallica. De 
beskriver sig själva som Sveriges 
framtid inom trash metal. Nu är de 
här för att göra kaos. 

KULTUR 
& KONST
13.00, 16.00, 18.00 
ENHÖRNINGARNA (DNK)

 ɚGaturummet. Snubblandes, 
galopperandes och dansandes 
tar de med oss på ett fluffigt 
dansäventyr. 

14.00 KRÄMARKAPELLET  
– EN VÄRLD AV BILDER

 ɚS:t Petri kyrka. Djupdykning i 
kalkmålningarnas motivvärld där 
bilden ger uttryck för våra mänsk-
liga villkor. Guide: Anne ruponen.

15.00, 18.00 TEI TEI (ESP)
 ɚGaturummet. En performan-

ce akt som tillsammans med 
publiken skapar nya scenarion 
genom gester med hjälp av en 
massa tejp. 

16.00 MALMÖS FRITIDSGÅRDAR
 ɚFontänen. Dansintresserade 

ungdomar mellan 10–18 år 
bjuder på uppvisning med 
mycket dansglädje. Det blir även 
en workshop med dansledaren 
Melinda Jakobsson. 

17.30 INVIGNING AV FONTÄNEN
 ɚFontänen. Invigning av årets 

dansprogram. Konferencier för 
kvällen är Persabiel Seyoum. 

17.30 BOLLYWOOD BLAST
 ɚFontänen. En show full av färger 

och hög energi som skapar rätt 
stämning. 

17.45 DANSSYNDROM
 ɚFontänen. Erfarna dansare med 

olika funktionsvariationer dansar 
för att beröra och visa att alla kan 
uppnå sina drömmar.

18.00, 22.00 MAGIC VARIETY
 ɚManegen. Till ösig livemusik 

presenterar gatumagikern Malin 
Nilsson några über-coola gästande 
stjärnor i en magisk varietéshow.

18.00 JUCK
 ɚFontänen. Dansgrupp med rötter 

i streetdance utforskar maktstruk-
turer. Iklädda skoluniform under-
söker gruppen jucket som rörelse 
och kraft. 

19.00 PLATTFORM
 ɚPalladium. Vad är på gång i 

dansvärlden just nu? Här har både 
internationella och lokala koreo-
grafer möjlighet att visa färdiga 
och ofärdiga verk i kortformat. 
Arr: Dansstationen.

19.30 KONTRAMUSIK: VED
 ɚS:t Petri kyrka. Bandet VED tar sig 

an kyrkorummets speciella akustik 
för att under tre timmar skapa 
långsträckta experimentella sinnes-
upplevelser. Till kl. 22.30.

20.00 OSLIPAT
 ɚManegen. En lika dråplig som 

rolig ståupp-show som handlar om 
att livet inte är perfekt. Med Petrina 
Solange, Christoffer Nyqvist, Lovisa 
Henriksson och Marcus Johansson.

20.00 VOGUE BALL
 ɚFontänen. ranya 007 och 

Malmös Ballroom-community 
bjuder på en Kiki-ball med temat 
laglöshet! Klä upp dig till tänderna 
och visa din dåliga sida. you have 
the right to remain FAB! Till kl. 23.30.

23.30 FNGRLCKN
 ɚFontänen. Malmökärt musik-

kollektiv kör kvällens klubb. B2B 
DJ-performance som spelar genre-
överskridande independent och 
undergroundmusik. 

BARN & 
FAMILJ
11.00 COKOLLAGE – WORKSHOP 
I TEXTIL KONST

 ɚBarnlandet. Workshop med 
Elvira Varghans, Ivar Lantz och 
Bästa Biennalen. Tillsammans med 
besökare byggs ett stort textilt 
kollage. Till kl. 18.

11.00 MALMÖ CIRKUSSKOLA
 ɚBarnlandet. Prova på luft-

akrobatik med tyg och trapets eller 
se hur många bollar du kan hålla i 
luften. Lärare och elever från skolan 
visar hur det går till. Till kl. 18. 

11.00 DJURTIPSRUNDA OCH GISSA 
BAJSET

 ɚBarnlandet. Gå på djurtips-
runda, krama fluffiga (låtsas)djur 
eller gissa bajset med Almviks 
4H-klubb. Till kl. 18. 
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11.00 LEKSAKSBYTE MED KIDDO
 ɚBarnlandet. Lämna in en leksak 

som du tycker är tråkig och hitta en 
ny spännande leksak att ta med 
hem! Till kl. 18. 

11.00 FIXA MED AGNES OCH 
MATTIAS

 ɚBarnlandet. Tillsammans med 
programledarna från SVT:s Fixa 
rummet bygger vi torn i olika 
konstellationer! Vilket blir högst och 
vilket får stilpoäng? Till kl. 18. 

11.00 ASTROVAGNEN
 ɚBarnlandet. Astronomiska säll-

skapet Tycho Brahe välkomnar 
dig in i Astrovagnen. Titta på solen 
på nära håll utan att bränna dig, 
genom ett riktigt teleskop. Till kl. 18. 

11.00 CHEERLEADING
 ɚBarnlandet. Prova en rolig 

lagsport som passar alla! 
Gymnastik, dans, hopp och akro-
batik tillsammans med Malmö 
Allstar Cheer. Inga förkunskaper 
krävs. Till kl. 18. 

11.00 URBAN DANCE
 ɚBarnlandet. Prova på att dansa, 

titta på uppvisningar och häng 
med Urban Dance Warehouse! 
Till kl. 18

11.00 VAD VET DU OM RYMDEN?
 ɚBarnlandet. Var med på rymd-

pyssel och frågesport! Kanske får 
du med dig ett eget rymddiplom 
när du går? Till kl. 18. 

11.00 LUGNA HÖRNET: 
SHELLPHONES

 ɚBarnlandet. Träd in i James 
Brewsters ljudvärld där alla ljud 
skapas med snäckskal och under-
vattensmikrofoner. För alla oavsett 
språk, ålder och funktion. Till kl. 18.

12.30, 13.00 HUR PACKAR DU FÖR 
EN RYMDRESA?

 ɚBarnlandet. Undrar du om du 
ska ha med dig tandborste ut i 
rymden? Astropedagogen berättar 
i sin föreställning hur du packar för 
en rymdresa. 

14.00, 16.00 CHEVALIER (FIN)
 ɚManegen. En hjärtevärmande 

och rolig upplevelse för hela 
familjen. Akrobatik, jonglering och 
balansering med en fantastisk 
uppsättning hobbyhästar.

14.00 LUGNA HÖRNET: 
MINISPIRALEN

 ɚBarnlandet. Ett rum med ljus, 
skuggor, speglingar och klanger. En 
sinnlig upplevelse. För alla oavsett 
språk, ålder eller funktion. Till kl. 17.

15.00 DRUMCORPS PARAD
 ɚGaturummet. Kulturskolans 

trumorkester som tågar genom 
centrum. Häng med dem från 
Gustav Adolfs torg till Barnlandet 
för en rytmisk tur genom 
festivalområdet.

15.00 DEN MAGISKA SPÅRVAGNEN
 ɚBarnlandet. En läskig och fanta-

sifull spårvagnstur med monster 
och magi som tema. rek från 9 år. 
Pågår 3 h.

15.30 DRUMCORPS
 ɚBarnlandet. Kulturskolans egna 

trumorkester avslutar sin parad på 
Barnlandet. Den som är sugen får 
gärna gå med redan från Gustav 
Adolfs torg 15.00.

16.45 KÄPPHÄSTHOPPNING MED 
KALLE PÅ FINSKA

 ɚBarnlandet. Passa på att lära dig 
lite finska! Låna en av våra käpp-
hästar och hoppa hinder med 
käpphästcirkusstjärnan Kalle. 

17.00 FAMILJEJYMPADISCO
 ɚBarnlandet. Häng med på 

Friskis&Svettis gympapass med 
discotema. Passar dig som är 
mellan 2–6 år. Vuxna får också 
vara med! 

AKTIVITETER
11.00 NORMAL

 ɚLilla Torg. Häng med butiks-
kedjan NOrMAL. Vinn fina priser, 
snurra på lyckohjulet, tatuera dig 
(gnuggis såklart), rita ett mäster-
verk och massor med annat kul! 
Till kl. 20. 

13.00 FIGGEHN
 ɚStreamingboxen. Dagens 

livestreamare i buren har många 
strängar på sin lyra och kör både 
gaming och matlagning på sin 
kanal. Till kl. 20.

13.00 CHRISWHIPPIT 
 ɚStreamingboxen. ChrisWhippit är 

mästaren av bl. a. PokemonGo och 
Minecraft. Idag hittas han i buren 
tillsammans med Figgehn. Till kl. 20. 

15.00 ROCK AFTER WORK
 ɚRock Stage. Skön AW i kvälls-

solen med god mat, kall dryck och 
rockmusik. 

18.30 KRÄFTSKIVAN
 ɚStortorget. Ta med egna kräftor 

och dryck och sjung in festivalen 
tillsammans med Grus i Dojjan! 
Bord finns även på rullstolsrampen. 
Först till kvarn. Till kl. 20.30. 

19.00, 21.00 KONSTQUIZ 
MED HISTORIELABBET!

 ɚLördagsplan. Testa dina 
kunskaper om allt från konst, 
populär kultur och film till mat 
och djur.

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
14.00 ISABELLE MCALLISTER

 ɚGatuscenen. Årets second-
hand profil 2022 föreläser och ger 
dig inspiration kring hur du lagar, 
vårdar och tar hand om det gamla 
och det nötta. 

15.00 TA TILLVARA SKÖRDEN
 ɚGatuscenen. Kokboksförfattaren 

Jenny ”Surtanten” Neikell, inspirerar 
oss att ta tillvara säsongens grön-
saker med olika förädlings- och 
konserveringsmetoder.

15.00 WORKSHOP MED ISABELLE 
MCALLISTER

 ɚGustav Adolfs torg. Workshop 
i nålning. Ta med dig ditt trasiga 
ullplagg eller en strumpa och 
förvandla den! Material finns 
på plats. 

16.00 FERMENTERINGSFROSSA MED 
SURTANTEN

 ɚGatuscenen. Jenny ”Surtanten” 
Neikell, inspirerar oss att fermentera 
grönsaksskörden på bästa sätt. 

MALMÖFESTIVALEN 2022 12–19 AUGUSTI 15PrOGrAM · FrEDAG 12/8



LÖ
RD

A
G

 1
3 

A
U

G
U

ST
I MUSIK

STORA SCENEN
19.00 DANIELA RATHANA
Ett lysande stjärnskott på den 
svenska soulpophimlen. Daniela 
tog klivet ut som soloartist efter 
att ha körat bakom många 
kända artister. Nu aktuell med 
egna hits som Halva vägen fri 
och Farsta glitter.

21.00 ALBIN LEE MELDAU
Skönsjungande artist och låt skri-
vare med singer-songwriter 
och pop närmast hjärtat. Hans 
poetiska textrader och vackra 
melodier trollbinder publiken 
oavsett språk.

23.00 THE MINDS OF 99 (DNK)
Ett av Danmarks främsta live-
band som fyller arenor på 
andra sidan sundet med sin 
postpunk. Nu tar dom sig till 
festivalen för att sätta hela 
Stortorget i gungning.

GUSTAVSCENEN
15.30 KVINNOORKESTERN 
MED SOFIA KARLSSON
Sveriges första helkvinnliga 
kammarorkester som enbart 
framför verk av kvinnliga tonsät-
tare. Nu tillsammans med folk-
musikern Sofia Karlsson.

17.30 DAVID & THE CITIZENS
Indiepopbandet gästar 
Malmöfestivalen i en exklusiv 
återförening 20 år efter att deras 
debutalbum släpptes. En oför-
glömlig kväll att se fram emot!

19.30 FAMILY TREE
Tolvmannaband som spelar en 
mustig cocktail av funk, soul, 
hiphop och acid jazz. Bildades i 
Malmö i mitten av 90-talet. 

21.30 PEG PARNEVIK
Popsångerskan och låtskrivaren 
slog igenom med dunder och 
brak med debutsingeln Ain’t No 
Saint. Nu välkomnar vi henne till 
Malmöfestivalen. 

23.30 NICOLE SABOUNÉ
Med senaste plattan 
Attachment Theory går Nicole 
från grandios postpunk till 
retrostänkt pianospel, strängar 
och handklapp. 

ÖVRIGA SCENER
12.00 LUNCHKONSERT: 
LA REYNA Y LA REAL (CUB)

 ɚGatuscenen. Med en perfekt 
mix av ödmjukhet och styrka 
är La reyna y la real ett unikt 
inslag på dagens rapscen. 

13.00 STUDIEFRÄMJANDETS 
EFTERMIDDAG 

 ɚRock Stage. rockband 
från Studiefrämjandet under-
håller oss denna eftermiddag. 
Här finns det möjlighet att se 
nya begåvningar i genren. 
Till kl. 16.45.

14.00 PIDDE P 
 ɚDansbanan. Med en energi 

som får både barn och vuxna 
att dansa till låtar som Padelmi 
och Ba Da Boom! räkna med 
en fartfull konsert som osar av 
glädje och hoppfullhet.

15.00 MALMÖ SPELBOLAG 
MED BRANKO BERGSTRAND

 ɚBluestältet. Muddy Waters 
anda ligger tungt over reper-
toaren när Malmös unga 
munspelsstjärna Branko spelar 
blues tillsammans med Malmö 
Spelbolag.

15.00 DRUMBATTLE
 ɚSwingtältet. Drumbattle med 

tre trummisar och Johan Kolsut 
som bandledare. räkna med 
ett slagkraftigt framträdande. 

16.00 LIVEBÅTEN
 ɚRundan. Flytande musik-

scen med unga artister som 
glider fram längs kanalen, från 
Centralen till Södertull. Se båten 
från land. Arr: Arena 305 Musik 
och Kulturhus. Till kl. 21.30.

17.00 SHAKO MAKO 
WITH FRIENDS

 ɚMalmöscenen. En helkväll 
tillägnad de smattrande slag-
verken och hypnotiska tonerna. 
En hyllning till samtida konst 
och kultur från MENA-regionen. 
Till kl. 01. 

17.00 SHAKO MAKO WITH 
FRIENDS: ABADAN

 ɚMalmöscenen. Ett av få band 
i Norden som håller Bandari-
musiktraditionen vid liv. En 
explosiv konsert med mycket 
trummor och säckpipa! 

17.30 RACE THE SUNSET
 ɚRock Stage. En salig 

blandning av funk, rock, pop, 
jazz och blues. Om du gillar 
tekniskt intressant musik med 
träffsäkra melodier är detta 
bandet för dig! 

17.30 PEPSTRIBUT! 
KARIN RUDEFELT & DR BLUES 
MED VÄNNER

 ɚBluestältet. En hyllning till 
Peps Persson. Originalmusik 
med en mix av olika blues-
genrer, i år förstärkta med två 
kära vänner. 

17.30 HOWLING AMPS & JENNY 
JONASSON

 ɚSwingtältet. Malmöband 
som funnits i drygt tre år vars 
recept normalt består av tre 
ingredienser – klassisk rock, 
blues och soul. Denna kväll 
med fokus på soul. 

18.40 SHAKO MAKO WITH 
FRIENDS: TUTU NOIR

 ɚMalmöscenen. Shako Makos’ 
egna resident DJ leverar Irakisk 
”radeh” musik. En välrutinerad 
och mångfacetterad selector 
av rang! 

19.00 HÄXAN (GBR)
 ɚRock Stage. Hårdrockstrio 

från Wales som har en impone-
rande rad liveframträdanden 
och festivaler i bagaget. Nu 
intar de Malmöfestivalen och 
rock Stage. 

19.00 PHIX
 ɚDansbanan. Underhållande 

show bestående av både musik 
och humor. Bred repertoar med 
gamla och moderna hits. Andra 
set kl. 23.00.

20.00 VOIZE
 ɚDansbanan. Hög kvalitet, 

dansbarhet och glädje. räkna 
med fullt ös när skånebandet 
intar scenen. Andra set kl. 22.00, 
tredje set kl. 00.00. 

20.00 MOONFLOWER  
– TRIBUTE TILL SANTANA

 ɚSwingtältet. Med latin-
amerikanska rytmer och grym 
swing är det omöjligt att sitta 
still. Bandet tar dig tillbaka 
till tiden för Woodstock och 
flower power.
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20.00 NISSE THORBJØRN  
& CPH SLIM BAND (DNK)

 ɚBluestältet. Nisse Thorbjörn tolkar 
chicagoblues med fladdrande 
munspel och ett tungt groove. 

20.30 CRAZY LIXX
 ɚRock Stage. Hårdrocksband 

från Malmö som är stolt bärare 
av rock’n’roll-facklan. Bandet 
anses tillhöra den genre som 
blivit känd som The New Wave of 
Swedish Sleaze.

