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Frida sätter
Helsingborg
på krogkartan

MUSIK

Beatrice Eli
– debutanten
för alla tjejer

FINALDAGS
Hon vinner
”Idol” i kväll
I alla fall enligt oddsen, sociala medier och de

övriga idolerna.

BOK

Flygvärdinnan
som satsade allt
på romantiken

FOTO: GUSTAV GRÄLL
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MÄRTA THISNER

Hyllad debut 1
till alla tjejer
s bästa pop
Hon är nominerad till årets nykomling och året ksammade
mär
i P3 Guld och står för en av höstens mest upp ar.
debuter. Beatrice Eli är naturligtvis på allas läpp

BEATRICE ELI
Är: 27-årig artist från Stockholm.
Aktuell: Debutalbumet ”Die
anotherday” kom i oktober.
Tidigare: Släppte ep:n ”It’s over”
2012. Sjunger på Kents skiva
”Tigerdrottningen”. Belönades
nyligen med Musikförläggarnas
stipendium. Nominerad till P3
Guld, som avgörs 17 januari,
i kategorierna årets pop och
årets nykomling.
Inom parentes: Är tillsammans
med rapartisten Silvana Imam.

Debutanten Beatrice Eli levde upp till förhandshajpen, och hon har redan en ny skiva på gång.

Den 22 oktober släppte
Beatrice Eli sitt debutalbum
”Die another day”. Visst
var kritikerkåren ganska
enad?
Ja absolut. Fyra av fem
i Aftonbladet, fyra av fem
i Dagens Nyheter, fem av
sex i Svenska Dagbladet.
Full pott i Värmlands Folk
blad. I ärlighetens namn har
det delats ut en och annan
trea också, men med sitt
debut
album ”Live another
day” lyckades Beatrice Eli
leva upp till förhands
hajpen.
Det måste ju ha varit be
friande eftersom arbetet
med debuten pågick under
flera år och tog hårt på
henne?
– Jag var bra på att för
tränga saker och må halv
okej. Till slut slog det ner
och jag mådde skitdåligt. Då
tvingade mina vänner mig
till psyk för att få tabletter.
Jag började äta antidepres
siv medicin och blev lyckligt
förälskad. Skivan är skriven
före det, säger Beatrice Eli
med ett skratt.
Är det så att Beatrice Eli
riktar sig till tjejer i sina
låtar?
Texterna präglas av hopp
lös kärlek, vilsenhet, läng
tan och sex. Universella äm

nen. Men hon har valt att
inte prata om killar i sina
intervjuer eller låtar.
– Jag har exkluderat män
från mitt samtal för jag ville
verkligen ge det här till an
dra tjejer. Det mesta i vår
kultur riktar sig till män och
det här är mitt sätt att visa
att ”jag tänker bara på er
när jag spelar den här låten”.
Beatrice Eli berättar att
hon trots det även lockar
”överraskande många kil
lar”. Men vad som skiljer
henne från många andra är
snarare hennes tilltal.
– Jag har valt att inte
döljaatt jag är lesbisk, vilket
på en gång förändrar synen
på huvudpersonen i låtarna.
Det ryktas att Eli redan
börjatskriva på en upp
följare.
Ja, trots att ”Die another
day” fortfarande är rykande
färsk har Beatrice Eli redan
börjat arbeta på nästa plat
ta.
– Jag började sitta i studi
on den här veckan och var
faktiskt skitskraj för att jag
inte skulle ha någonting att
säga förutom en massa gulli
gull. Men jag har tydligen
mycket att säga, även om
jag tror att det blir en annan
ton nästa gång.

First Aid Kit

Silvana Imam

TT/METRO

P3 GULD

Artister
med
prisläge
Fem artister som
också kan vinna

Seinabo Sey

3

Nomineringar

Är nominerad i Årets
låt, Årets hiphop/soul,
och Årets nykomling.

Tove Lo

3

Nomineringar

Kan ta hem priser för
Årets artist, Årets ny
komling och Årets låt.

Rebecka & Fiona

2

Nomineringar

Nominerade som
Årets grupp och
i kategorin Årets dans.

Ekotrendens 2
hetaste krämer
SATIN
PERFECTION
PRO STUDIO
299 KR

395 KR
LILY LOLO
249 KR

LUXSIT
525 KR

Nomineringar

Har två nomineringar:
Årets grupp och
Guldmicken.

2

Nomineringar

Kan vinna både Guld
micken och pris för
Årets hiphop/soul.