20.50 SHAKO MAKO WITH 
FRIENDS: SHAKO SHAABI

 ɚMalmöscenen. Shako Mako 
presenterar stolt sitt egna husband 
som kommer sätta scenen och 
dansgolvet i konstant trans. 

21.00 BRANDSTA CITY SLÄCKERS
 ɚDansbanan. En äkta rök’n’roll 

show. Eldigt, kaxigt och svettigt. 
Brandsta City Släckers slog igenom 
som en bomb i Melodifestivalen 
2002 med låten Kom och ta mig.

22.00 BONAFIDE
 ɚRock Stage. Är du från Malmö 

så vet du troligtvis vilka Bonafide 
är! Ärlig, hjärtlig rock’n’roll, missa 
inte när de gör nedslag på 
Malmöfestivalen!

22.30 SIR JAY & HIS BLUE 
ORCHESTRA

 ɚSwingtältet. Jörgen Åsling och 
hans riviga band har lovat att välta 
tältet med tidlös jump, blues, swing 
och soul! Till kl. 01. 

23.00 MAMAS BLUESJOINT MED 
LENE STRØYER (DNK)

 ɚBluestältet. Bluessångerska som 
tillsammans med sitt sexmanna-
band levererar ett skönt groove 
och en fantasktiskt liveupplevelse. 
Till kl. 01. 

23.00 SHAKO MAKO WITH 
FRIENDS: RADIO MARRAKESH

 ɚMalmöscenen. DJ som blandar 
det lokala och det globala, det 
tribala och det elektroniska. Har en 
stor förkärlek till Bled.

23.45 BLACK PAISLEY
 ɚRock stage. Stockholmsbandet 

Black Paisley skapar nytt inom 
den klassiska rocken. De levererar 
melodiös hårdrock i samma anda 
som Whitesnake, AC/DC, Bon Jovi 
och Thunder. 

KULTUR 
& KONST
13.00, 16.00, 18.00 
ENHÖRNINGARNA (DNK)

 ɚGaturummet. Snubblandes, 
galopperandes och dansandes 
tar de med oss på ett fluffigt 
dansäventyr. 

13.00, 16.00 TEI TEI (ESP)
 ɚGaturummet. En performance-

 akt som tillsammans med publiken, 
skapar nya scenarion genom 
gester med hjälp av en massa tejp. 

13.30, 14.30, 15.30 JUCK POP UPS
 ɚGaturummet. Dansgrupp med 

rötter i streetdance utforskar makt-
strukturer. Iklädda skoluniform 
undersöker gruppen jucket som 
rörelse och kraft. 

14.00 GRAVSTENARNA BERÄTTAR
 ɚS:t Petri kyrka. Möt kvinnor och 

män som satt sin prägel på livet i 
Malmö och S:t Petri kyrka genom 
seklerna. Guide: Anne ruponen 

14.00 KVALIFICERING TILL 
SM I BREAKING

 ɚFontänen. Några av Sveriges 
bästa breakdansare samlas för 
att tävla i tre breakingkategorier. 
I pauserna finns det möjlighet att 
prova på. Till kl. 19.

15.15 DIRIGENTVECKANS 
FINALKONSERT

 ɚS:t Petri kyrka. Körkonsert med 
utvalda körskatter med bl.a. 
Palaestra Vokalensemble, Lunds 
Akademiska kör samt sångare 
ur barn- och ungdomskörer. 
Till kl. 17.45. 

18.00, 22.00 A 2 METRES (BEL)
 ɚManegen. Två akrobater, en 

kinesisk påle och syret som flödar 
överalllt utom i Jesses lungor. 
Sjukdomen cystisk fibros adderar 
en extra svårighetsgrad i detta 
hisnande äventyr.

19.30 BELLYBOLLYWOOD 
DANSSHOW

 ɚFontänen. Arabisk traditio-
nell och modern dans blandas 
med det bästa från Bollywood. 
Färgsprakande show fylld med 
paljetter, glitter och glädje. 

19.30 KONTRAMUSIK: 
HARA ALONSO

 ɚS:t Petri kyrka. Verket Playing 
with the Curve of Time är special-
komponerat för kyrkans akustik och 
skapar en hypnotisk och uppslu-
kande ljudresa. Till kl. 22.30. 

20.00 MED LIVET SOM INSATS
 ɚManegen. Ett utdrag ur föreställ-

ningen Med livet som insats där 
unga malmötjejers livshistorier får 
ta plats. Följs av publiksamtal med 
bl. a. Fryshuset.

21.00 ILLABILITIES
 ɚFontänen. Internationell break-

dance-grupp som består av 
medlemmar med olika funktions-
variationer. En föreställning där 
både publiken och lokala dansare 
involveras. 

22.30 SOUL TRAIN JAM
 ɚFontänen. Louie 

”LouieLooseLegs” Indriana och 
Steve ”rawsoul” Jones är en dyna-
misk duo som bjuder upp till dans, 
disco och nostalgi. 
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BARN & 
FAMILJ
11.00 COKOLLAGE – WORKSHOP 
I TEXTIL KONST

 ɚBarnlandet. Workshop med 
Elvira Varghans, Ivar Lantz och 
Bästa Biennalen. Tillsammans 
byggs ett stort textilt kollage. 
Till kl. 18.

11.00 MALMÖ 
KREOSPACEFÖRENING: 
ROBOTPROGRAMMERING

 ɚBarnlandet. Kom och program-
mera en robot som flyttar rymd-
stenar på månen eller planeten 
mars. Med Malmö Kreo space-
förening. Paus kl. 14–15. Till kl. 18.

11.00 DJURTIPSRUNDA 
OCH GISSA BAJSET

 ɚBarnlandet. Gå på djurtips-
runda, krama fluffiga (låtsas)djur 
eller gissa bajset med Almviks 
4H-klubb. Till kl. 18. 

11.00 LEKSAKSBYTE MED KIDDO
 ɚBarnlandet. Lämna in en leksak 

som du tycker är tråkig och hitta en 
ny spännande leksak att ta med 
hem! Till kl. 18. 

11.00 BUDO
 ɚBarnlandet. Kom och prova på 

den japanska kampsporten budo 
och titta på uppvisningar. Med 
Malmö Budoklubb. Till kl. 18.

11.00 FIXA MED AGNES 
OCH MATTIAS

 ɚBarnlandet. Tillsammans med 
programledarna från SVT:s Fixa 
rummet bygger vi torn i olika 
konstellationer! Vilket blir högst och 
vilket får stilpoäng? Till kl. 18. 

11.00 URBAN DANCE
 ɚBarnlandet. Prova på dans, titta 

på uppvisningar och häng med 
Urban Dance Warehouse! Till kl. 18

11.00 ASTROVAGNEN
 ɚBarnlandet. Astronomiska 

Sällskapet Tycho Brahe välkomnar 
dig in i Astrovagnen. Titta på solen 
på nära håll utan att bränna dig, 
genom ett riktigt teleskop. 

11.00 VAD VET DU OM RYMDEN? 
 ɚBarnlandet. Var med på rymd-

pyssel och frågesport! Kanske får 
du med dig ett eget rymddiplom 
när du går? Till kl. 18. 

11.00 LUGNA HÖRNET: 
SHELLPHONES

 ɚBarnlandet. Träd in i James 
Brewsters ljudvärld där alla ljud 
skapas med snäckskal och under-
vattensmikrofoner. För alla oavsett 
språk, ålder och funktion. Till kl. 18.

11.00 MINITENNIS
 ɚBarnlandet. Tennis är en kul och 

fartfylld racketsport som alla kan 
utöva. Fair Play tennisklubb har 
racketar, bollar och minitennis-
banor på plats. Till kl. 18.

12.00 HOVET
 ɚBarnlandet. En galen dans-

föreställning i det fria med Big 
Wind. För Hovet är varje dag fest 
och du deras gäst! 

12.30, 13.00 HUR PACKAR DU 
FÖR EN RYMDRESA?

 ɚBarnlandet. Undrar du om du 
ska ha med dig tandborste ut i 
rymden? Astropedagogen berättar 
i sin föreställning hur du packar för 
en rymdresa. 

14.00 ALLSÅNG MED KOKOBÄNG 
+ EFTERSNACK 

 ɚManegen. Kokobäng från 
SVT Barn bjuder på fartfull 
allsångsshow. Här får du möjlighet 
att ställa frågor efter showen.

14.00 LUGNA HÖRNET: 
MINISPIRALEN

 ɚBarnlandet. Ett rum med ljus, 
skuggor, speglingar och klanger. En 
sinnlig upplevelse för alla oavsett 
språk, ålder eller funktion. Till kl. 17.

15.00 DRUMCORPS PARAD
 ɚGaturummet. Kulturskolans 

trumorkester som tågar genom 
centrum. Häng med dem från 
Gustav Adolfs torg till Barnlandet 
för en rytmisk tur genom 
festivalområdet.

15.30 DRUMCORPS
 ɚBarnlandet. Kulturskolans egna 

trumorkester avslutar sin parad på 
Barnlandet. Den som är sugen får 
gärna gå med redan från Gustav 
Adolfs torg 15.00.

16.00 ALLSÅNG MED KOKOBÄNG
 ɚManegen. Kokobäng bjuder på 

fartfylld show! Sjung med i låtar 
som Ananas och Chulabräng från 
det kända SVT-programmet.

16.30 TRÄFFA PETTSON & FINDUS
 ɚBarnlandet. Karaktärerna 

från Funnys Äventyr kommer till 
Barnlandet och vill gärna att du 
kommer och säger hej! 

17.00 HOVET OCH HOVDISCO
 ɚBarnlandet. En galen dansföre-

ställning i det fria med Big Wind. 
För Hovet är varje dag fest och du 
deras gäst! Efteråt blir det hovdisco. 
Klä dig kungligt!

AKTIVITETER
11.00 NORMAL

 ɚLilla Torg. Häng med butiks-
kedjan NOrMAL. Vinn fina priser, 
snurra på lyckohjulet, tatuera dig 
(gnuggis såklart), rita ett mäster-
verk och massor med annat kul! 
Till kl. 20. 

13.00 FIGGEHN
 ɚStreamingboxen. Dagens 

livestreamare i buren har många 
strängar på sin lyra och kör både 
gaming och matlagning på sin 
kanal. Till kl. 20.

13.00 CHRISWHIPPIT 
 ɚStreamingboxen. Whippit är 

mästaren av bl. a. PokemonGo och 
Minecraft. Idag hittas han i buren 
tillsammans med Figgehn. Till kl. 20. 

19.00, 21.00 QUIZLOVERS UNITE!
 ɚLördagsplan. Quizza dig genom 

musik-, film- och populärkultur från 
nu och då. Alltid med en röd tråd 
eller ett lagom långsökt tema…

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
14.00 DEN NYA SMAKEN 
AV MALMÖ

 ɚGatuscenen. Upptäck nya 
smaker från en puttrande matstad. 
Matskribenten Jens Almqvist och 
kocken Frida Nilsson bjuder in till 
matlagning, smakprov och samtal 
med gäster.

16.30 ÄR DU VERKLIGEN DET 
DU ÄTER?

 ɚGatuscenen. Under Edith 
Salminens inspirationsföreläsning 
och workshop får du grubbla kring 
vilken matmänniska du är och var 
ditt matbeteende kommer ifrån. 
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Nu börjar en stor upprustning av Malmö!  
Det innebär att vi kommer att gräva och stänga  
av på många platser i staden. Allt för att ge plats  
åt 30 km nya cykelbanor, 8 elbusslinjer och nästan  
27 000 bostäder. När det är klart får vi en stad som 
är bättre rustad för framtiden, med mindre avstånd 
både mellan platser och Malmöborna.

gräver vi upp  
halva stan.

blir Malmö en ännu bättre  
plats att bo och leva på.

Skanna spaden  för att se mer.



MUSIK
STORA SCENEN
16.00 RIX FM FESTIVAL 
Nu är det äntligen dags för  
rIX FM Festival. I år med 
stjärnor som Tove Lo, Klara 
Hammarström, Cazzi Opeia 
och LIAMOO!

19.00 LENA CHAMAMYAN (SYR)
Internationellt erkänd 
syrisk- armenisk sångerska som 
kommer att fylla Stortorget 
med värme, dans och sång 
på arabiska, armeniska 
och engelska. 

21.30 VICTOR LEKSELL
En av Sveriges största artister. 
Hans megahit Svag innehar 
rekordet för Sveriges mest strea-
made låt någonsin på svenska. 

GUSTAVSCENEN
17.00 OSSLER
Svensk gitarrist, sångare, 
låtskrivare och konstnär. 
Känd för sitt uttrycksfulla och 
suggestiva gitarrsound. 

19.00 IMENELLA
Svensk rappare, dansare och 
koreograf som nu med ett 
mognare sound omhuldar sin 
kärlek för pop med spår av 
dancehall och r&B. Känd för 
låtar som Moves och Chagga. 

21.00 REEPERBAHN 
FEAT MOTO BOY
Mytomspunnet punkband 
som nu är på plats på festi-
valen tillsammans med Oskar 
Humlebo för att ge nytt liv till 
Olle Ljungströms låtar. 

ÖVRIGA SCENER
15.00 BLUES TRIO MED LASSE O 

 ɚBluestältet. Lasse O är en 
av Malmös främsta spelemän 
med blöta rötter i Blå Båten och 
Flotten i kanalen. 

15.00 ALF GREEN SOULMATES
 ɚSwingtältet. Med en musikbas 

från 30- och 40-talen inriktar sig 
ett gäng erfarna musiker från 
Malmö på gypsyjazz. räkna 
med en svängig stund. 

17.00 FUNKY MÖLLAN
 ɚMalmöscenen. Helkväll 

med både mjuk och hård 
funk. I några år har de poppat 
upp på restaurang Möllan 
på onsdagkvällar, nu intar de 
Malmöscenen. Till kl. 23.

17.00 FUNKY MÖLLAN: 
SOFI HELLBORG

 ɚMalmöscenen. Sofi Hellborg 
är saxofonist och låtskrivare 
med båda kängorna djupt 
nersjunkna i afro-funk-jorden. 
Turnerat världen över med bl. a. 
Mory Kante’s band.

17.30 KATHRINE WINDFELD 
KVARTETT

 ɚSwingtältet. Danskan har 
snabbt vunnit rykte om sig som 
ett av de hetaste namnen på 
den europeiska jazzscenen. Nu 
kommer hon till Malmö och 
Swingtältet!

17.30 RICKARD LINDGREN 
BAND

 ɚBluestältet. Möt singer/
songwritern som kallats Malmös 
svar på Bob Dylan, vars toner 
vuxit fram på en Greyhound-
buss mellan LA och Austin Texas. 
Till kl. 20.

18.00 BLACK JACK
 ɚDansbanan. Dansband som 

bildades samtidigt som filmen 
med samma namn släpptes. 
Sväng runt på dansgolvet till 
hitlåtarna Inget stoppar oss nu 
och Sista dansen. Andra set 
kl. 20.45.

18.30 ACORISE
 ɚRock Stage. Klassisk hård-

rock med kraftiga influenser från 
80-talet. Medryckande rock ’n’ 
roll utlovas av malmöbandet 
denna afton. 

18.30 FUNKY MÖLLAN: 
OLA ÅKERMAN

 ɚMalmöscenen. Med Ola 
Åkermans ”Explosion” lät han 
sin funk blomma ut. Med Funky 
Möllan kommer han att spela 
både eget och andras material. 

20.00 LIAR THIEF BANDIT
 ɚRock Stage. Musik för dig 

som å ena sidan älskar 70-tals-
rock, och å andra sidan njuter 
av att se den i ny tappning. 
Obligatoriskt närvaro för alla 
rockälskare!

20.00 FUNKY MÖLLAN: 
ALEXANDRA SHABO

 ɚMalmöscenen. Alexandra 
Shabo sjunger sina favoriter 
från funk/soul/rythm’n’blues- 
repertoaren och blandar även 
in något original. Från Betty 
Davis till Erykah Badu. 

20.00 ÁPAGAGET
 ɚSwingtältet. Ápagaget tar oss 

med på en resa i den irländska 
musiktraditionen, mixat med 
country och svensk folkmusik.

20.30 GEORG MEGGS
 ɚBluestältet. Blues på skånska 

uppbackad av några av 
Sveriges bästa unga blues-
musiker. Munspel och sånger 
på bred skånska med finurliga 
texter. Till kl. 23. 

21.30 STAR CRYSTAL (UKR)
 ɚRock Stage. Ukrainskt glam/

metal band som anser att musik 
är som en vän som alltid delar 
ditt humör och ditt sinne. De 
vill att deras musik ska öppna 
dina känslor. 