ETT KINDERÄGG
I NYA GRÖNA VÅGEN

MAX FOUNDATION
165 KR

2

Trend. Gröna vågen fortsätter
att skölja över skönhets
diskarna och just nu noterar
vi flera ekologiska och natur
liga BB Creams. En BB-cream
är lite som ett kinderägg, fast
med fem överraskningar i en.
Krämen jämnar ut din hudton,
återfuktar, korrigerar mindre
skönhetsfel, ger förbättrad lys
ter samt skyddar huden mot
solens skadliga bieffekter. BB
Cream är som en dag
FLER SHOPPINGTIPS OCH
kräm med solskydd, con
BLOGGAR PÅ METROMODE.SE cealer och primer, som
dessutom är ekologisk.
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WARNER BROS

Fåtal platse

r kvar!
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Nya Bond tar form

I går presenterades alla detaljer om den kommande, 24:e filmen om
James Bond, som ska heta ”Spectre”. Bland de nya skådespelarnamnen märks Christoph Waltz, Monica Bellucci och Léa Seydoux.
JamesBond spelas förstås av DanielCraig. Inspelningarna av filmen drar
i gång på måndag och svensk premiär blir det den 23 oktober nästa år.

J Law in på
Billboardlistan
Vid 24 års ålder har hon
redanvunnit en Oscar och
två Golden Globes. Nu gör
Hollywoodstjärnan Jennifer Lawrence också oväntad succé som sångerska
– hon går rakt in som
tolva på Billboard Hot
100, den amerikanska
singellistan, med ”The
hanging tree”.
Låten är hämtad från
soundtracket till den nya
”Hunger
games”-filmen
”Mockingjay del 1”.

7/2
TILL
19/4

JULKLAPPSTIPS
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Tidigare i höst berättade
Lawrence i David Lettermans pratshow om hur hon
grät när hon skulle spela in
låten:
– Det var fruktansvärt, sa
hon då.
– Jag gillar inte att sjunga
inför andra människor. Det
är min största skräck.
Tove Lo halkade ner till
nionde plats med sin ”Habits (stay high)”. Taylor Swift
behåller förstaplatsen med
”Blank Space”.

PER LARSSON/TT

SPELAS

JESSICA GOW/TT

”VI SA ALLTID ATT
’EN DAG SKA VI
KOMMA TILLBAKA
HIT MED EN EGEN
LÅNGFILM’.”

Köp 2 biljetter – få en T-shirt

En T-shirt/bokare. Vid köp via hemsidan
eller telefon, visa biljetter/bokningsnr i
biljettkassan så får du en T-shirt.
(Säljs i foajéshopen för 150 kr)

Begränsat antal, först till kvarn…

Spelas
i påsk!
31/3– 6/4
på
stora
scenen

FREDRIK WIKINGSSON OM SIN OCH FILIP
HAMMARS FÖRSTA LÅNGFILM, ”TREVLIGT
FOLK”, SOM FÅR VÄRLDSPREMIÄR PÅ
GÖTEBORGS FILMFESTIVAL NÄSTA ÅR.

”DET ÄR JÄTTEKUL! DET KÄNNS
SPÄNNANDE!”
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DR ZJIVAGO
:
I HELGEN ÄVEN: Fu
llbokat!
Greve Ory 5/12 Chansa på återbud
Doktor Zjivago 6, 7/12
Guidad visning 7/12

”IDOL”-VINNAREN OCH FOTBOLLSSPELAREN KEVIN WALKER
SKA BLI PAPPA. I EN INTERVJU MED SVERIGES RADIO P4
VÄSTERNORRLAND AVSLÖJAR WALKER ATT HAN OCH
SAMBONMY SANDBERG VÄNTAR SITT FÖRSTA BARN.

I april nästa år blir Kevin
Walker pappa.

Fredrik Wikingsson, som snart
är premiäraktuell.

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Ansvarig utgivare Christofer Ahlqvist. Bilagechef Anneli Sandberg.
Grafisk form Christofer Ahlqvist. Telefon 08-402 20 30. Postadress Box 7130, 103 87 Stockholm. E-post noje@metro.se Innehållet lagras/publiceras
elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej. Betygskalan 55555 Fem glober är högsta betyg.

BILJETTER
040–20 85 00, 0775–700 400
www.malmoopera.se
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Countrycovers
och humorshow
Stödfest på Babel

1

VITA BERGEN
Består av: William Hellström
och Robert Jallinder.
Bor: Stockholm och Göteborg.
Aktuella: Med ep:n ”Vita
Bergen”. Spelar i kväll på
Mejeriet i Lund som ett av två
förband till Markus Krunegård.
Insläpp 20.00, på scen 21.00.
Entré 265 kr. Åldersgräns 13 år.

Konsert. Nästa vecka
är det dags för
Musikhjälpen i P3.
För att samla in
pengar ordnar Babel en stöd
fest i kväll med spelningar av
bland annat Feivel, Trappmusik
och Urban Ninjas. Kl 19.00.
Entré 100 kr. Åldersgräns 13.