21.30 FUNKY MÖLLAN: 
SVANTE LODÉN

 ɚMalmöscenen. Med band 
som Sex Act och inte minst 
Damn! är Svante Lodén en 
bärande gren i den s.k. Lunda-
funkens yviga träd. 

KULTUR 
& KONST
12.30, 14.30, 16.30  
TWO HEADLESS MEN

 ɚGaturummet. Två män utan 
huvuden är ute och går. Men 
varför utan huvuden? Är de 
hemliga agenter? Eller helt 
enkelt bara blyga män som 
föredrar att inte bli störda?

13.00, 16.00 TEI TEI (ESP)
 ɚGaturummet. En performan-

ce akt som tillsammans med 
publiken, skapar nya scenarion 
genom gester med hjälp av en 
massa tejp. 
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14.00 UPPÅT VÄGGARNA
 ɚS:t Petri kyrka. Följ med på en 

guidad tur runt kyrkobyggnaden. 
Vad kan vi utläsa av kyrkans exte-
riör? Guide: Anne ruponen.

14.00 DANSSKOLORNAS DAG
 ɚFontänen. Dansskolorna i 

Malmö bjuder på ett fullspäckat 
program med uppvisningar, prova 
på, tävlingar och mycket mer. 
Till kl. 22.45. 

14.00 LL DANCE STUDIO
 ɚFontänen. Dansstudion där 

alla får synas! Glamour mixas 
med viktiga budskap som 
”Vi gillar olika”. 

15.30 ARNBERGS DANSSTUDIO
 ɚFontänen. Eleverna på Arnbergs 

Dansstudio bjuder på en fartfylld 
dansshow med olika dansstilar.

16.00 REETAMARIA RAJALA OCH 
MINNA WEURLANDER (FIN) 

 ɚS:t Petri kyrka. Finsk dubbelkon-
sert med piano och accordeon. 
Minimalistisk skönhet varvas med 
virtuositet och passion.

16.00, 20.00 SIRQUS ALFON
 ɚManegen. En surrealistisk värld 

till ljudet av punkig elektropop. En 
högteknologisk feelgoodföreställ-
ning för alla mellan 7 och 107 år.

17.00 NEW YORK DANCE
 ɚFontänen. I år är det tio år sedan 

två djärva dansare från New 
york öppnade sin första dans-
skola i Lund. Kom och se deras 
danscrew uppträda med olika 
urbana dansstilar.

18.00 ENSAM, TVÅSAM  
& TVEKSAMHET

 ɚManegen. En antidepressiv 
cabaret med Anna-Lena Brundin 
och Jan Sigurd. Chansons och jazz 
varvat med sketcher och standup. 

19.30 MALMÖ SYMFONIORKESTER 
I S:T PETRI 

 ɚS:t Petri Kyrka. En blåsorkester 
och en stråkorkester från MSO 
spelar Mozarts klangfulla musik 
och nordiska verk av bland annat 
Grieg och Sibelius. Till kl. 22.30.

20.00 ATTITUDE 69 DANCESTUDIO
 ɚFontänen. Dansshow med elever 

och lärare från dansskolan. 

21.30 MALMÖ DANSAKADEMI
 ɚFontänen. Kom och prova på 

dans i olika stilar, se medryckande 
shower och heja på när delta-
garna i kvällens dance battle gör 
upp på dansgolvet. 

22.00 FRIDA HYVÖNEN
 ɚManegen. Svenska singer- 

songwritern och Grammis vinnaren 
ger en unik spelning på festivalens 
kulturscen där mellansnacket får 
ta plats.

BARN & 
FAMILJ
11.00 ACROYOGA FÖR FAMILJEN

 ɚBarnlandet. I acroyoga blandas 
yoga, akrobatiska övningar och 
mindfulness på ett lekfullt sätt. 
Passar för en vuxen och barn 
mellan 4–7 år. Arr: Infinite yoga/
Infinite Mama.
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11.00 COKOLLAGE – WORKSHOP 
I TEXTIL KONST

 ɚBarnlandet. Workshop med 
Elvira Varghans, Ivar Lantz och 
Bästa Biennalen. Tillsammans 
byggs ett stort textilt kollage. 
Till kl. 18.

11.00 MÅLA PÅ BARNENS 
GRAFFITITÅG! 

 ɚBarnlandet. På plank utformade 
som tågvagnar målar vi våra egna 
figurer, mönster och bokstäver. 
Till kl. 18. Arr: Skissernas Museum.

11.00 MALMÖ 
KREOSPACEFÖRENING: 
ROBOTPROGRAMMERING

 ɚBarnlandet. Kom och program-
mera en robot som flyttar rymd-
stenar på månen eller planeten 
mars. Med Malmö Kreospace-
förening. Paus kl. 14–15. Till kl. 18.

11.00 LEKSAKSBYTE MED KIDDO
 ɚBarnlandet. Lämna in en leksak 

som du tycker är tråkig och hitta en 
ny spännande leksak att ta med 
hem! Till kl. 18. 

11.00 FÄKTNING
 ɚBarnlandet. Prova på fäktning 

med Malmö Fäktförening Gripen! 
Det enda du behöver är sköna 
skor, långa byxor och en t-shirt. Det 
kommer även ges en uppvisning. 
Från 7 år. Till kl. 18.

11.00 FIXA MED AGNES 
OCH MATTIAS

 ɚBarnlandet. Tillsammans med 
programledarna från SVT:s Fixa 
rummet bygger vi torn i olika 
konstellationer! Vilket blir högst och 
vilket får stilpoäng? Till kl. 18. 

11.00 ARTISTISK GYMNASTIK
 ɚBarnlandet. Prova på 

artistisk gymnastik med 
Gymnastikföreningen Unik. Till kl. 18. 

11.00 URBAN DANCE
 ɚBarnlandet. Prova på att dansa, 

titta på uppvisningar och häng 
med Urban Dance Warehouse! 
Till kl. 18.

11.00 LUGNA HÖRNET: 
SHELLPHONES

 ɚBarnlandet. Träd in i James 
Brewsters ljudvärld där alla ljud 
skapas med snäckskal och under-
vattensmikrofoner. För alla oavsett 
språk, ålder och funktion. Till kl. 18.

11.00 MINITENNIS
 ɚBarnlandet. Tennis är en kul och 

fartfylld racketsport som alla kan 
utöva. Fair Play tennisklubb har 
racketar, bollar och minitennis-
banor på plats. Till kl. 18.

12.00 CIRKUS MED KARAVAN
 ɚBarnlandet. Testa cirkus på en 

nivå som passar dig. Ta med hela 
familjen och rym med cirkusen för 
en liten stund. Till kl. 15. 

12.00, 14.30 MAD FLOATING 
CABARET

 ɚPosthusplatsen. Ta plats på 
kajen! En cirkusföreställning med 
luftakrobatik mellan masterna, live-
musik och kreativa balansakter på 
Cirkusskeppet Johanne. 

14.00 LUGNA HÖRNET: 
MINISPIRALEN

 ɚBarnlandet. Ett rum med ljus, 
skuggor, speglingar och klanger. En 
sinnlig upplevelse. För alla oavsett 
språk, ålder eller funktion. Till kl. 17.

14.00 VINDLA I GLASLANDET
 ɚManegen. Philip Glass musik 

guidar oss genom glaslandet 
tillsammans med Vindla String 
Quartet och rytmikpedagogen 
Helena Hagström. Från 2 år.

15.00 DRUMCORPS PARAD
 ɚGaturummet. Kulturskolans 

trumorkester som tågar genom 
centrum. Häng med dem från 
Gustav Adolfs torg till Barnlandet 
för en rytmisk tur genom 
festivalområdet.

15.30 DRUMCORPS
 ɚBarnlandet. Kulturskolans egna 

trumorkester avslutar sin parad på 
Barnlandet. Den som är sugen får 
gärna gå med redan från Gustav 
Adolfs torg kl. 15.00.

16.30 TRÄFFA MUMINTROLLET 
& LILLA MY

 ɚBarnlandet. Karaktärerna 
från Funnys Äventyr kommer till 
Barnlandet och vill att du kommer 
och säger hej!

17.00 CIRKUSDISCO 
MED KARAVAN

 ɚBarnlandet. Kom och dansa 
med Malmös egna cirkus kompani 
Karavan. Lek, rörelse, skratt och 
mod, ingen kommer att kunna 
sitta still. 

AKTIVITETER
11.00 FÖRENINGARNAS DAG

 ɚGustav Adolfs torg. Malmös 
föreningsliv visar upp sina verksam-
heter och aktiviteter! Arr: Malmö 
Idrottsföreningars Samorganisation, 
Malmö Ideella och Malmö stad. 
Till kl. 15.

12.00 FÖRENINGARNAS DAG
 ɚGustavscenen. Ett fullspäckat 

program med uppvisningar från 
Malmös föreningsliv. Arr: Malmö 
Idrottsföreningars Samorganisation, 
Malmö Ideella och Malmö stad.

13.00 MICHIRAGE
 ɚStreamingboxen. Finbesök i 

livestreamingburen av Michirage 
som med sin humor och glädje 
charmat tittare över hela världen. 
Till kl. 20.

18.30 URBAN DANCE WAREHOUSE
 ɚFontänen. Dansshow skapad 

av elever som brinner starkt för 
street dancestilar. Det blir en elev-
uppvisning och möjlighet att träffa 
människorna bakom danskolan. 

19.00, 21.00 KONSTQUIZ 
MED HISTORIELABBET!

 ɚLördagsplan. Testa dina 
kunskaper om allt från konst, 
populär kultur och film till mat 
och djur.

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
15.00 PREPPA SMART I STAN!

 ɚGatuscenen. En föreläsning 
om smarta hacks och tips om det 
krisar. Niklas Kämpargård är proffs 
på krisberedskap, prepping och 
självhushållning. 

16.00, 16.30 ÄTBAR 
TRÄDGÅRDSDESIGN

 ɚGatuscenen. Hur smakar en 
vacker trädgård? Spännande 
tips och smakupplevelser med 
skogsträdgårdsdesignern 
Hanna Jönsson.

16.00 WORKSHOP:  
PREPPA SMART I STAN

 ɚGustav Adolfs torg. En workshop 
med Niklas Kämpargård i hur du 
som bor i stan kan preppa smart. 
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MALMO.SE/EVONHUSET

”Planen var 
att testa 
sugardejting 
– inte att 
förlora mak-
ten över min 
egen kropp.”

Sugardejting blir allt vanligare 
bland unga. Outtalade förväntningar 
på sex kan vara svåra att förhålla 
sig till. Kanske har du förflyttat dina 
gränser? Känner du igen dig och har 
behov av att prata om det? Kontakta 
Evonhuset, det är gratis, vi för inga 
journaler och du är kan vara anonym.

#konfamal
mo

Anmäl dig på

svenskakyrkanmalmo.se

Vill du också bli konfirmand?
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STORA SCENEN
19.00 SABINA DDUMBA
Soul- och gospelinfluerad 
popmusik med mycket hjärta. 
Slog igenom med låtarna 
Scarred for Life och Effortless. 

21.15 MELISSA HORN
Med målande texter om 
olycklig kärlek har hon berört 
en stor publik med sin musik 
under drygt ett decennium.

GUSTAVSCENEN
17.30 SOUSOU & MAHER 
CISSOKO 
Magnifikt koraspel och uttrycks-
full sång blandat med rytmisk 
energi och influenser från 
reggae, folk, soul och jazz.

19.30 SYSTER SOL
Efter flera års paus från musiken 
är reggaeartisten äntligen 
 tillbaka. Nu med inspiration från 
soul och modern r&B. 

21.30 CLEO
Hon har hylltas för sina livefram-
trädanden, sitt auktoritära och 
kompromisslösa uttryck. En av 
den svenska hiphopscenens 
viktigaste röster är tillbaka! 

ÖVRIGA SCENER
12.00 LUNCHKONSERT: 
HEDIN & MEIDELL

 ɚGatuscenen. Folkmusik på 
nyckelharpa och barockfiol 
med influenser från när och 
fjärran. 

15.00 LOVA HUMMEL KVARTETT
 ɚSwingtältet. Nystartad 

grupp som spelar jazz från 
den amerikanska standard-
repertoaren. Med traditionen 
i fokus sätter gruppen en ny 
prägel på musiken. 

17.00 BULLRET JAZZKLUBB
 ɚMalmöscenen. Jazzkväll där 

vi får lyssna till några av regio-
nens mest framstående musiker 
och artister. Avslutas med 
jazzjam. Till kl. 23. 

17.00 BULLRET JAZZKLUBB: 
ALEXANDRA SHABO 
COLLECTIVE

 ɚMalmöscenen. Dynamiskt 
band med musiker från olika 
musikaliska bakgrunder. Musik 
som rör sig genom genrer 
såsom jazz, progg, grunge 
och hiphop.

17.30 TRIO BRS
 ɚSwingtältet. Trio BrS består 

av musikerna Barwe, rådelius 
och Sahlin. 

17.30 HP LANGE BIG 
GUMBO (DNK)

 ɚBluestältet. Countrybluesartist 
som funnits på danska blues 
och folkscenen sedan 80-talet. 
Välstämt och energifullt med 
mycket spelglädje. 

18.00 BULLRET JAZZKLUBB: TRE 
ÖAR FEAT. ELLEN PETTERSSON

 ɚMalmöscenen. Trio under 
ledning av den malmö-
baserade gitarristen Sebastian 
Persson, gästas här av trumpe-
taren Ellen Pettersson. 

18.00 ENGDAHLS
 ɚDansbanan. Dansband från 

Malmö som på bara några 
år etablerat sig bland dans-
bandseliten. Med danslåtar 
av den mognare stilen har de 
blivit publikfavoriter. Andra set 
kl. 20.45

18.30 THE MAYORS
 ɚRock Stage. Sydstatsrock 

från Trelleborg med inspiration 
av 70-talsrocken och modern 
rock. Målet är att det ska finnas 
något för alla i publiken. 

19.00 BULLRET JAZZKLUBB 
SAMMANFÖR TOVE BAGGE, 
MAGGI OLIN, AARON 
MANDELMANN OCH 
LIAM AMNER

 ɚMalmöscenen. Jazzklubben 
sammanför lokala musiker 
och ger oss en unik 
musikupplevelse. 

20.00 DROOLS
 ɚRock Stage. En kväll med 

pigga gitarr-riff, gungande 
basgångar och melodiska 
refränger som går utmärkt att 
både sjunga, headbanga och 
dansa med näven till. 

20.00 BULLRET JAZZKLUBB: 
FANNY GUNNARSSON QUARTET

 ɚMalmöscenen. Ung  innovativ 
och kreativ jazz. Melodiskt, 
dynamiskt, explosivt och lekfullt.

20.00 ÖRESOUND BIG BAND
 ɚSwingtältet. Malmöitiskt 

storband med ett tjugotal 
medlemmar. Musikstilen är 
huvudsakligen jazz och reperto-
aren bjuder in till både lyssning 
och dans. Till kl. 23. 

20.30 GERFAST
 ɚBluestältet. Groovy blues 

med improvisationer. Jan 
Gerfast är en musiker och 
låtskrivare som i många år varit 
självklar på den internationella 
blues- och rockscenen.

21.00 BULLRET JAZZKLUBB: 
JAM UNDER LEDNING AV 
GUSTAF ROSENBERG

 ɚMalmöscenen. Bullret jazz-
klubb avslutar kvällens konsert-
serie med två timmars oemot-
ståndlig jam!

21.30 FUNHOUSE
 ɚRock Stage. Starkt lysande 

på den svenska alternativ-
scenen. Bandet bjuder på 
en palett av såväl gamla 
klassiker som nya och ännu 
outgivna låtar.

KULTUR 
& KONST
14.00 TIL GUDS EHRE OCH 
DENNE KIRKE TIL EN ZIRAHT

 ɚS:t Petri kyrka. Lär dig mer 
om kyrkan, alla dess fasta och 
lösa inventarier samt dess tillver-
kare. Guide: Anne ruponen 

15.00 SILENT BOOK CLUB
 ɚS:t Petri kyrka. En avkopp-

lande lässtund från festivalvimlet 
i en tyst gemenskap. Vi står för 
böckerna, du står för lugnet 
och läsandet. Arr: Biblioteken 
i Malmö.

16.00 RYDBERGS DANCE 
ACADEMY

 ɚFontänen. Kom och se elever 
på olika nivåer, dansa dance-
hall, girly hip hop, lady style, 
k-pop och contemporary. 
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17.20 SABAR SABAR REKK
 ɚFontänen. Svensk-senegalesiska 

dans- och musikgruppen bjuder 
upp till dans. Njut, dansa och skaka 
loss till ljudet av trummor!

18.00, 22.00 DET FÅR BÄRA ELLER 
BRISTA MED CIRCUS BY ME

 ɚManegen. En föreställning med 
mänskliga pyramider och akro-
batiska koreografier. Nycirkus som 
berättar kvinnans historia. 

18.30 TANGOAFTON
 ɚFontänen. En härlig kväll 

med argentinsk tango med 
Tangokompaniet, en av Skandi-
naviens största tangoskolor! 

18.30, 20.15 PROVA PÅ TANGO 
OCH SOCIALDANS

 ɚFontänen. En kväll med argen-
tinsk tango med Tangokompaniet.

19.30 LYMLAND
 ɚS:t Petri kyrka. Filmisk instrumental 

musik. I över ett decennium har 
Lymland varit en tillflyktsort i ljud. 
Uppbyggd av surrande syntar, 
piano, pedal steel och trumpet. 
Till kl. 22.30.

20.00 TANGOSHOW
 ɚFontänen. Välkommen till 

en härlig tangoshow med 
argentinsk tango. 

20.00 ILLABILITIES
 ɚManegen. Internationell break-

dance-grupp som består av 
dansare med olika funktions-
variationer. Inspirerar publiken till 
positivt tänkande genom unika 
dancemoves. 

21.00 CLUB WOZA POP UP
 ɚFontänen. Kom och upplev 

sydafrikansk housemusik när AFIA 
gästar Malmöfestivalen med sitt 
klubbkoncept och en internatio-
nell DJ! 

BARN & 
FAMILJ
11.00 CIRKUSLÄGER  
– VARIETÉ KARNEVAL

 ɚBarnlandet. 1800-talsvarieté med 
balanskonster, jonglering, troll-
konster, luftakrobatik och kvack-
salveri. Paketerat på ett sätt som 
passar alla! Till kl. 18. 
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11.00 MÅLA PÅ BARNENS 
GRAFFITITÅG!

 ɚBarnlandet. På plank utformade 
som tågvagnar målar vi våra egna 
figurer, mönster och bokstäver. 
Till kl. 18. Arr: Skissernas Museum.

11.00 MASKVERKSTAD
 ɚBarnlandet. Gör en fantasimask 

av ditt framtidsjag tillsammans 
med Malmö Konsthall och inspi-
reras av den aktuella utställningen 
av William Scott. Till kl. 18.

11.00 LUGNA HÖRNET: 
SHELLPHONES

 ɚBarnlandet. Träd in i James 
Brewsters ljudvärld där alla ljud 
skapas med snäckskal och under-
vattensmikrofoner. För alla oavsett 
språk, ålder och funktion. Till kl. 18.

12.30, 14.00 VÄSTAFRIKANSKA 
SAGOR MED KORA

 ɚBarnlandet. Slå dig ner och 
lyssna på sagor med det afri-
kanska instrumentet kora. Med 
föreningen Out of Africa.

13.00, 14.30 AFRIKANSKA 
TRUMMOR

 ɚBarnlandet. Prova att spela 
afrikanska djembetrummor med 
trumslagaren Naby Bangoura från 
Out Of Africa. 

14.00 KORTFILMER MED BUFF
 ɚManegen. Filmfestival för barn 

och unga. Filmer som visas: 
Batteripappan, En tiger utan 
ränder, Jag är en sten och Ursa 
– Norrskenets sång. Ålder: 3–6 år. 

14.00 LUGNA HÖRNET: 
MINISPIRALEN

 ɚBarnlandet. Ett rum med ljus, 
skuggor, speglingar och klanger. En 
sinnlig upplevelse för alla oavsett 
språk, ålder eller funktion. Till kl. 17.

16.00 SAGODRAGSHOW
 ɚManegen. Lady Busty och Miss 

Shame less bjuder in till en magisk 
sago dragshow. Möt Elsa och Ask ungen 
som uppträder och läser sagor.

16.00 AFRIKANSK DANS
 ɚBarnlandet. Prova på att dansa 

afrikansk dans Nyima Keita från 
Out Of Africa. 

16.50 TRÄFFA SAGODRAGQUEENS 
 ɚManegen. Efter Sagodragshowen 

får du träffa Elsa (Lady Busty) och 
Askungen (Miss Shameless) från 
DQSH Sweden.

17.00 DISCO MED OUT OF AFRICA 
 ɚBarnlandet. Livemusik, sång och 

dans som vi upplever tillsammans! 
Fantasifull och svängig musik med 
vackra melodier. 

AKTIVITETER
13.00 MICHIRAGE

 ɚStreamingboxen. Finbesök i 
livestreamingburen av Michirage 
som med sin humor och glädje 
charmat tittare över hela världen. 
Till kl. 20.

14.30 MALMÖ FF SNACKAR 
ESPORT

 ɚGatuscenen. Hur hänger ett 
hälsosamt spelande ihop med 
prestationen i FIFA? Kom och lyssna 
på hur en FIFA-spelare tränar och 
förbereder sig på bästa sätt.

15.00 ROCK AFTER WORK
 ɚRock Stage. Skön AW i kvälls-

solen med god mat, kall dryck och 
rockmusik. Till kl. 18.30. 

15.00 LADDA I PETRI
 ɚS:t Petri kyrka. Kom och ladda 

mobilen, kroppen och knoppen. 
Här kan du fika, skapa och hänga. 
För dig mellan 10–15 år. Till kl. 19. 

19.00, 21.00 QUIZLOVERS UNITE!
 ɚLördagsplan. Quizza dig genom 

musik-, film- & populärkultur från nu 
och då. Alltid med en röd tråd eller 
ett lagom långsökt tema… 

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
14.00 KLIMATPSYKOLOGEN

 ɚGatuscenen. Samtal med Frida 
Hylander om vad man som individ 
kan göra för klimatet, som både 
skapar förändring och hjälper oss 
att må bra.

14.00 KNUTEN ÅTERBRUKSCAFÉ
 ɚGustav Adolfs torg. Handarbeta 

och lär dig att lappa och laga 
med återbrukscaféet Knuten. 
Material finns på plats och det 
bjuds på fika! 

14.00 HEJ HÅLLBARHET!
 ɚGatuscenen. Teres Arvidsson 

och Erik Stenberg presenterar 
en hållbar hetskavalkad för miljö, 
kropp och knopp. Panelsamtal, 
föreläsningar och mängder med 
hållbara tips och råd. 

15.00 SKÅNELEDEN
 ɚGatuscenen. region Skåne 

berättar om den 130 mil långa 
Skåneleden och ger inspiration att 
bege dig ut i naturen. 

16.00 VATTENQUIZ MED VA SYD
 ɚGatuscenen. Finns det 

dagvatten på natten? Testa dina 
kunskaper om vatten! Fakta varvas 
med kluriga frågor för alla åldrar.

16.30 ÄTBAR TRÄDGÅRDSDESIGN
 ɚGatuscenen. Hur smakar en 

vacker trädgård? Spännande 
tips och smakupplevelser med 
skogsträdgårdsdesignern Hanna 
Jönsson.

17.00 LÄR DIG TA DINA 
EGNA FRÖER

 ɚGatuscenen. Om fröer och dess 
fantastiska egenskaper. Lär dig 
hur du själv kan driva upp växter 
från ett enda frö. En föreläsning 
med Karin Jansson, lärare på 
Holma Folkhögskola. 

Lady Busty och Miss Shameless
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MALMÖ KRYLLAR AV SERIER
I Möllevången och Sofielund stöter ni på alla möjliga 
former av serier, urban konst och kultur. Här får ni  
se animationer på väggar. I vår app ”Be Here Then”  
promenerar ni längs stråk med historiska bilder, möter 
Malmö i serier, får träffa mystiska djur och uppleva 
en mordgåta.

Ni möter seriefigurer i fönster och på väggytor,  
målningar på papperskorgar och dramatiska  
”selfiefigurer”. Ni hittar konst på elskåp och  
mosaikplattor av stadens tecknarprofiler i trottoarer.

Skanna QR-koden för att få veta mer om allt som  
händer i Seriestaden Malmö och träffa tecknare som 
sveper in oss i en värld av  
serier och olika äventyr.

Välkommen!

VI STÖDJER OCH UTVECKLAR KUNSKAPEN OM SERIESTADEN MALMÖ

burlovsbostader.se

Framtiden ligger 
någonstans mittemellan.

Forma dina framtidsplaner 
på burlovsbostader.se
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Bland lummiga parker, och myllrande 
stadsliv växer Malmös moderna stads- 

delar fram med nya hyresbostäder i 
alla storlekar. Vill du bo nytt utan att 

låna? Upptäck möjligheterna på  
mkbfastighet.se/nyahem. 

HEM FÖR  
STORA & SMÅ



MUSIK
STORA SCENEN
16.00 MALMÖ OPERA GER 
ROMEO & JULIA
rickard Söderberg och inter-
nationella solister medverkar 
i Charles Gounods förkortade 
version av den mest klassiska 
av alla kärlekssagor. 

19.30 A36 
Partillerapparen som nått 
stora framgångar med låtarna 
Alien och megahiten Samma 
gamla vanliga. räkna med 
fest för både öron och kropp 
på Stortorget! 

21.15 BAD RELIGION (USA)
Amerikanskt punkrockband 
som sedan starten 1980 inspi-
rerat många med sin vassa 
blandning av energisk hard-
corepunk och melodiska riff.

GUSTAVSCENEN
17.30 CRYING DAY CARE 
CHOIR
Folkpopband som under flera 
års tid spridit värme med sina 
harmonifyllda melodier. Har 
liknats vid artister som Fleet 
Foxes och The Lumineers. 

19.30 MAJA FRANCIS
Popmelodier, rosa cowboy-
klackar och stora syntar. Här 
i ett efterlängtat möte med 
malmöpubliken där hon 
uppmanar alla att ”bära sina 
känslor som en tiara”.

21.30 JONATHAN JOHANSSON
Självgranskande r&B-pop med 
elektroniska stämningsland-
skap. Malmösonen förenar 
tänkvärt allvar med sprittande 
lekfullhet. 

ÖVRIGA SCENER
12.00 LUNCHKONSERT: 
STORA BLÅ SYD

 ɚGatuscenen. Artister 
från Stora Blå Syds dagliga 
verksamhet. Det blir en 
blandning av såväl eget 
material som covers.

15.00 ED EPSTEIN KVINTETT
 ɚSwingtältet. Ed Epstein är 

ursprungligen från Texas men 
har varit bosatt i Sverige i fyra 
decennier. Spelat och turnerat 
med en rad svenska och 
utländska jazzartister. 

17.00 MALMÖ 
FOLKMUSIKFÖRENING

 ɚMalmöscenen. Kom och 
dansa, spela och umgås med 
folkmusiken i centrum. På dans-
golvet dansar alla med alla. 
Till kl. 23. 

17.30 INGRID SAVBRANT BAND
 ɚSwingtältet. En av Malmös 

bluesdrottningar. Hon rör sig 
mellan blues, rock, jazz och 
soul både i eget material och 
personliga tolkningar. Här till-
sammans med hennes band. 

17.30 JESPER THEIS & 
TIM LOTHAR (DNK)

 ɚBluestältet. Två genera-
tioner av unika bluesartister 
lirar akustiskt. Båda är kända 
som genuina ”bluesmen” med 
sina egna berättelser om livet 
och musiken.

18.00 CANYONS
 ɚDansbanan. Mogen dans-

musik med kända schlagers 
och låtar som tar dig i handen 
och leder upp dig på dans-
golvet. Andra set kl. 20.45. 

18.15 MALMÖ FOLK: 
BÜLOWS KVARTETT

 ɚMalmöscenen. Med influ-
enser från både progg, jazz och 
traditionell nordisk folkmusik tar 
kvartetten sig an Adam Bülows 
egna favoritmusik.

18.30 STATUE OF GOAT
 ɚRock Stage. Malmöiterna kör 

melodiös skatepunk du sent 
kommer att glömma! Ös, svett 
och sväng!

19.30 MALMÖ FOLK: VÅGSPEL
 ɚMalmöscenen. Med ett kraft-

fullt berättande och ett kokande 
samspel tar duon partypolskan 
till en ny nivå.

20.00 MISCONDUCT
 ɚRock Stage. Det svenska 

punkrockbandet från 
Kristinehamn är efter 25-års 
turnérande en väloljad live-
maskin som delat scen med 
rockens storheter såsom Iron 
Maiden och Black Sabbath. 

20.00 Z BIG BAND
 ɚSwingtältet. Traditionellt stor-

band från Malmö som består 
av 16 glada musiker som spelar 
swingmusik à la Basie, Sinatra, 
Miller m fl. Till kl. 23. 

20.30 JAKE GREEN BAND (DNK)
 ɚBluestältet. Trion levererar en 

blandning av bluesrock, tunga 
shuffles och hjärtskärande 
ballader. Till kl. 23.

20.45 MALMÖ FOLK: 
MALMÖ TURBO

 ɚMalmöscenen. Malmöband 
som spelar glamorös och skitig 
folkfusion inspirerad av bland 
annat jazz, progg, tallava och 
gorrlaus.

21.00 MALMÖ FOLK: 
JAMMAR TILL DANS

 ɚMalmöscenen. Kom och 
dansa till folkmusikjam. Du 
som spelar ett instrument är 
välkommen att ta med det och 
jamma loss tillsammans med 
andra musiker på plats. 

KULTUR 
& KONST
12.30, 15.30 BOUNCING 
NARRATIVES (NOR)

 ɚLördagsplan. Performanceakt 
bestående av en container 
med en studsmatta som tak. 
Publiken bjuds in att se dans-
föreställningen underifrån. 

14.00 KRÄMARKAPELLET  
– EN VÄRLD AV BILDER

 ɚS:t Petri kyrka. Djupdykning 
i kalkmålningarnas motiv-
värld där bilden ger uttryck för 
våra mänskliga villkor. Guide: 
Anne ruponen.
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16.00 MALMÖ FOLKDANSARE
 ɚFontänen. Snöra på dansskorna 

och prova på traditionella svenska 
smådanser som polka och vals.

17.00 AREV
 ɚFontänen. Dansgruppen framför 

armenisk folk- och högtids-
danser. Kom, titta och dansa loss 
tillsammans! 

18.00 KPOP FESTIVAL 040
 ɚFontänen. Träffa och häng med 

andra K-pop fans. DJ-set med 
K-pop musik, dansworkshop och 
random Dance Play. Till kl. 21. 

18.00, 22.00 M.P.A.C  
– BREAST IN PEACE

 ɚManegen. Bröst – en älskad 
blandning av fett, bindväv och 
körtlar! Föreställning med fyra 
clowner med punkig cirkusattityd. 
Från 15 år.

18.30 THE UNNIE VIBE ACADEMY 
SHOWCASE

 ɚFontänen. Dansshow med lärare 
och elever från dansskolan. 

19.30 HEY ELBOW – FLOCK
 ɚS:t Petri kyrka. Ett utdrag ur 

föreställningen FLOCK. Med gäst-
musiker och scenografi skapas ett 
långt ljudverk specialanpassat för 
detta tillfälle. Till kl. 22.30.

20.00 IMPROAFTON 
MED DILAN OCH MOA

 ɚManegen. Improvisationshumor 
med Malmökomikerna Dilan Apak 
och Moa Lundqvist samt ensemble!

20.00 RANDOM DANCE PLAY & 
BLOCK PARTY

 ɚFontänen. Visa dina coola 
moves och tävla i random 
Dance Play!

21.30 AY ZORONGO
 ɚFontänen. Fartfylld och nyska-

pande flamenco med dans, 
munspel, gitarr och sång. 
Ökenflamenco i vild blandning 
med Federico García Lorcas låtar 
och legendariska lyrik.
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BARN & 
FAMILJ
11.00, 11.30 YOGA MED DIN BABY

 ɚBarnlandet. yoga med lek, 
rörelse och sång. En yogastund 
för dig och din bebis. Med 
Infinite Mama/Infinite yoga. 
Från 6 månader. 

11.00 CIRKUSLÄGER  
– VARIETÉ KARNEVAL

 ɚBarnlandet. 1800-talsvarieté med 
balanskonster, jonglering, troll-
konster, luftakrobatik och kvack-
salveri. Paketerat på ett sätt som 
passar alla! Till kl. 18. 

11.00 LUGNA HÖRNET: BLÅ BOXEN
 ɚBarnlandet. Glöm rum och tid 

för en liten stund och ta en liten 
paus i vår undervattenscontainer. 
För alla oavsett språk, ålder eller 
funktion. Till kl. 18. 

11.00 MÅLA PÅ BARNENS 
GRAFFITITÅG! 

 ɚBarnlandet. På plank utformade 
som tågvagnar målar vi våra egna 
figurer, mönster och bokstäver. 
Till kl. 18. Arr: Skissernas Museum.