Känn dig ”Ägd”

2

Scen. Henrik Schyf
fert och Fredrik Lind
ström är på turné
med sin konsum
tionskritiska humorshow ”Ägd”.
I morgon kör duon två före

William Hellström och Robert Jallinder spelar ikväll på Mejeriet i Lund. Tillsammans med nya stjärnsskottet Little Jinder öppnar de
för kvällens huvudakt, Markus Krunegård. ”Det är en jättestor ära”, säger William Hellström.

Bittra fiender blev
samspelt indie-duo
De växte upp på den äldre generationens Göteborgspop. Nu är debuterande
duon Vita Bergen redo att ta över med elektroniska melodier och stora känslor.
I kväll spelar de i Lund.
William Hellström och
RobertJallinder började
som bittra fiender i Göteborgs idrottsvärld. Den ene
var center i Hovås hockeyklubb, den andre målvakt
i rivalerna Hanhals IF.
Nu utgör de båda varsin
hälft i duon Vita Bergen,
som i oktober debuterade
med en självbetitlad ep med
stora känslor och starka,
elektroniska melodier.
Det började för fyra år
sedannär de båda upptäckte att Handelshögskolan
i Stockholm inte var något
för dem. I känslan av att inte
passa in växte intresset för
musiken. Medan kursarna

JANERIK HENRIKSSON/TT

var ute och festade på helgerna satt William Hellström och Robert Jallinder
hemma och spelade piano
och skrev texter.
Till slut hoppade de av
skolan.
Att första skivan kommer
först nu beror helt enkelt på
att de inte dög som musiker
när de började spela ihop.
– Ingen i vår omgivning
spelade musik när vi växte
upp. Vi var så jävla dåliga,
säger William Hellström.
Robert Jallinder, som är
den som står för texterna
i duon, beskriver låtarna
på skivan som olika försök att fånga en känsla

och ta den så långt det går.
Genomgående teman är
isolering och tillgänglighet.
– En av låtarna heter ju
”Disconnection”, och det
har varit ett ledord under
hela processen, säger Robert
Jallinder.
Vita Bergen är inspirerade av allt från David Bowie
till Arcade Fire. Men också
av sin egen hemtrakts popscen, vilket delvis hörs i musiken.
– Vi har växt upp med
Broder Daniel, Bad Cash
Quartet, The Plan och de
andrai Göteborgsscenen,
sägerWilliam Hellström.
ARVID JURJAKS

RECEPTET

100
procent
fredag

En perfekt
fredagkväll, enligt
Vita bergen

100  %
Lyssna på Markus Krunegård
och Little Jinder.

Djupdykning på Intiman
I morgon kl 13 – fritt inträde

Gessle och Fredriksson.

Roxette spelar
vid operahus
I februari kommer Roxette
att spela på trapporna till
Sydneys operahus i Australien. Marie Fredriksson och
Per Gessles konsert blir
höjdpunkten i en veckolång
konsertsatsning på operans
trappor. Sedan tidigare
är det klart att Roxette
begersig ut på en omfat
tande världsturné nästa år.

Samtal om passion
och fanatism
med Anna Storåkers (MFF Support),
Alexander Hofman (S.P.O.C.K.)
och Martyrers regissör Olof Lindqvist
I vilken utsträckning kan man låta sina engagemang,
intressen och passioner påverka livet och umgänget?
Kom och delta i samtalet! Ingen anmälan behövs.

Martyrer av Marius von Mayenburg spelas på Intiman t.o.m. 4 feb. Biljetter malmostadsteater.se

ALL OVER PRESS

Goldberg och Rogen.

ställningar på Malmö arena.
Den första 15.00, den andra
19.30. Entré 565–670 kr.
Hylliestationstorg 4.

Kjellvander på Tivoli

3

Konsert. Sveríges
tyngste country
artist, Christian
Kjellvander, ger sig
på en av sina idoler. I morgon
spelar han och bandet Fjäder
& Ben hela Neil Youngs tredje
album ”After The Gold Rush”
från 1970 på The Tivoli,
Hamntorget i Helsingborg.
Insläpp 18.00, på scen 19.00.
Entré 200 kr. Förköp 180 kr.

ALAN GIBSON/AP

Phil Rudd hamnade i nytt bråk.