11.00 ALTERNATIV FOTOSTUDIO
 ɚBarnlandet. Kom och skapa ditt 

eget porträtt i Moderna Museet 
Malmös festivalfotostudio! Vi 
skapar även egna attribut på plats. 
Till kl. 18.

11.00 HINDERBANA OCH 
GYMNASTIK

 ɚBarnlandet. Prova på gymnastik 
och hinderbana tillsammans med 
Hyllie Gymnastikförening! Till kl. 18.

11.00 INNEBANDY
 ɚBarnlandet. Testa innebandy 

med Malmö Floorball Club! 
Träffa, spela och umgås med 
deras elitspelare! Till kl. 18. 

14.00 KIDS GONE ALLSÅNG
 ɚManegen. rafflande allsångs-

koncept med Charlotta Björck. 
Disneyfavoriter, mellodängor, 
Sommarskuggans hits och 
svängiga Kokobänglåtar. 

16.00 KORTFILMER MED BUFF
 ɚManegen. Filmfestival för barn 

och unga. Filmer som visas: Maija, 
Saturday’s Apartment, The Kite och 
Tide. Ålder: 3–6 år. 

16.30 DISCO MED KULTURSKOLAN
 ɚBarnlandet. Kom och dansa 

loss till unga DJ:s från Malmö 
Kulturskolas DJ-skola. 

AKTIVITETER
13.00 STAMSITE

 ɚStreamingboxen. I buren gästas 
Polski av STAMSITE, en gamer som 
spelat Minecraft för miljon publik. 
Till kl. 20. 

15.00 ROCK AFTER WORK
 ɚRock Stage. Skön AW i kvälls-

solen med god mat, kall dryck och 
rockmusik. Till kl. 18.30. 

15.00 LADDA I PETRI
 ɚS:t Petri kyrka. Kom och ladda 

mobilen, kroppen och knoppen. 
Här kan du fika, skapa och hänga. 
För dig mellan 10–15 år. Till kl. 19. 

17.00 MALMÖ FOLK: 
CRASH COURSE I FOLKDANS

 ɚMalmöscenen. Workshop för 
nybörjare i folkdans. Inga förkun-
skaper krävs. Kursen leds av folk-
danspedagog Klara Andersson. 

19.00, 21.00 QUIZ MED  
KAPPA BAR MALMÖ 

 ɚLördagsplan. Med roliga teman 
som Harry Potter, Disney och musik-
quiz kommer nu Kappa Bar till 
Malmöfestivalen och utmanar 
publiken. 

21.30 VI SOM INTE ÄR PÅ 
BAD RELIGION! 

 ɚRock Stage. God mat, kall dryck 
och skön rockmusik i högtalarna. 

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
11.00, 13.00, 17.00  
GUIDAD TRÄDTUR

 ɚGustav Adolfs torg. 
Trädskådning med Gustav 
Nässlander från Trädkontoret. Om 
trädarter och ekosystem. Samling 
vid festivalens infobod. 

14.00 HEJ HÅLLBARHET!
 ɚGatuscenen. Teres Arvidsson och 

Erik Stenberg presenterar en håll-
barhetskavalkad för miljön, kropp 
och knopp. Panelsamtal, föreläs-
ningar och mängder med hållbara 
tips och råd. 

14.00 WORKSHOP 
TAKE AWAYMUGG

 ɚGustav Adolfs torg. Skapa din 
egen take away-mugg tillsammans 
med Teres Arvidsson. Material finns 
på plats. Till kl. 17. 

14.00 NATURENSRÄTT
 ɚGatuscenen. Ett filosofiskt 

utforskande samtal om naturens 
rättigheter, med inslag av humor 
och musik. 

14.30 VATTENQUIZ MED VA SYD
 ɚGatuscenen. Finns det 

dagvatten på natten? Fakta, anek-
doter och annan kuriosa varvas 
med kluriga och knasiga frågor. 
För alla åldrar!

15.00 NATURSKYDDS FÖRENINGEN 
MALMÖ

 ɚGatuscenen. Inspireras av sång 
och miljöpepp i de grönaste av 
ord och toner! Träffa styrelsen 
och häng med i arbetet för ett 
grönare Malmö. 

16.00 GUSTAV FRÅN TRÄDPODDEN
 ɚGatuscenen. Hur många träd 

finns det egentligen i Malmö? 
Gustav Nässlander pratar om träd 
och ekosystemtjänster. 

16.30 MYLLA
 ɚGatuscenen. Tillsammans med 

bönder och odlare bjuder Mylla in 
dig till ett samtal om matindustrin. 
Har den nått sitt bäst-före-datum?

17.00 KLIMATSMART TRÄDGÅRD 
I STAN

 ɚGatuscenen. Trädgårdsmästare 
Bodil Åsberg delar med sig av 
sina bästa tips för en klimatsmart 
trädgård i stan – från balkong 
till villaträdgård.
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STORA SCENEN
17.30 MSO & ANNIKA NORLIN
Klassiskt och indie i skön bland-
ning när en av våra mest 
älskade popartister möter 
Malmö SymfoniOrkester. 

21.00 TIMBUKTU & DAMN!
Jason Diakité är tillbaka 
med vapendragarna i funk-
bandet Damn! Det blir rap, 
funk och gung!

GUSTAVSCENEN
17.30 KIKKI DANIELSSON
De flesta förknippar henne 
med Bra vibrationer men att 
höra henne sjunga country är 
som att se ett vackert kornfält 
vaja. Här uppträder hon med 
fullt liveband. 

19.30 HATER
Indiepopkvartett med spretiga 
gitarrer, långsamt glödande 
groove och klassiska rock-
rytmer. Allt detta tillsammans 
med Caroline Landahls 
ömsinta sångröst. 

21.30 ALICE BOMAN
Hon har gjort sig känd för sin 
intima, berörande och ärliga 
pop, som golvat både skri-
benter och lyssnare.

ÖVRIGA SCENER
12.00 LUNCHKONSERT: PONTUS 
STENKVIST OCH MARIA STILLE

 ɚGatuscenen. Svenska klas-
siker och uppväxtanekdoter 
– en blandning av Så ska det 
låta och radioprogrammet 
Skivor till kaffet. 

15.00 SATURDAY HEARTBREAK
 ɚSwingtältet. Jazzsångerskan 

Johanna Jarl tillsammans med 
Saturday Heartbreak tar sig 
an en repertoar med tyngd-
punkten på rhythm and blues 
och soul. 

15.15 REX RHYTM KINGS
 ɚGatuscenen. New Orleans-

jazz från 1900-talets början. I de 
fem musikernas framförande 
ingår slagkraftiga melodier, 
medryckande rytm och lekfull 
improvisation.

17.00 ALLEYCAT ANTHEM
 ɚMalmöscenen. Ett kreativt 

kollektiv och en kulturförening 
med en gemensam kärlek 
till allt från house och techno 
till funk, soul och instrumental 
hiphop. Till kl. 23. 

17.30 ALLEYCAT ANTHEM: STEPH
 ɚMalmöscenen. Malmöartist 

och låtskrivare med influenser 
från 90-talets r&B, pop och soul. 

17.30 SONIC GROOVE MED 
ÅSA WIDERBERG

 ɚSwingtältet. En av regionens 
rivigaste sångerskor med ett 
muller av soul, blues och funk.

17.30 ORE ISLAND BLUES BAND
 ɚBluestältet. Från de 

 träskigaste trakterna i Malmö 
kommer detta band som 
framför primitiv blues. Gruppen 
var finalister i European Blues 
Challenge 2022! 

18.00 DONNEZ
 ɚDansbanan. Dansband från 

Perstorp som satsar på en bred 
repertoar som tilltalar dans-
publiken. Musik som får den 
mest dansskeptiska personen 
att släppa loss. Andra set 
kl. 20.45. 

18.30 ALLEYCAT ANTHEM: 
MATTIS

 ɚMalmöscenen. Med person-
liga texter och mjuka beats 
skapas ett uttryck som är 
både intimt och berörande. 
Debutalbumet Ett tag till mötte 
strålande recensioner. 

18.30 GUENNA
 ɚRock Stage. ren och skär 

riffest och rejält tunggung med 
influenser från stonerrock och 
progressiv metal utlovas! 

19.45 ALLEYCAT ANTHEM: 
JOHANNA KNUTSSON

 ɚMalmöscenen. Med ett 
förtrollande ambient ljudland-
skap tar internationellt hyllade 
DJ:n med sig Berlin till Malmö. 

20.00 VA ROCKS
 ɚRock Stage. Denna trio 

beskriver sig själva som ett av 
sveriges tuffaste punk-rock-
band. rått utan kompromisser!

20.00 ROGER BERG BIG BAND 
GÄSTAS AV HAYATI KAFE

 ɚSwingtältet. Den internatio-
nellt kända turkiska Hayati har 
både spelat med den svenska 
jazzeliten och varit med på 
svensktoppen 1968. Till kl. 23. 

20.30 JENNY BLUE & THE 
TOMBSTONE SHADOWS

 ɚBluestältet. Malmöprofil och 
bluessångerska som tillsam-
mans med sitt band levererar 
klassisk blues och soul. Med 
bland annat Tor Andersson 
på gitarr.

21.00 ALLEYCAT ANTHEM: 
ALLEYCAT CYPHER

 ɚMalmöscenen. Open-mic. Ta 
dig an Malmöscenen och visa 
vad du går för medan DJ:s från 
kollektivet står för beatsen. 

21.30 THE MERCURY RIOTS
 ɚRock Stage. rockband med 

influenser från såväl 60- och 
70-talet som moderna toner.

22.15 ALLEYCAT ANTHEM: 
AIDINITY

 ɚMalmöscenen. Artist som 
har gjort sig känd på den 
lokala musikscenen främst för 
sina freestyle-framträdanden. 
Genomtänkt men lekfull hiphop 
på engelska och svenska. 

KULTUR 
& KONST
12.00, 13.15, 14.30, 17.00, 18.30 
STORSTAN STREET BRASS

 ɚGaturummet. De profilerar sig 
som Sveriges enda moderna 
New Orleans-brassband med 
influenser från bland annat hip 
hop och funk. 

12.10 LUNCHKONSERT:  
FROM THE BIG SCREEN

 ɚS:t Petri kyrka. Organist Ulla 
Olsson spelar filmmusik från 
Superman på en av värdens 
mest moderna orglar. 

12.30, 15.30 BOUNCING 
NARRATIVES (NOR)

 ɚLördagsplan. Performanceakt 
bestående av en container 
med en studsmatta som tak. 
Publiken bjuds in att se dans-
föreställningen underifrån. 
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14.00 GRAVSTENARNA BERÄTTAR
 ɚS:t Petri kyrka. Möt kvinnor och 

män som satt sin prägel på livet i 
Malmö och S:t Petri kyrka genom 
seklerna. Guide: Anne ruponen 

14.00 MALMÖ STADSARKIV
 ɚGatuscenen. Cloetta och Mazetti 

är namnen på några av Malmös 
många godispionjärer. Föredraget 
utlovar en djupdykning i choklad, 
karameller och lakritskonfekt. 

16.30 LENA FRISK
 ɚGatuscenen. Humor och under-

hållning tillsammans med Lena 
Frisk och nya komiker talanger. Slå 
dig ned vid en av bänkarna och 
skratta ihop en stund!

17.30 MALMÖ DANSFABRIK
 ɚFontänen. Få inspiration till nya 

moves när lärare och elever visar 
upp några av de stilar som dansas 
på skolan. 

18.00 IMPROAFTON 
MED DILAN OCH MOA

 ɚManegen. Improvisationshumor 
med malmökomikerna Dilan Apak 
och Moa Lundqvist samt ensemble!

18.00 DUO JULIA & THEO
 ɚPalladium. Theo Hillborg på 

saxofon och Julia Isaksson på 
piano träffades under studietiden 
vid royal Academy of Music. 
Arr: Musik i Syd och Salomon Smith 
Kammarmusikförening. 

19.00 SWING STATION
 ɚFontänen. Swing Station bjuder 

upp till swingdans med DJ:s samt 
möjlighet att prova på tillsammans 
med instruktör. Till kl. 22.

19.30 SUBMERGE 
 ɚS:t Petri kyrka. Improviserad 

musik som rör sig genom 
vid sträckta ljudlandskap. Till kl. 22.30 

20.00 SHAMELEZZ (DNK)
 ɚManegen. Mizz Privileze presen-

terar en show som kombinerar 
drag-konsten med artistiska 
uttryck som poesi, burlesk, rap och 
cirkus. Målet är en magisk kväll 
utan skam!

22.00 WINDOWS95MAN (FIN)
 ɚFontänen. Fontänen blir en natt-

klubb när den världskända finnen 
Windows95man kliver på scen. En 
oförglömlig finsk afton! 

22.00 GIRLS GONE ALLSÅNG
 ɚManegen. rafflande allsångs-

koncept med Charlotta Björck 
där repertoaren består av idel 
girlpepplåtar.

BARN & 
FAMILJ
11.00 GRAVIDYOGA

 ɚBarnlandet. Prova på gravid-
yoga med Infinite yoga, för alla 
stadier av din graviditet, utifrån 
dina förutsättningar. Med Infinite 
Mama/Infinite yoga.

11.00 CIRKUSLÄGER  
– VARIETÉ KARNEVAL

 ɚBarnlandet. 1800-talsvarieté med 
balanskonster, jonglering, troll-
konster, luftakrobatik och kvack-
salveri. Paketerat på ett sätt som 
passar alla! Till kl. 18. 

11.00 SKAPA DITT DRÖMRUM!
 ɚBarnlandet. Måla ditt drömrum 

eller drömhem på sänglakan, till-
sammans skapar vi ett drömpalats. 
Med Malmö Konstmuseum, inspi-
rerat av utställningen HEM. Till kl. 18. 

11.00 LUGNA HÖRNET: BLÅ BOXEN
 ɚBarnlandet. Glöm tid och rum 

för en liten stund och ta en paus i 
vår undervattenscontainer. För alla 
oavsett språk, ålder eller funktion. 
Till kl. 18. 

11.00 ALTERNATIV FOTOSTUDIO
 ɚBarnlandet. Kom och skapa ditt 

eget porträtt i Moderna Museet 
Malmös festivalfotostudio! Vi 
skapar även egna attribut på plats. 
Till kl. 18.

11.00 MASKVERKSTAD
 ɚBarnlandet. Gör en fantasimask 

av ditt framtidsjag tillsammans 
med Malmö Konsthall och inspi-
reras av utställningen William Scott. 
Till kl. 18.

11.00 INNEBANDY
 ɚBarnlandet. Testa innebandy 

med Malmö Floorball Club! Träffa, 
spela och umgås med deras 
 elitspelare! Till kl. 18. 

13.00, 13.30 YOGA MED DIN BABY
 ɚBarnlandet. En härlig yogastund 

för dig och din bebis! Med Infinite 
Mama/Infinite yoga.  
rek. 2–7 månader. 

14.00 KIDS GONE ALLSÅNG
 ɚManegen. rafflande allsångs-

koncept med Charlotta Björck. 
Disneyfavoriter, mellodängor, 
Sommarskuggans hits, svängiga 
Kokobänglåtar. 

14.00 DEN MAGISKA SPÅRVAGNEN
 ɚBarnlandet. En läskig och 

 fantasifull spårvagnstur med 
monster och magi som tema. 
rek från 9 år. Pågår 3 h.

14.00 FRIIDROTT
 ɚBarnlandet. Prova på friidrott 

med Heleneholms IF! Testa 60 m 
löpning, häck löpning, kast och 
stående längdhopp. Till kl. 18.

16.00 BRÖDERNA LINDGREN 
 ɚManegen. rockshow med 

bandet som älskar att blanda 
allvar med humor. Uppskattas 
av alla mellan 4 och 94 år. Britta 
Persson, Patrik Arve och Anja Bigrell 
står för sången.

Windows95MAN

Dilan och Moa
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16.30 DANSSHOW MED 
ARNBERGS DANSSTUDIO

 ɚBarnlandet. Färgsprakande 
dansshow för hela familjen. Träffa 
kända karaktärer som Olof från 
Frost och sjung med i härlig sång 
med Elsa och Anna. 

16.30 TRÄFFA FUNNY & DJOJJ
 ɚBarnlandet. Karaktärerna 

från Funnys Äventyr kommer till 
Barnlandet och vill gärna att du 
kommer och säger hej! 

17.00 ARNBERGS DANSSTUDIO
 ɚBarnlandet. Disco där alla barn 

får chansen att prova på lite dans 
samt rocka loss med Arnbergs 
grymma dansare.

AKTIVITETER
11.30 CYKLING UTAN ÅLDER

 ɚGustav Adolfs torg. rundtur på 
festivalområdet med Cykling utan 
ålder, för dig som inte orkar eller 
kan ta dig runt själv. Till kl. 17.00.

11.30 PROGRAM FÖR ÅRSRIKA
 ɚGustav Adolfs torg. Programmet 

på Gatuscenen är framtaget i 
samarbete med Hälsa- vård- och 
omsorgsförvaltningen. Välkommen 
att uppleva musik, dans, skratt 
och möten! 

11.30 HÄLSA VÅRD & 
OMSORGSFÖRVALTNINGEN

 ɚGustav Adolfs torg. HVOF och 
representanter från stadens mötes-
platser för äldre är på plats. Möten, 
samtal, IT-hjälp och tävlingar. 
Till kl. 17.00. 

13.00, 16.00 SENIORZUMBA 
MED LJUBICA

 ɚFontänen. Zumba Gold är 
 seniorernas dansgolv! En mildare 
variant av Zumba för de som älskar 
musik, där alla kan hänga med, 
både sittande och stående.

13.00 STAMSITE
 ɚStreamingboxen. Buren gästas 

Polski av STAMSITE, en gamer som 
spelat Minecraft för miljon publik. 
Till kl. 20. 

13.15 HVOF – FÖR STADENS 
SENIORER!

 ɚGatuscenen. Lär dig mer om 
vad Hälsa-, vård- och omsorgs-
förvaltningen gör för seniorer 
i Malmö. 

15.00 ROCK AFTER WORK
 ɚRock Stage. Skön AW i kvälls-

solen med god mat, kall dryck och 
rockmusik. Till kl. 18.30. 

15.00 LADDA I PETRI
 ɚS:t Petri kyrka. Kom och ladda 

mobilen, kroppen och knoppen. 
Här kan du fika, skapa och hänga. 
För dig mellan 10–15 år. Till kl. 19. 

19.00, 21.00 QUIZ MED  
KAPPA BAR MALMÖ 

 ɚLördagsplan. Med roliga 
teman som Harry Potter, Disney 
och musikquiz kommer nu Kappa 
Bar till Malmöfestivalen och 
utmanar publiken. 

Bröderna Lindgren
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MUSIK
STORA SCENEN
19.00 MWUANA
Med sin oblyga inställning har 
han gjort avtryck i svensk musik. 
rap och sång rör sig lättsamt 
över allt från trap till soul och 
karibiska rytmer.  

21.15 STEVE AOKI (USA)
Bered dig på en makalös show 
med EDM i världsklass. Få DJ:s 
har gjort så stort avtryck inom 
genren som Steve Aoki. Stå 
längst fram om du vill uppleva 
hans unika tårtkastning på 
nära håll! 

GUSTAVSCENEN
17.30 ODDJOB
Bandet som ständigt tar nya 
grepp om jazzen och utforskar 
nya lekfulla uttryck. Firar 25 år 
i år. 

19.30 WHITNEY ROSE (CAN)
Vibrerande country med inslag 
av pop och soul. Artisten har 
tagit Texas med storm med sin 
traditionella honkeytonk-stil. 

21.30 DURDUR BAND (SOM)
Publiken förflyttas tilllbaka till 
en svunnen tid, till Mogadishus 
discoscen och den somaliska 
disco-funken. 

ÖVRIGA SCENER
12.00 LUNCHKONSERT: 
SIMONA ABDALLAH (DNK)

 ɚGatuscenen. Hyllad pales-
tinsk-dansk slagverkare som 
tillsammans med sin darbuka 
brutit normer och uppnått stor 
internationell framgång. 

15.00 HAYATI KAFE, MATTIAS 
NILSSON, DAVID ANDERSSON 
OCH OLLE DERNEVIK

 ɚSwingtältet. Missa inte detta 
möte! Magiska toner och röster 
i kombination. 

17.00 P3 DIN GATA
 ɚMalmöscenen. Sveriges 

radios hiphop-kanal P3 Din 
Gata tar över Malmöscenen 
och bjuder på en hiphop-kväll i 
sann malmöanda. Till kl. 23.

17.00 P3 DIN GATA 
SÄNDER LIVE

 ɚMalmöscenen. Program-
ledarna tar tempen på Malmö-
festivalen och värmer upp 
publiken inför kvällens program. 

17.30 INGRID OCH 
WILSON BAND

 ɚBluestältet. Elektrisk blues i ny 
spännande konstellation med 
Ingrid Savbrant och Bo Wilson. 
Nytt och gammalt, eget och lånat. 

17.30 ANNA PAULINE 
– KVINTETT

 ɚSwingtältet. En härlig stund 
med sångerskan från Höganäs.

18.00 INTEREMO
 ɚRock Stage. Dödsmetallband 

med fyra tonåringar från 
Malmö. råa och tunga  gitarriff, 
dånande bas och snabba 
trummor. Ställ dig längst fram 
vid scenen och headbanga!

18.00 MATZ BLADHS
 ɚDansbanan. Helgjutna 

melodier, ljuva ballader och 
rockiga rökare! Dansbandet 
som fyllt dansbanor i över 50 år! 
Andra set kl. 20.45.

19.00 P3 DIN GATA: 
HARAKAT MUSIC PRESENTERAR 
KNUT+RAMI REY 

 ɚMalmöscenen. Det malmö-
baserade skivbolaget presen-
terar Knut och rami rey på 
scen där de skildrar sina verklig-
heter över beats. 

19.15 HUANASTONE
 ɚRock Stage. rockband från 

Malmö. Mäktande stonerrock, 
med skönt groove och härliga 
guldklimpar från grungen. 

20.00 P3 DIN GATA: 
FUGITIVE FAMILIA

 ɚMalmöscenen. Det mång-
facetterade skånska kollektivet 
med namn som bl. a. yigzaw, 
Elemy, Nahom & Jade Litchfield 
kör en hiphop/r&B-takeover på 
Malmöscenen. 

20.30 HONEYBURST
 ɚRock Stage. Fyra energiska 

och explosiva instrumenta-
lister som ger allt på scen 
som om det inte fanns någon 
morgondag. rå ofiltrerad 
blandning av sväng, charm 
och energi!

20.30 MÖNSTERÅS BLUES BAND
 ɚBluestältet. Ett skönt sväng-

ande bluesband i klassisk 
chicagostil med egenkompo-
nerad musik, svenska texter och 
amerikanska originallåtar. 

21.00 P3 DIN GATA: 
JULIE CHIKANE + BOWDOWN 
DANCE ACADEMY

 ɚMalmöscenen. Malmös egna 
Julie Chikane tar med sig elev-
erna från dansskolan Bowdown 
Dance Academy för en full-
späckad show. 

21.00 KARIN TINGNE BAND
 ɚSwingtältet. Ett brett musikal-

tiskt register och en sångerska 
prisad som årets musikaliska 
kreatör i Skurup.

21.45 ROCKPODDENS 
HEMLIGA BAND

 ɚRock Stage. Det utlovas ett 
energiskt rockband som hämtar 
det mesta av sin inspiration från 
70-talet. 

22.00 P3 DIN GATA: DANO
 ɚMalmöscenen. Med sitt 

egna melodispråk och influ-
enser hämtade lika mycket 
från Mellanöstern som Malmö 
avslutar rosengårds nya stjärna 
kvällen på Malmöscenen. 

KULTUR 
& KONST
12.00, 13.15, 14.30, 17.00, 18.00 
STORSTAN STREET BRASS

 ɚGaturummet. De profilerar sig 
som Sveriges enda moderna 
New Orleans-brassband med 
influenser från bland annat hip 
hop och funk. 

12.00, 16.00 SERIEVANDRING 
MED JIMMY WALLIN 

 ɚMalmö stadsbibliotek. Fysisk 
och virtuell serievandring. Här 
träffar du tecknaren Jimmy 
Wallin som visar Malmö i serier. 
Samling vid huvudentrén.
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12.30, 14.00, 16.00  
POP UPS MED MEMORY WAX 
& DANZA TEATRO RETAZOS

 ɚGaturummet. Dans och musik 
på en koncentrerad yta. Tre före-
ställningar poppar upp på olika 
platser under Malmöfestivalen. 
Ca 10 min. 

14.00 UPPÅT VÄGGARNA
 ɚS:t Petri kyrka. Följ med på en 

guidad tur runt kyrkobyggnaden. 
Vad kan vi utläsa av kyrkans exte-
riör? Guide: Anne ruponen

15.00 SILENT BOOK CLUB
 ɚS:t Petri kyrka. En avkopplande 

lässtund från festivalvimlet i en tyst 
gemenskap. Vi står för böckerna, 
du står för lugnet och läsandet. 
Arr: Biblioteken i Malmö.

16.00 HEMBYGDSGILLET
 ɚFontänen. Kom och prova 

några olika svenska folkdanser 
tillsammans med dansare från 
Hembygdsgillet i Malmö. 

16.30 SPEED POETRY
 ɚRundan. Ett nytt sätt att prata 

om migration, segregation, inte-
gration – genom spoken word 
poetry! Här slås kunskap och 
poesi ihop. 120 sek per deltagare. 
Arr: Medborgarskolan-FUF

17.15 GOLDEN DANCE STUDIO
 ɚFontänen. Asesinas Dance 

Crew är en familj med talang-
fulla dansare som sprider energi 
och glädje. Deras stora önskan är 
att alla som vill ska ha möjlighet 
att dansa. 

17.30 MALMÖ CHOIR
 ɚRundan. Kom och sjung soul 

och r&B! Malmö Choir sprider 
glädje och kärlek till musiken och 
visar att en kör som represen-
terar Malmös mångfald är möjlig. 
Arr: Medborgarskolan.

18.00 CRAZY MAMBO
 ɚFontänen. Prova på dans-

stilen mambo samt njut av en 
uppvisning tillsammans med 
Geovanni & Jennie. 

18.00 SALSAKVÄLL
 ɚFontänen. Danskvällen fokuserar 

på dans och musik för alla smaker 
inom den latin amerikanska 
kulturen. Till kl. 22.45. 

18.00 CAMELIORQUESTRA
 ɚManegen. En konsert och en 

nycirkusföreställning. Flygande 
musiker och nervkittlande ögon-
blick, ja här kan allt ske. 

18.30 PASS THE AUX – FÖR 
KVINNOR OCH TRANSPERSONER

 ɚRundan. Alla musikproducenter 
som identifierar sig som kvinnor 
eller transpersoner bjuds in att ta 
med sina alster och spela upp för 
varandra ute på Malmös kanal.

18.30 SALSA LA STYLE OCH 
BACHATA SENSUAL

 ɚFontänen. Salsakväll med bland 
annat prova på salsa för nybör-
jare tillsammans med Love Dance 
Academy och Luis Vazquez & 
Weronika Pilat. 

19.00 MANOAMANO (ARG)
 ɚLördagsplan. En akrobatisk 

komedishow på hög höjd där 
fysiska begränsningar inte längre 
gäller. Magi, mystik och en 
unik upplevelse.

19.00 FÖRKLÄDD GUD
 ɚS:t Petri kyrka. Lars-Erik Larssons 

nyromantiska svit Förklädd 
Gud har blivit ett av de mest 
älskade svenska klassiska verken. 
Konserten inleds med en sing-
along med orkester. 

19.00 KIZOMBA
 ɚFontänen. Prova på kizomba 

och ta del av uppvisning med 
Daniela Horta. 

19.30 PASS THE AUX
 ɚRundan. Proddar du? Gör du 

musik? Pass-the-Aux är ett till-
fälle att spela beats, låtar och 
demos via aux-kabeln som gene-
röst passas runt! Host: The Vibe. 
Arr: Medborgarskolan.

19.30 SALSA ON 1
 ɚFontänen. Workshop med 

möjlighet att prova på salsa. 
Det bjuds även på en uppvis-
ning i salsa med världsmästare 
Mariano och Bella från Malmö 
Dansakademi. 
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20.00 QUIZSHOW MED 
EMMA KNYCKARE & 
JOSEFIN JOHANSSON

 ɚManegen. En salig blandning 
av musik, humor, knas och skoj i 
en härlig quizshow specialskriven 
för Malmöfestivalen. 

20.00 KUBANSK SALSA
 ɚFontänen. Prova på kubansk 

salsa med Cubabaila2005. 
Det kommer även bjudas på 
en dansanimation. 

20.15 KLANGERNAS RUM – 
RUMMENS KLANGER

 ɚS:t Petri kyrka. Petri Sångare och 
dirigent Karin Oldgren möter Jonas 
Sjöblom i en musikalisk gestaltning 
med meditativa toner från olika 
länder. Till kl. 22.30.

20.30 REGGAETONSALSATON
 ɚFontänen. Prova på och se 

uppvisning i reaggeton-salsaton 
med Salsa Energia dansskola. 

21.00 AFROKUBANSK RUMBA
 ɚFontänen. Prova på och se 

en härlig uppvisning i afro-
kubansk rumba med Havana 
Dance Company.

21.30 SALSA SOCIALDANS
 ɚFontänen. Salsa socialdans 

med DJ Casa de la Timba. Det 
blir en blandning av olika salsa-
stilar, timba cubana, bachata 
och kizomba. 

22.00 VARIETÉ KARNEVAL 
– KATABLAM! 

 ɚManegen. Karneval bjuder in till 
en verklighetsflykt värd namnet! 
Ta del av jonglering, fakir konster, 
styrke kvinnor och magi – i ett 
romantiskt 1800-talsskimmer!

BARN & 
FAMILJ
11.00 SKAPA DITT DRÖMRUM!

 ɚBarnlandet. Måla ditt drömrum 
eller drömhem på sänglakan, till-
sammans skapar vi ett drömpalats. 
Med Malmö Konstmuseum, inspi-
rerat av utställningen HEM. Till kl. 18. 

11.00 LUGNA HÖRNET: BLÅ BOXEN
 ɚBarnlandet. Glöm tid och rum 

för en liten stund och ta en paus i 
vår undervattenscontainer. För alla 
oavsett språk, ålder eller funktion. 
Till kl. 18. 

11.00 RITA DIN EGEN SERIE
 ɚBarnlandet. Nu får du chansen 

att rita din egen serie. Kom och lär 
dig tillsammans två riktiga serie-
tecknare och Seriestaden Malmö. 
Till kl. 18.

11.00 ALTERNATIV FOTOSTUDIO
 ɚBarnlandet. Kom och skapa ditt 

eget porträtt i Moderna Museet 
Malmös festivalfotostudio! Vi 
skapar även egna attribut på plats. 
Till kl. 18.

11.00 INNEBANDY
 ɚBarnlandet. Testa innebandy 

med Malmö Floorball Club! Träffa, 
spela och umgås med deras elit-
spelare! Till kl. 18. 

12.00 NALLESVÄNG 
MED MALMÖ LIVE

 ɚBarnlandet. Sångstund och 
medryckande musik och massor 
av rörelser tillsammans med musik-
pedagoger från Malmö Live. 

14.00 KIDS GONE ALLSÅNG
 ɚManegen. rafflande allsångs-

koncept med Charlotta Björck. 
Disneyfavoriter, mellodängor, 
Sommarskuggans hits, svängiga 
Kokobänglåtar. 

15.00 MANOAMANO (ARG)
 ɚBarnlandet. En akrobatisk 

komedishow på hög höjd där 
fysiska begränsningar inte längre 
gäller. Magi, mystik och en 
unik upplevelse. 

15.30 MODERN DANS
 ɚBarnlandet. Prova på 

modern dans med rydbergs 
Dance Academy! 

16.00 SHOWDANS
 ɚBarnlandet. Kom och prova 

på showdans med rydbergs 
Dance Academy! Lekfullt med 
härliga stegkombinationer och 
mycket känsla.

16.00 BARNIMPRO MED 
DILAN OCH MOA

 ɚManegen. Improviserad humor 
för barn med komikerna Dilan 
Apak, Moa Lundqvist samt pianist!

16.30 HIPHOPDANS
 ɚBarnlandet. Kom och prova på 

hip hopens traditionella steg med 
rydbergs Dance Academy!

17.00 BICYCLE BEAT & DISCO
 ɚBarnlandet. Explosivt gatuband 

som spelar musik på cykel, skrot 
och saxofoner. Med sin eldiga 
energi får de alla att dansa, från 
liten till stor.

AKTIVITETER
13.00 MSMEDIUS

 ɚStreamingboxen. Matilda 
har gett röst till många älskade 
karaktärer däribland Birgitte 
i succespelet Overwatch. Nu 
är hon på plats hos Polski i 
Streamingboxen! Till kl. 20.

15.00 AW MED ROCKPODDEN
 ɚRock Stage. Att torsdagar 

är rockpodd-dagar är sedan 
gammalt! Det blir intervjuer 
och annat gött! Kom och häng. 
Till kl. 18. 