Seth Rogen gör AC/DC-trummis
tv av ”Preacher” gripen på nytt
”Supersugen”-skaparna
Seth Rogen och Evan Goldberg kommer att stå för
reginnär serietidningen
”Preacher” blir tv-serie,
skriver Vulture. Humor
duon har anlitat ”Breaking
bad”-manusförfattaren Sam
Catlin för att skriva serien.
Kultförklarade serie
tidningen ”Preacher” ska
pades av Garth Ennis och
SteveDillon 1995, och hand
lar om en präst som får över
naturliga krafter och inleder en vendetta mot Gud.

Två dagar efter att ha nekat
till anklagelserna om olaga
hot och drogbrott blev
AC/DC-trummisen Phil
Rudd gripen på nytt. Den
60-åriga rockstjärnan hamnade i går i slagsmål på ett
kafé i Wellington, Nya Zeeland, och greps av polis på
plats, enligt lokala medier.
Rudd var vid tillfället fri
mot borgen, och en domare
har nu beordrat den stökige
musikern att inte använda
droger fram tills rättegången i februari.

SVERIGES ENDA RIKTIGA KASINO

EN HEL VÄRLD AV NÖJEN
ÖPPET ALLA DAGAR

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

SUNDSVALL

LÄS MER PÅ CASINOCOSMOPOL.SE
020-219 219 • Alla visar id • Åldersgräns 20 år • Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-81 91 00

JULKLAPPSTIPS FRÅN KULTURBOLAGET!
JUSTIN TOWNES EARLE
+ ANDREW COMBS
KB / MALMÖ / 25 JANUARI

MIRIAM BRYANT

+ BROTHERS OF END
KB / MALMÖ / 30 JANUARI

EDDA MAGNASON & BAND
PALLADIUM / MALMÖ / 31 JANUARI

HARCORE SUPERSTAR

ALISON MOYET
KB 12 FEBRUARI

FIRST AID KIT

BALTISKA HALLEN 21 FEBRUARI

CAROLA

BALTISKA HALLEN 6 MARS

SAMT H.E.A.T M.FL.
KB / MALMÖ / 7 FEBRUARI

BRUNO K. ÖIJER

PALLADIUM / MALMÖ / 20 FEBRUARI

WATAIN

+ DEGIAL
KB / MALMÖ / 21 FEBRUARI

GUS G

+ ECLIPSE + REACH
KB / MALMÖ / 5 MARS

ROYAL BLOOD

EXTRAKONSERT

THÅSTRÖM

AMIRALEN 22 MARS

+ NELSON CAN
KB / MALMÖ / 20 MARS

BETTYE LAVETTE & BAND
PALLADIUM 22 MARS

STEVEN WILSON
PALLADIUM 14 APRIL

FÖR PROGRAM OCH BILJETTER KULTURBOLAGET.SE

SAY LOU LOU

KB / MALMÖ / 21 MARS

DRAGONFORCE
KB / MALMÖ / 26 MARS

PETTER + ISON & FILLE M.FL.
KB / MALMÖ / 27 MARS

EBBOT LUNDBERG
KB / MALMÖ / 28 MARS

STIFTELSEN

KB / MALMÖ / 2 APRIL

LOVE ANTELL

KB / MALMÖ / 11 APRIL

SEINABO SEY

KB / MALMÖ / 16 APRIL

U.D.O.

+ SUPPORT
KB / MALMÖ / 26 APRIL

LISA EKDAHL & BAND
KB / MALMÖ / 24 MAJ

God Jul &
Gott Nytt År!
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Lisa Ajax och Mollie Lindén står på scenen i kväll när årets vinnare av ”Idol” ska koras.

Och årets idol blir…

I kväll får Sverige en ny idol. ”Idol”-deltagarna Mollie Lindén, 18, och Lisa Ajax, 16, ställs för sista gången mot varandra
i finaleni Globen i Stockholm. Wkd har pratat med årets fredagsfinalister, kollat oddsen och jämfört antal följare i sociala
medier för att se om vi kan förutspå vem som kommer stå som kvällens vinnare.

Rond

FREDAGS1 FINALISTERNA

Fanny De Aguiar, 19

RONDEN
TILL LISA

– Oj, vad svårt. Jag
tror att de har lika
många fans. Men
om jag ska gå på
magkänsla så tror
jag att Lisa vinner.

STÄLLNING: 1–0

Josefine Myrberg, 17

– Det är så jämt men jag tror
att Lisa vinner. Jag går på
magkänsla. Jag tycker
bra om båda.

Twyla Lidén, 17

Ludvig Turner, 21

– Jag har ingen aning. Båda två är mina kompisar
och båda två kan få ett pris de båda förtjänar.
Jag låter det bli som det blir.

– De är båda starka och
jag skulle inte våga sätta
pengar på någon av dem.

Philip Spångberg, 22
– Jag tror att Lisa Ajax vinner. Jag har stått där
flera gånger och hört dem sjunga och jag har
fått gåshud vid fler tillfällen när Lisa har sjungit jämfört med när Mollie har sjungit.

Rolf Öhlén, 27

– Jag vet inte, det är
jättesvårt att svara på.
Jag säger Mollie Lindén.

Petter Hedström, 23

Niklas Musco, 25

– Vad svårt. Hade jag inte varit med själv i år
hade det varit lättare. Jag tror att Lisa Ajax
tar hem det. Jag tror att många haft Lisa som
favorit tidigt och står kvar vid hennes sida.

2

Charlie Diar, 16

– Det är jättesvårt att svara på, båda två är
hur duktiga som helst och båda är värdiga
vinnare. Men min känsla är att Lisa tar
hem det, jag går på min magkänsla.

Wkd har
utan resultat
sökt Matilda
Gratte.

Rond

– Det är jättesvårt att
säga eftersom båda
två har gjort så stort
intryck och båda förtjänar att vinna.

Hon vinner enligt oddsen:
Bet365

Mollie: 1,61
Lisa: 2,20

ODDSEN

Betsson

Mollie: 1,50
Lisa: 2,40

Betway

Mollie: 1,45
Lisa: 2,55

RONDEN
TILL
MOLLIE

STÄLLNING: 1–1

Rond

3

SOCIALA
MEDIER

Flest följare på Twitter,
Facebook & Instagram

Mollie

FB: 6 795 likes
Insta: 61 K
Twitter: 1 701

Lisa

FB: 5 642 likes
Insta: 88 K
Twitter: 1 049

RONDEN
TILL LISA

SLUTSTÄLLNING: 2–1

VINNARE AV ”IDOL” 2014:

LISA AJAX
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MISSA INTE!

NIO TIDIGARE FINALER

Vem vann
i längden?
Ska man utgå från oddsen och sociala medier så kommer Lisa Ajax att stå som vinnare
i kväll. Men den som faller på målsnöret ska inte ta det allt för hårt. Som alltid när det
gäller”Idol” är det inteså att den som segrar i finalen automatiskt blir den som röner
störst framgångar. Se bara på hur det har gått för tidigare års finalister.

2004: DANIEL vs DARIN
Vinnare: Daniel Lindström Tvåa: Darin Zanyar
Karriärmässig vinnare: Darin Zanyar.
Det har varit tyst från Daniel sedan han släppte
sitt senaste album ”D-day” 2009, men Darinhar
hörts desto mer. Fem av hans sex album har top
pat albumlistan, han har varit värd för ”Sommar
i P1” och var med i TV4:s ”Så mycket bättre” 2012.

2005: AGNES vs SEBASTIAN
Vinnare: Agnes Carlsson Tvåa: Sebastian Karlsson
Karriärmässig vinnare: Agnes Carlsson.
Sebastian må ha haft framgångar med musikalen
”Grease” men jämfört med Agnes internationella fram
gångar står han sig slätt. Hennes singel ”Releaseme”
har sålts i 900 000 exemplar över hela världen. Förra
året var hon även med i TV4:s ”Så mycket bättre”.

2006: MARKUS vs ERIK
Vinnare: Markus Fagervall Tvåa: Erik Segerstedt
Karriärmässig vinnare: Erik Segerstedt.
Efter en blygsam musikalisk karriär har Markus
börjatutbilda sig till kock. Erik hade en kort karriär
med gruppen E.M.D och har sedan dess synts i ”Kör
slaget”, tävlat i Melodifestivalen två gånger, varit
programledare på SVT och tävlat i ”Let’s dance”.

2007: MARIE vs AMANDA

6 & 7/12 15:00 & 18:00 Sing-along och
julmys på Konserthuset
Sjung in julen med Helsingborgs Symfoniorkester, Konserthuskören och Fredrik Lycke.
Dirigent: Stefan Solyom. Medverkar gör även
Anders Neglin, piano och barnkör från Musikgrundskolan Synkopen.

helsingborgskonserthus.se
Foto:Anna Olsson

t o m 24/1 2015 Det blåser på månen,
Stadsteatern En storslagen familjeföreställning om mod, frihet och det svåra med
att göra rätt. Systrarna Dina och Dorinda
ger sig iväg på en fantasifull och äventyrlig
resa för att befria deras pappa som tagits
till fånga av grym diktator.

helsingborgsstadsteater.se
Foto: Ralf Ekvall

Vinnare: Marie Picasso Tvåa: Amanda Jenssen
Karriärmässig vinnare: Amanda Jenssen.
Det blev tyst om Marie Picasso kort efter
segern, men nu har hon börjat göra ny musik
under namnet Shanta Liora. Amanda Jenssen
är en etablerad artist som bland annat släppt
tre album, vunnit två Grammisar och varit
värd för ”Sommar i P1”.