19.00, 21.00 QUIZLOVERS UNITE!
 ɚLördagsplan. Quizza dig genom 

musik-, film- och populärkultur från 
nu och då. Alltid med en röd tråd 
eller ett lagom långsökt tema… 

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
14.00 FRAMTIDENS MAT 
MED FILIP POON

 ɚGatuscenen. Hållbar mat från 
havet med Marint kunskapscenter 
och Gårdsfisk. Filip Poon lagar mat 
på scenen. En del i projektet Food 
Wave. Till kl. 17.30.

18.30 KLIMATSMART MAT MED 
JULIA TUVESSON

 ɚGatuscenen. Kom och smaka 
framtidens mat som är lokal och 
klimatsmart! Julia Tuvesson lagar 
mat med skånska råvaror. En del i 
projektet Food Wave.
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PROGRAMPUNKTER  
SOM SYNTOLKAS

PROGRAMPUNKTER SOM  
TECKENSPRÅKSTOLKAS

S

T

Mer information om 
Malmöfestivalens arbete 
med tillgänglighet finns på 
malmo festivalen.se under 
sidan FAQ. Hemsidan har 
en talsyntes som omvandlar 
text till tal, som du enkelt 
aktiverar i menyn. 

LÖRDAG 13 AUG
15.00–17.00 CHRISWHIPPIT 
& FIGGEHN

 ɚStreamingboxen

18.30–19.30 MALMÖFESTIVALQUIZ 
MED DALLAS

 ɚGatuscenen. Se sid 11.

SÖNDAG 14 AUG
16.00–18.00 RIX FM FESTIVAL

 ɚStora Scenen

MÅNDAG 15 AUG
13.00–15.00 FESTIVALHÄNG MED 
FELICIA OCH DANIEL 

 ɚBarnlandet. Se sid 11.

15.00–15.30 VARIETÉ KARNEVALSHOW
 ɚBarnlandet

16.00–17.00 SAGODRAGSHOW
 ɚManegen

20.00–21.00 ILL ABILITIES
 ɚManegen

TISDAG 16 AUG
16.00–17.30  
GUSTAV FRÅN TRÄDPODDEN 
MYLLA OCH KLIMATSMART 
TRÄDGÅRD I STAN

 ɚGatuscenen

20.00–21.00 IMPROAFTON 
MED DILAN OCH MOA

 ɚManegen

ONSDAG 17 AUG
17.30–18.45 MSO & ANNIKA NORLIN

 ɚStora Scenen

FREDAG 19 AUG 
22.00–23.00 MAMAGOALS 
MALMÖFESTIVALEN EDITION 

 ɚManegen

Teckenspråkstolkning och 
teckenspråksgestaltning på 
Malmöfestivalen 2022 tillhandhålls 
i år av Öresundstolkarna. 

Kom i god tid för plats långt fram. 
Tolken står vanligtvis på scenens 
vänstra sida från publiken sett. 
För att läsa mer om de tolkade 
akterna se respektive program-
punkt i programmet.

FREDAG 12 AUG
18.00–19.00 MAGIC VARIETY

 ɚManegen. Färdtjänst: Kung Oscars 
väg 11, vid entrén Stadsbiblioteket 

LÖRDAG 13 AUG
14.00–15.30 ALLSÅNG MED 
KOKOBÄNG

 ɚManegen. Färdtjänst: Kung Oscars 
väg 11, vid entrén Stadsbiblioteket 

SÖNDAG 14 AUG 
18.00–19.00 ENSAM, TVÅSAM, 
TVEKSAMHET

 ɚManegen. Färdtjänst: Kung Oscars 
väg 11, vid entrén Stadsbiblioteket 

TISDAG 16 AUG
16.00–17.30 MALMÖ OPERA GER 
ROMEO OCH JULIA

 ɚStora Scenen. Färdtjänst: Mäster 
Nilsgatan 22 

ONSDAG 17 AUG
18.00–19.00 IMPROAFTON 
MED DILAN OCH MOA

 ɚManegen. Färdtjänst: Kung Oscars 
väg 11, vid entrén Stadsbiblioteket 

TORSDAG 18 AUG
19.00–20.00 FÖRKLÄDD GUD

 ɚS:t Petri kyrka. Färdtjänst: Mäster 
Nilsgatan 22 

FREDAG 19 AUG 
16.30–17.30 SJÖMAT MED 
SANDRA MASTIO

 ɚGatuscenen. Färdtjänst: 
P-huset Anna, Drottninggatan 28

Syntolkning på Malmöfestivalen 
2022 leds av Helena Frank från 
Ordvärlden. 

Kom i tid! Syntolken möter upp på 
angiven färdtjänstplats en timme 
innan programpunkten börjar. 
Vissa akter blir snabbt fullsatta. 
Du ska hinna få mottagare och en 
introduktion. Ta gärna med egna 
lurar, 3.5mm sladd. Annars finns 
lurar att låna på plats. Efter arrang-
emangets slut ledsagar syntolk till-
baka till färdtjänstplats och stannar 
till dess att färdtjänst hämtat upp. 

Önskar du sånghäfte i punktskrift 
eller storstil till någon av program-
punkterna: Kokobäng, Malmö 
Opera eller Förklädd Gud finns 
det på plats eller kan beställas via 
helena@ordvarlden.se.
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STORA SCENEN
19.00 CHERRIE
Sveriges egen r&B-drottning har 
prisats med både P3 Guld och 
Grammis. Musiken bär budskap 
från förorten, utanförskapet 
och poesin. 

21.00 MARES
Med träffsäkra texter och 
snabbhäftande melodier 
skildrar de ungdomen, dess 
eufori och bitterljuva känsla 
av att den när som helst kan 
vara över.

23.00 MOLLY SANDÉN
En av sveriges mest folkkära 
röster vars musik är lika stor-
slagen som intim. En mäktig 
avslutning på Malmöfestivalen!

GUSTAVSCENEN
17.30 CLIMATE LIVE
De vill förena och  mobilisera 
människor i kampen för klimat-
rättvisa. Nu samlar de artister, 
klimatforskare och aktivister 
för att tillsammans ta ton. 
Arr: Climate Live.

21.00 ARRE! ARRE!
Malmöbaserat punkrock-
band med inspiration från 
90-talets riot grrrl-scen. rak, fet 
punkkänsla! 

23.00 ÖSTBLOCKET 
Äntligen är Östblocket tillbaka 
på Malmöfestivalen. Dans, svett 
och glädje utlovas! En svensk 
tolkning av balkanmusik när 
den är som bäst. 

ÖVRIGA SCENER
12.00 LUNCHKONSERT:  
YASMINE EL BARAMAWY (EGY)

 ɚGatuscenen. Hon är en 
oud-instrumentalist som skapat 
sitt eget sound. Tillika politisk 
aktivist, kvinnorättskämpe och 
Malmö stads nya fristadsgäst. 

15.00 VIVIAN BUCZEK KVINTETT
 ɚSwingtältet. Svensk jazzsång-

erska med band.

17.00 RETROMUSIKFÖRENINGEN 
MALMÖ

 ɚMalmöscenen. Nystartad 
ideell musikförening med stor 
kärlek till 50-, 60-och 70-talets 
rock och popmusik bjuder på 
en helkväll. Till kl. 01. 

17.00 RETROMUSIKFÖRENINGEN 
MALMÖ: THE SVENTURES

 ɚMalmöscenen. Tre rutinerade 
musiker som spelar hitlåtar från 
det kreativa 60-talet. 

17.30 CAUGHT IN ACTION
 ɚRock Stage. Nytt band med 

erfarna musiker. Bandet hämtar 
sin inspiration från Bon Jovi och 
Def Leppard. 

17.30 FRIED OKRA (DNK) 
 ɚBluestältet. Alternativ blues 

med en modern tappning 
av Northern Hill Country Blues 
med Morten Lunn i spetsen. 
Ett unikt sound både för hjärta 
och hjärna.

17.30 FELIX TANI KVINTETT
 ɚSwingtältet. Musik i 

modern jazztradition med 
både skandinaviska och 
amerikanska inflluencer.

19.00 VELVET INSANE
 ɚRock Stage. Superhet 

rocktrio, ett namn att räkna 
med! Förvänta er en härlig 
stämning med svängiga 
refränger som fastnar snabbt!

19.00 PERIKLES
 ɚDansbanan. Beskrivs som 

Dansbanans husband. Äntligen 
får vi dansa loss till hitlåtar som 
Var ska vi sova inatt och Vill 
du ha mig. Andra set kl. 21.00, 
tredje set kl. 23.00. 

19.00 RETROMUSIKFÖRENINGEN 
MALMÖ: THE BUCKAROOS

 ɚMalmöscenen. rock’n’roll, 
pop och soul! Svängigt party-
band som bildades 1984 och 
har spelat in ett tiotal skivor 
varav fyra i Texas och Louisiana.

20.00 CASANOVAS
 ɚDansbanan. Började som ett 

50-talsrockband på fritidsgårds-
nivå, nu pålitlig dansmaskin 
som smittar med sin charm och 
spelglädje! Andra set kl. 22.00, 
tredje set kl. 00.00. 

20.00 JOE SPINACI COMBO
 ɚSwingtältet. En samling 

malmömusiker som rör sig i 
blues- och swingvärlden.

20.00 IDA BANG & THE 
BLUE TEARS

 ɚBluestältet. Hon har kallats 
det svenska blueshoppet. 
Med sitt band blandar hon 
blues, americana och soul. Ett 
modernt retro-sound med både 
eget material och covers.

20.30 MODESTY
 ɚRock Stage. rockband från 

Skåne. Natalie Hultgren och 
hennes tunga basgångar, Alice 
Persson som headbangar på 
sin gitarr och Servane Beljaew 
som dansar bakom trumsetet.

21.00 RETROMUSIKFÖRENINGEN 
MALMÖ: ULF ”MASKEN” 
ANDERSSON & CO 

 ɚMalmöscenen. ”Last man 
standing” på den Skånska pop 
och rock-scenen. Här tillsam-
mans med några av Malmös 
bästa rootsmusiker i nytt band. 

22.00 SATAN TAKES A HOLIDAY
 ɚRock Stage. Medryckande, 

rakt på sak, hårt, ironiskt och 
på största allvar. De tar tag i din 
nacke och släpper inte förrän 
du skakar din rumpa i takt 
till musiken. 

22.30 BOWDOWN AFTER PARTY
 ɚFontänen. Bowdown Dance 

Academy avslutar festival-
kvällen med ett stort after 
party med DJ Bea och DJ Big. 
Till kl. 00.45.

22.30 GÖSTA KLAPPS FINALLY 
FUNK FAMILY

 ɚSwingtältet. Funk och soul 
som får tältet att skakas om 
ordentligt. Till kl. 01. 

23.00 RETROMUSIKFÖRENINGEN 
MALMÖ: SOUL REVELATION

 ɚMalmöscen. Dynamiskt stor-
band från Malmö som presen-
terar det bästa från 60- och 
70-talets största soulartister. 

23.00 WEST BAY UNION MED 
SIMON ANDERSSON

 ɚBluestältet. Malmöpågen 
blev första svensk att få utmär-
kelsen årets countrylåt i USA. Nu 
är han tillbaka med nytt band 
och en stor portion countryrock.
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23.30 INFINITE & DIVINE
 ɚRock Stage. Duon rör sig gräns-

löst mellan melodisk hårdrock och 
metal med tunga gitarriff och sång 
med mycket attityd. 

KULTUR 
& KONST
12.00, 16.00 SERIEVANDRING 
MED JIMMY WALLIN 

 ɚMalmö stadsbibliotek. Fysisk 
och virtuell serievandring. Här 
träffar du tecknaren Jimmy Wallin 
som visar Malmö i serier. Samling 
vid huvudentrén.

12.30, 14.00, 16.00 POP UPS MED 
MEMORY WAX & DANZA TEATRO 
RETAZOS

 ɚGaturummet. Dans och musik 
på en koncentrerad yta. Tre före-
ställningar poppar upp på olika 
platser under Malmöfestivalen. 
Ca 10 min. 

14.00 TIL GUDS EHRE OCH DENNE 
KIRKE TIL EN ZIRAHT

 ɚS:t Petri kyrka. Lär dig mer om 
kyrkan, alla dess fasta och lösa 
inventarier samt dess tillverkare. 
Guide: Anne ruponen 

14.45, 15.45, 16.45 
ENERGY SQUARES 

 ɚGaturummet. Testa på square-
dans. Varken förkunskaper eller 
partner behövs men ta ett par 
bekväma skor. Vi dansar till glad 
musik i grupp om åtta personer. 

15.00 SILENT BOOK CLUB
 ɚS:t Petri kyrka. En avkopplande 

lässtund från festivalvimlet i en tyst 
gemenskap. Vi står för böckerna, 
du står för lugnet och läsandet. 
Arr: Biblioteken i Malmö.

16.00 LIGHT TEAM
 ɚFontänen. Dansshowen 

LIGHT är en karibisk, dancehall 
och afro inspirerad show med 
urbana inslag. Framförs här till ett 
medley av låtar.

16.30 BOLIVIANSK FOLKDANS 
MED RAICES

 ɚFontänen. Dansgruppen raices 
intar scenen och bjuder på 
varierande rytmer i färgglada 
utsmyckade dräkter. 

17.00 ABADÁCAPOEIRA
 ɚFontänen. Ta del av den brasi-

lianska kampsporten capoeira! 
Show och workshop. Få ett smak-
prov på den brasilianska, energi-
fulla kulturen. 

18.00 ANNA THE CABARET
 ɚManegen. Cirkusföreställning av 

och med Moa Karlsson och Julietta 
Birkeland. En hyllning till deras vän 
och kollega som tog sitt liv. Från 14 år. 

18.00 ENERGY SQUARES
 ɚFontänen. Testa på square-

dans. Varken förkunskaper eller 
partner krävs, men ta med ett par 
bekväma skor. Dans till glad musik i 
grupp om åtta personer. 

19.00 BÄTTRE FOLK
 ɚPalladium. Möt fyra karaktärer 

som golvar dansscenen med sin 
juckande discodans, sitt gräns-
överskridande könsuttryck och sitt 
dekonstruerande av hoppet som 
rörelse. Arr: Dansstationen.

19.00 MANOAMANO (ARG)
 ɚLördagsplan. En akrobatisk 

komedishow på hög höjd där 
fysiska begränsningar inte längre 
gäller. Magi, mystik och en 
unik upplevelse. 

19.30 KONTRAMUSIK: ANDREAS 
TILLIANDER OCH GORAN KAJFEŠ

 ɚS:t Petri kyrka. Trumpetaren och 
jazzmusikern Goran och ambient- 
dub- och technoproducenten 
Andreas möts i en improvisation. 
Till kl. 22.30.

20.00 BAGHDAD SESSIONS
 ɚManegen. Musik- och poesi-

kväll med Sattar Al-Saadi, Ahmed 
Altharawani och Jemile Al yousuf. 
En föreställning där arabisk 
musik och poesi skapar en 
förtrollande stämning. 

20.00 REAL YARD VIBES!
 ɚFontänen. Dancehallviben tar 

över Malmöfestivalen! Kom och låt 
välkända jamaicanska dansare 
och DJ:s från regionen introducera 
en energifylld kultur full av musik 
och dans.

20.00 BOWDOWN DANCE 
ACADEMY

 ɚFontänen. En helkväll med dans-
tävlingar, real yard vibes, uppvis-
ningar och mycket mer! Kvällen 
avslutas med ett after party med DJ 
Bea och DJ Big. Till kl. 00.45.

21.30 DANSTÄVLING OCH 
WORKSHOPS

 ɚFontänen. Janet Chikane 
från Bowdown Academy håller 
i workshop och uppträder med 
två låtar. 

22.00 MAMAGOALS 
MALMÖFESTIVALEN EDITION

 ɚManegen. Med humor, snack, 
sång och en loopstation bjuder 
Charlotta Björck på överras-
kande igenkänning och djupa 
samtidsbetraktelser.

BARN & 
FAMILJ
11.00 SKAPA DITT DRÖMRUM!

 ɚBarnlandet. Måla ditt drömrum 
eller drömhem på sänglakan, till-
sammans skapar vi ett drömpalats. 
Med Malmö Konstmuseum, inspi-
rerat av utställningen HEM. Till kl. 18. 

11.00 LUGNA HÖRNET: BLÅ BOXEN
 ɚBarnlandet. Glöm rum och tid 

för en liten stund och ta en paus i 
vår undervattenscontainer. För alla  
oavsett språk, ålder eller funktion. 
Till kl. 18. 

11.00 MASKVERKSTAD
 ɚBarnlandet. Gör en fantasimask 

av ditt framtidsjag tillsammans 
med Malmö Konsthall och inspi-
reras av den aktuella utställningen 
av William Scott. Till kl. 18

12.00 SJUNG OCH DANSA MED 
PETTSSON OCH FINDUS

 ɚBarnlandet. Sång-och dans-
föreställning med Funnys Äventyr! 
Gubben och hans katt dansar 
och sjunger till barnsånger som vi 
känner igen. 