2008: KEVIN vs ALICE
Vinnare: Kevin Borg Tvåa: Alice Svensson
Karriärmässig vinnare: Kevin Borg.
Alice Svensson – vem? För fyra år sedan släppte hon
sin senaste singel ”I wanna live” men sedan dess har
det varit tyst. Även Kevin är borta från listorna men
han har haft en kort musikalkarriär. Kevin har även
tävlat i Maltas Melodifestival.

2009: ERIK vs CALLE
Vinnare: Erik Grönwall Tvåa: Calle Kristiansson
Karriärmässig vinnare: Erik Grönwall.
Calle Kristiansson har fortsatt göra musik med sitt
band Calle & The Undervalleys men vinnaren Erik
Grönwall drog det längsta framgångsstrået. Sedan
2010 är han sångare i rockbandet H.E.A.T. De har
släppt flera album och är nu ute på Europaturné.

2010: JAY vs MINNAH
Vinnare: Jay Smith Tvåa: Minnah Karlsson
Karriärmässig vinnare: Jay Smith.
Minnah har inte hörts av sedan 2010. Jay har mest
varit omskriven för sitt användande av droger, bland
annat genomförde han en konsert med sitt band
Von Benzo påverkad av narkotika. Förra sommaren
bildade han ett nytt band – The Reservoir Dogs.

2011: AMANDA vs ROBIN
Vinnare: Amanda Fondell Tvåa: Robin Stjernberg
Karriärmässig vinnare: Robin Stjernberg.
Ett ord: Melodifestivalvinnare. Både han och
Amanda Fondell tävlade i Melodifestivalen förra
året och som bekant vann Robin Stjernberg.
Han representerade Sverige i Eurovision Song
Contestoch slutade på 14:e plats.

2013: KEVIN vs ELIN
Vinnare: Kevin Walker Tvåa: Elin Bergman
Karriärmässig vinnare: Kevin Walker. I våras
skrev Elin på sin Facebooksida att hon ”jobbar
för fullt” på ny musik men har ännu inte släppt
något. Kevin fick en mindre hit med ”Idol”-sing
eln ”Belong” men sedan dess har han varit mer
omskriven för sin bolltalang i Gif Sundsvall.

Årets julklapp – Kulturkortet!
Kulturkortet innebär massor av Helsingborgskultur för 395 kr. Studerande-/pensionärskort
250 kr. Kulturkortet ger fri entré till Dunkers,
Fredriksdal, Kärnan och Sofiero. Rabatter på
Dunkers konserter, Konserthuset, Råå
museum, Röda Kvarn, Stadsteatern,
Salongen, Sundspärlan och Teater Arken.

mittkulturkort.se

t o m 23/12 12:00 Kulturkalendern,
Dunkers Varje dag, under max 15 min
händer det spännde saker i Dunkers norra
ände. Upp far den stora garageluckan och
ut kommer något nytt och överraskande
från alla möjliga genrer. Missa inte chansen
till en fräck start på lunchen eller en kul
paus i steget.

dunkerskulturhus.se

För mer information
om hela säsongens arrangemang, öppettider,
biljetter, priser med och utan Kulturkortet, samarrangörer
med mera, se respektive hemsida.
Kultur Helsingborg
dunkerskulturhus.se / fredriksdal.se / biblioteksnv.se
helsingborgskonserthus.se / helsingborgsstadsteater.se /
sofiero.se / mittkulturkort.se
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HUGO NABO

BISTRO

HUGO NABO

Rimmad fjällröding.

Håller upp
matfanan i
Helsingborg

MISSA INTE

Fjällrödingen, och att
botanisera bland de
naturliga vinerna.

UNDVIK

Att gå hit om du
har bråttom, det tar
stundtals lång tid
mellan rätterna.

PRISER

Förrätter 125–140 kr
Huvudrätter 195–285 kr
Desserter 45–90 kr
Trerättersmeny 425 kr
Femrättersmeny 595 kr

”Sveriges krogtätaste stad” är ingen matstad.
Men Fridas restaurang imponerar till och
med på en kräsen Köpenhamnsgourmand.

ÖPPET

Tisdag–fredag
11.30–14.00.
Onsdag–lördag
18.00–22.00.
HUGO NABO

Bra vinlista.
HUGO NABO

På Fridas får man inte låta sig luras av de lite småtråkiga lokalerna.

N

yligen bjöd jag ut en väninna från
Köpenhamn för att äta middag på
Fridas i Helsingborg. Hon accepterade
motvilligt:
”Helsingborg,
skojar du?”
Det ska – med kärlek – sägas att min
väninna är en karikatyr på den danska

huvudstadens matintresserade medelklass:
En Nomavisit för några år sedan förändrade henne i grunden, och i väntan på nästa
besök föredrar hon avantgarde-restauranger vars kockar gått i René Redzepis skola
och serverar avskalade, ofta vegetariska,
mellanrätter på lokala säsongsanpassade
råvaror. Till det dricks uteslutande svavelfria naturviner. Lite larvigt, jovisst, men jag
älskar henne ändå.
Till hennes försvar ska sägas att Helsingborgs rykte som ”matstad” är trams. Jag vet
att Gastro länge hållit toppklass, att krogbranschen är stans största privata arbets
givare och att kommunen skryter om att
vara ”Sveriges krogtätaste stad”. Men det

1111
FRIDAS
RESTAURANG

Kullagatan 47,
Helsingborg. Fridas
kämpar tappert med
att hålla upp Helsing
borgs nedsmutsade
matfana.

finns en anledning till att ingen ärlig människa kallat Helsingborg ”Sveriges bästa
krogstad”. Som en av mina närmsta vänner, en matpassionerad Helsingborgsson,
sammanfattar märgen i stans krogliv:
”Clubsandwich-ställen, feta bea-såser, pommes och billig bärs.”
Det tycks också vara vad mitt sällskap
förväntar sig när vi sätter oss i Fridas småtråkigt svartvita lokal. Så börjar hon bläddra i vinlistan, som är framtagen i samarbete
med Nomas vinideolog Pontus Elofsson.
Och jag ser hur hennes motstånd börjar
krackelera.
En inledande amuse bestående av en
liten bit dragonskumsdränkt oxfilé – en

sofistikerad pastisch på just en biff bea

– får det att leka i hennes mungipor.
En ljuvlig, rimmad fjällröding med rökt
majjo, råsyltad blomkål, inkokt havtorn
och mild krasse får henne att mumla att
det ibland är ”intressant att pröva sina förutfattade meningar”.

Stämningsfullt.

Ett vackert, men överstekt Linderödssvin – där bogen serveras i en krispig vårrulle – ger tillfälligt nytt syre åt hennes
skepsis. Varefter hon spricker upp i ett fånleende över en sousvidebakad älgkalv med
svart trumpetsvamp, lila brysselkål,
pumpapuré och syltad rödlök.

L

agom till desserten – en underbar briochevariant på fattiga
riddare med varma hjortron,
vanilj och mjölksorbet – dundrar den i naturvinskretsar så omhuldade odlaren Sebastien Riffault från
Sancerre överraskande in genom
dörren.
För honom är det ett spontant
stopp 
under en kort skandinavisk
turné. För Köpenhamnsväninnan blir
det en slutgiltig bekräftelse på att
Fridas faktiskt är en angelägenhet
för fler än matglada helsingborgare.

ERIK EJE ALMQVIST,
KROGSKRIBENT

RECENSERAT

Bäst
just nu
Vilsen? Här är de bästa krogarna
i respektive genre som vi besökt

JAPANSKT
11111
11111
MANFREDS & VIN ISSA
NATURVIN

Jægersborggade 40.
Köpenhamn.
Om Noma vore en
kvarterskrog skulle
det vara så här. Naken
matlagning, grönt,
naturviner och hygge.

Sankt Jørgens Allé 6.
Köpenhamn. Hem
längtande danskjapaner har hittat till
den bästa japanska
husmanskosten
i Öresundstrakten.

NYPIZZA
1111
BÆST

Guldbergsgade 29.
Köpenhamn. Eko
logiskt italiensktköpenhamnskt tempel
på Nørrebro.

AFGHANSKT
1111
ARIANA

Nobelvägen 73,
Malmö. Det afghanska
kökets främsta
företrädarei Öre
sundsregionen.

EFFEKTMAT
1111
BROR

Sankt Peders Stræde
24A. Köpenhamn.
Låt dig förföras av grishuvud, tjurtestiklar
och torsksperma på
Instagramvänliga Bror.

THAI
1111
THAP THIM

Västergatan 9. Malmö.
Vällagad hardcore-thai
från Isaanregionen.

BIO 09

metro wkd skåne
fredag 5 december 2014

DISNEY

DRAMA

Kliniskt befriat
från känslor

1
NOVEMBER MAN

NADJA HALLSTRÖM

” har blivit
Klas Östergrens generationsroman ”Gentlemen bravur,
film. Mikael Marcimain tar sig an projektet medn.
men hans coola film lyckas inte få med kärleke

Actionthriller. Pierce
Brosnan gör ett försök att ta sig in på
den framgångsrika
actionmarknaden för
fräscha sextioplussare.
Det går dock inget
vidare i den här stendöda storyn om
internt CIA-gnabb
och geopolitiskt fulspel i Tjetjenien.