14.00 BOLLYWOOD 
DANS UPPVISNING

 ɚBarnlandet. Kom och titta på 
barnen från Flower Power, som 
dansar den traditionella indiska 
dansformen bollywooddans. 

14.00 NALLEKONSERT MED 
MSO OCH NASSIM AL FAKIR

 ɚManegen. Nalle kommer till festi-
valen tillsammans med fem brass-
musiker ur Malmö SymfoniOrkester 
och sin kompis Nassim Al Fakir.
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14.30 BOLLYWOODDANS
 ɚBarnlandet. Prova på den 

traditionella indiska dansformen 
bollywooddans tillsammans med 
Flower Power. Till kl. 17. 

15.00 MANOAMANO (ARG)
 ɚBarnlandet. En akrobatisk 

komedishow på hög höjd där 
fysiska begränsningar inte längre 
gäller. Magi, mystik och en 
unik upplevelse. 

16.00 ODDJOBB JAZZOO
 ɚManegen. Livespelning för barn. 

De vill skapa lekfull och impro-
viserad musik som utmanar och 
inspirerar barn. 2014 fick de en 
Grammis för Årets Barnalbum. 

17.00 BOLLYWOODDISCO
 ɚBarnlandet. Släpp loss och 

dansa bollywooddans eller bara 
dansa helt fritt tillsammans i Flower 
Powers Bollywooddisco! 

17.45 BOLLYWOODORKESTER 
OCH DANSARE

 ɚBarnlandet. Avsluta barnens 
Malmöfestival på indiskt vis. Skåne 
Dhol Tasha Pathak står för musiken 
och bollywooddansare dansar 
med alla som vill vara med!

AKTIVITETER
13.00 MSMEDIUS

 ɚStreamingboxen. Matilda 
har gett röst till många älskade 
karaktärer däribland Birgitte 
i succespelet Overwatch. Nu 
är hon på plats hos Polski i 
Streamingboxen! Till kl. 20.

15.00 ROCK AFTER WORK
 ɚRock Stage. Dags för final-

dagen på rockafterworken. Skön 
AW i kvällssolen med god mat, kall 
dryck och rockmusik. Till kl. 17.30. 

19.00, 21.00 QUIZLOVERS UNITE!
 ɚLördagsplan. Quizza dig genom 

musik-, film- och populärkultur från 
nu och då. Alltid med en röd tråd 
eller ett lagom långsökt tema… 

MILJÖ & 
HÅLLBARHET
14.00 ALGER – FRAMTIDENS MAT

 ɚGatuscenen. KTH-forskaren 
Fredrik Gröndahl har varit med och 
lagt grunden för svensk alg odling. 
Här berättar han vad som gör 
alger till framtidens mat.  
Arr: Blå Mat.

15.30 KAN MAN ÄTA HAVSKATT 
OCH SJÖSTJÄRNA?

 ɚGatuscenen. Kom och känn, 
lukta och smaka på ny spännande 
havsmat. Tillsammans med Kristina 
Snuttan Sundell, forskare och expert 
av odling av havsmat. Arr: Blå Mat.

16.30 SJÖMAT MED 
SANDRA MASTIO

 ɚGatuscenen. Malmös mäster-
kock visar möjligheterna med 
svensk sjömat, assisterad av 
forskarna Snuttan Sundell och 
Fredrik Gröndahl. Arr: Blå mat.

Tillsammans skapar 
vi superkrafter

Vi på E.ON älskar Malmö – det är vårt hem! Ett hem som vi värmer upp  
med 60 mil fjärrvärmeledning och ger energi när vi bygger ut och förstärker 
elnätet. Vi ser även till att få upp fler laddstolpar och solceller i staden, både 

själva och via våra kunder. Samtidigt gör vi Malmö smartare, när vi nu  
installerar nästa generations elmätare i drygt 150 000 hushåll. På så vis  

kan alla bidra till energiomställningen, kilowatt för kilowatt.

Ett varmt, smart 
och energirikt Malmö



JULIUS PRODUCTION & CSB A/S PRESENTERAR

THE BILLION-DOLLAR IRISH DANCE SHOW RETURNS
25 YEARS OF STANDING OVATIONS

“I´m so excited to bring the  

original Lord of the Dance  

back on our tour again!”

- Michael Flatley

2/9 Norrköping Louis De Geer - 3/9 Malmö Arena
4/9 Partille Arena, Göteborg

lordofthedance.com

JULIUS PRODUCTION & CSB A/S PRESENTERAR

14/10 Malmö - 15/10 Halmstad
16/10 Stockholm - 18/10 Norrköping - 19/10 Växjö

 20/10 Kalmar - 21/10 Göteborg
queen-machine.dk

EUROPE´S BEST QUEEN TRIBUTE BAND
- NÄRMARE ORIGINALET KOMMER DU INTE!

Musikalen med KIM LARSENS & GASOLINS största hits!

NÖJESTEATERN MALMÖ | PREMIÄR 23 SEPTEMBER
mittomnatten.se

Nic Schröder ∙ Cornelius Löfmark ∙ Jennie Rosengren ∙ Janne Åström ∙ Ralf Gyllenhammar
Regi: Anders Albien

1/11 MALMÖ, NÖJESTEATERN KL 19
2/11 JÖNKÖPING, PINGSTKYRKAN KL 19 
3/11 STOCKHOLM, LILLA CIRKUS KL 19

Julius Production & Andrew Kay and Associates presenterar

SOWETOGOSPELCHOIR.COM

Spreading joy to audiences across the globe for nearly two decades 5 0 T H  A N N I V E R S A R Y5 0 T H  A N N I V E R S A R Y

NÖJESTEATERN, MALMÖ | 20 NOVEMBER kl 18
KONSERTHUSET, STOCKHOLM| 22 NOVEMBER kl 20

BILJETTER: JULIUS

JULIUS PRODUCTION    



JULIUS PRODUCTION, 3 FOR 1 TRINITY CONCERTS & HIGHLIGHT CONCERTS PRESENTERAR

Sverigeturné 2023
24/2 Helsingborg, Helsingborgs Konserthus
25/2 Växjö, Växjö Konserthus
26/2 Örebro, Hjalmar Bergmanteatern
28/2 Gävle, Gävle Konserthus
1/3 Linköping, Konsert & Kongress
2/3 Västerås, Västerås Konserthus
3/3 Kalmar, Kalmarsalen

4/3 Jönköping, Jönköping Konserthus
5/3 Göteborg, Göteborgs Konserthus
6/3 Stockholm, Cirkus
8/3 Karlskrona, Konserthusteatern
9/3 Malmö, Nöjesteatern
10/3 Halmstad, Halmstads Teater

CATS • PHANTOM OF THE OPERA • STARLIGHT EXPRESS • EVITA
JESUS CHRIST SUPERSTAR • SUNSET BOULEVARD AND MANY MORE

NÖJESTEATERN, MALMÖ | PREMIÄR 17 MARS 2023

Manus: John Cleese & Conny Booth | Regi:  Anders Albien | Rollerna: Birgitta Rydberg | Eva Rydberg | Adde Malmberg | Kalle Rydberg

Nyårskonserten
FRÅN WIEN 2023

Julius Production & PH International Music & Great entertainment presents

S C H Ö N B RU N N  S L OT T S F I L H A R M O N I K E R 
Repertoar ur den världsberömda TV-konserten från Wien 

sedan

1785

TR
AD

IT

ION FRÅN W
IEN

nyarskonserten.se

Turné januari 2023
17/1 Stockholm - 18/1 Helsingborg 

20/1 Oslo - 21/1 Uddevalla - 22/1 Malmö

Les Misérables
THE MUSIC OF

ORIGINAL MOVIE SCENES
OF THE FILM-SUCCESS 2012

LIVE-EXPERIENCE
Soloists, Singers and Musicians of the CINEMA FESTIVAL SYMPHONICS • ARTISTIC DIRECTION: Stephen Ellery 

The masterpiece of BOUBLIL & SCHÖNBERG IN CONCERT 

Sverigeturné februari 2023
3/2 Jönköping - 4/2 Uppsala - 5/2 Göteborg

6/2 Örebro - 7/2 Linköping - 9/2 Malmö - 10/2 Kalmar
11/2 Växjö - 12/2 Helsingborg - 13/2 Stockholm

Sverigeturné mars 2023
7/3 Malmö - 8/3 Kalmar

9/3 Växjö - 10/3 Helsingborg - 11/3 Linköping
12/3 Norrköping - 13/3 Stockholm - 14/3 Örebro

PRODUCTION.SE

HAR NÅGOT FÖR ALLA



GUSTAV ADOLFS TORG
1. Meal on Wheels. v Burgare, 

smash burgare & milkshakes. 
Vegetariska, veganska och 
glutenfria alternativ.

2. Tabemasu Ka-Jen. v 
Niku noodles & gyoza, tofu 
noodles. Vegan gyoza.

3. Den småländska  matfabriken. 
v Olika fyllda tunnbrödsrullar.

4. Green Fries. v Green Fries 
pommes, loaded fries. Alla 
KrAV-ekologiska pommes samt 
halloumi fries på ost från Nablus 
mejeri i Malmö.

5. Asian wok street food. v 
Banh mi, viet bowl, pho 
& sommarvårrullar.

6. Crêpes ala cart. v Olika 
crêpes på ekologiska ägg. 
Glutenfria alternativ. 

7. Indian Grill. v Chicken 
halloumi bowl/wrap, grilled 
chicken bowl & kikärtsgryta 
med ris.

8. Korrito. v Bulgogi med 
pommes. Marinerad tunt skivad 
entrecote. Vegetarisk bulgogi. 
Mexikansk/koreansk fusion.

9. Jeffreys food truck. v Churrasco 
guasaca. Kött i bröd med chimi-
churri. Vegetarisk churrasco. 

10. Seafood Paradise. Fisktacos, 
calamares & fiskburgare.

11. Tacos House Skåne. v 
Klassiska tacos med olika 
 fyllningar. Vegetariska tacos.

12. Steak Sandwich. v Steak 
 sandwich. Strimlat eko nötkött 
i baguette med tryffelaioli. 
Vegetarisk steak sandwich.

13. Falafel Street Food Skåne. v 
Kebab & falafel.

14. Veins Fish & Chips. Fish & chips, 
fish tacos.

15. Kärleksgatan 3. v Handgjord 
ravioli med olika fyllning. 
Även vegansk ravioli.

16. ReBike Cykelcaféet. v Taco 
carnitas samt vegetariska tacos.

17. Café Lagunen. v Friterad 
camembert med hjortronsylt, 
friterad banan och ananas 
med glass.

MAT PÅ FESTIVALEN
v Har vegetariskt alternativ.
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18. American Rock n Roll 
Burger. v Högrevsburgare 
med brioche, svenskt krav-
märkt kött. rödbetsbaserad 
burgare. Serveras även 
glutenfri, laktosfri samt 
vegansk.

19. Malmös Cevapi. v Grillad 
cevapi & pleskavica i bröd. 
Halloumiburgare och 
oumphburgare.

20. Lupinta. v Lupinta noodles, 
bao buns med Lupinta bites 
och Lupinta burger. 

21. Bayt Almandi. v Biryani kyck-
ling, lamm och mandi. rökt 
kyckling, lamm med rökt ris. 
Mosakaah och kawag, auber-
gine, potatis och zucchini.

22. Speedy Lee Asien 
Streetfood. v Pad thai wok 
med kyckling spett & dim sum. 
Vegetariska alternativ finns.

23. Casey’s Fish & Chips. v 
Fish & chips, friterad irländsk 
korv. MCS märkt kolja, lokalt 
odlad potatis, svensk rapsolja.
Vegetariska friterade garlic 
mushrooms. 

24. Okonomiyaki. v Okonomiyaki 
– japansk pannkaksomelett. 
Vegetarisk okonomiyaki. 

25. PA Langos. v Klassiska 
langos. Alla langos går att få 
veganska.

26. Viltmat. v Älgkebab, vildsvins-
kebab, viltkebab. 100% svenskt 
kött, vegetarisk ”viltkebab”.

27. Grekiska föreningen i 
Malmö. v Gyros och grillad 
souvlaki samt grekisk sallad.

28. Taste of Congo. v Tilapia na 
makemba. Fisk, matbanan, 
blandade grillade grönsaker 
och friterad kassava.

29. Efter regn kommer solsken. v 
Svensk husman: köttbullar, 
mos, rårörda lingon, inlagd 
gurka. Vegbullar med samma 
tillbehör. Båda rätter går att få 
veganska.

30. Urban Turban. v Chicken 
biryani, samosas. Chole 
bhature, kikärtsgryta, pav 
bhaji, potatisgryta.

31. Ethio-Cusine. v Tibs & 
miser. Tärnat marinerat kött, 
röd linsgryta med grönkål. 
Vegetariskt och veganskt.

32. Original Paella. v Paella och 
vegetarisk paella.

33. Thrilla in Manila. v Chicken 
bao, beef papa. Kött, risrätt, 
vegetarisk ”kyckling” sallad, 
soya glaze, chilimayo.

34. Mucho Gusto la Cosina 
Latina. v Chilenska empa-
nadas och churrasco. Även 
vegetariska empanadas 
churrasco.

35. Simple foodtruck (Minhs 
grill). v Bánh mì & Bao. 
Vegetarisk Bao.

36. Stacky’s. v Stacky’s origina-
lare, wrappers delight och 
öppen tortilla. Allt vegprotein.

37. Neals Korv. v Svenska och 
tyska korvar med tillbehör. 
Även vegetariska korvar.

38. Minicrêpes. v 
Holländska minicrêpes.

39. Delikatess Langos. v Langos.

40. Folkets Pops – Love Coffee 
– Fillin Matcha. v Folkets Pops 
sorbet pops, lyxpops, sammies 
& bakverk. Allt eko, lokalt, 
matsvinnsgenomtänkt och 
veganskt.

41. Tandoori House. v Pav bhaji, 
indisk streetfood, tikka masala. 
Dall sambal & shag aloo.

42. Burger Mob. v Burgare, 
smashburgare. Allt går att få 
veganskt.

43. Africa Daily. v Jollof rice med 
grönsaksgryta, gambisk pann-
kaka & domoda.

44. Slottsträdgårdens 
 servering. v Trädgårdslåda, 
svensk låda, brasiliansk låda.

45. Kanto Boyz. v Filippinsk 
beef silog, chicken silog och 
vegansk majstempura.

46. Hooyo’s Kitchen (Fatimas). v 
Sambusa. Somalisk pirog med 
olika fyllningar. Vegetarisk 
sambusa med potatis och 
ärtor.

47. Ahlgrens Premium Klass 
Donuts. v Donuts sockrade 
och glaserade. Ekologiskt 
socker och svensk rapsolja.

48. Ahlgrens Churreria. v 
Ahlgrens churros. Ekologiskt 
mjöl och svensk rapsolja.

49. Saltimporten. v Lammkebab 
och vegetarisk kebab. 

50. Fogarolli. v Kaffe. Cantuccini.

SÖDERGATAN
• Herr Våffla AB. v Churros.

• Tornando Potatis. v Spiralpotatis 
i olika former och toppings.

• Jafaris Donuts. v Churros, 
donuts, slush, glass.

• American Spin Cream. v 
Glass i strut, våffelskål, milk shake. 
Glutenfria alternativ.

STORTORGET
• Bon Ici. v Sataras med smör-

böna, aubergine, smulad ost och 
bröd, lokalt producerad korv, ost 
och sött.

• Fogarolli. v Kaffe. Cantuccini.

SÖDERTULL
Swingtältet. Smörrebröd.

ALTONAPARKEN
Bluestältet. v Hamburgermeny, 
även veganskt. röd pölse och 
snacks.

LÖRDAGSPLAN
Slottsträdgårdens servering. v
• Fika: chokladboll, kladdkaka, 

morotskaka, rawfoodboll. 

• Snacks: hummus med tillbehör, 
oliver, ölkorv, rotfrukstchips. 

• Sallader: rostbiff, räkor, burrata. 

• Varmt: Slottsträdgårdens korv  
med bröd, vegansk grillkorv, 
baeng grillkorv.

BASTION 
VÄNERSBORG
Rock Stage. rock Stage Burger 
och vegetariska alternativ.

DAVIDSHALLSBRON
Fogarolli. v Kaffe. Cantuccini.

ÖSTRA SLOTTSPARKEN/ 
MALMÖSCENEN
Kiosko Import. v Medel havs-
inspirerade smörgåsar: the kiosko 
impork sandwich och the so so 
normal sandwhich. Olika varianter 
av patatas bravas.
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