FOX

11
HORRIBLE
BOSSES 2

Komedi. ”Horrible
bosses 2” är ännu en
film i genren ”gapig
långfylla för neandertalare”, med alltför
trista huvudpersoner
(Jason Bateman,
Jason Sueikis, Jennifer
Aniston) för att få
högre betyg än godkänt.
David Dencik som Henry Morgan Ruth Vega Fernández som Maud i ”Gentlemen”.
NJUTA FILMS
SF

111
GENTLEMEN

Genre. Drama.
Premiär. I dag.
Regi. Mikael
Marcimain.
Speltid. 2 tim 21 min.
Åldersgräns. 11 år.

M

an avundas inte Mikael Marci
main. Med sin senaste film ”Gent
lemen” kommer han att synas
i sömmarna av alla unga (och nu
mera lastgamla) intellektuella män som
har upphöjt Klas Östergrens roman till
samtidsbibel sedan den kom ut 1980.
Vi får följa författaren Klas som efter att
ha blivit bestulen på allt han äger flyttar in
hos en ytlig bekantskap, den karismatiske
Henry Morgan, i dennes dystra parad
våning. Det blir början på ett myllrande
äventyr med festnätter, skattjakter, mys
tiska damer och mörka hemligheter.
Romanen är svårfilmad; vindlande och
ironisk. Men Marcimain har visat att han
kan göra storslagen och komplicerad film
om den här eran. ”Call girl” från 2012 var
en fantastiskt välkonstruerad film om
makt, korruption och manipulation,
i 70-talets Folkhemssverige.
Precis som i ”Call girl” fångar Marci
main 70-talsandan i ”Gentlemen” perfekt.
Scenografi, kostym, foto – filmens visuella

TT

BIROLLER

Färgstarka karaktärer.
”Gentelmen” har ett
stort och starkt persongalleri med många
fina biroller. Bland
annatsyns Magnus
Carlson från Weeping
Willows som dansbandssångare med
Prins Valiant-frisyr.
Bilden är dock inte
från filmen.

element tar andan ur en. Här finns
mängder av minnesvärda miljöer, snyg
ga bildlösningar och roliga bifigurer.
Men att klämma in drygt 500 sidor ro
man i en enda film har sitt pris, särskilt
när man har en så överdådig berättarstil
som Marcimain. Allt ska med, men
inget går på djupet. Ibland blir det
inte ens begripligt.
Men det som stör mig allra
mest med ”Gentlemen” är bristen
på just hjärta. Allt är så snyggt, så
coolt, och så kliniskt befriat från
känslor. Vi förstår aldrig Henry
Morgans kärlek till den mystiska
Maud, eller Klas drivkrafter som för
fattare – bara att de vill leva roman
värdiga bohemliv.
Förhoppningsvis klarnar det i tvversionen av filmen, som ska bli
dubbelt så lång. För Mikael Marci
main kan bättre än så här.

111
KÄRLEK
OCH BROTT

KARIN SVENSSON, FILMRECENSENT

Dramakomedi. Absurda komedin ”Kärlek
och brott” flörtar med
både blodiga skräckfilmer och finstämda relationsdramer.
Yxiga stereotyper står
i vägen för ett större
djup, men huvudrollsinnehavaren Sandrine
Kiberlain har fin tonträff.

POTALA RESTAURANG
Är den största orientaliska
restaurangen i Skåne,
där du kan njuta av mer
än 50 varma och kalla
rätter på buffé.

LUNCHBUFFÉ

Kinesisk, Thai, Svensk, Sushi samt kaffe.

KVÄLL- & HELGBUFFÉ
Även Mongolian barbeque och glass.

79:89:-

Höjdrodergatan 25, 212 39 Malmö | tel. 040-29 22 80 | www.potalarestaurang.se | Ta buss till oss (linje 31)

UPP TILL
200 PLATSER
OCH GRATIS
PARKERING!
Vi har fullständiga
rättigheter.
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Medelålders kärlek
lockar till läsning

Åsa Hellberg är den före detta flygvärdinnan och dörrvakten som blev författare
på heltid. – Jag jobbar jättemycket och stenhårt, säger hon.
Jobba intensivt. Var beredd
på ensamhet. Avstå allt.
Det är författaren Åsa
Hellbergs visdomsord till
drömmande, blivande för
fattare.
– Det är fattigt och svårt
– men värt varenda uppoff
ring i slutändan. På riktigt.
Själv var hon, fram tills
för fem år sedan, en stressad
ensamstående mamma som
pendlade från söderort till
norr om Stockholm. I rus
ningstrafik. Varje dag. Följ
den blev en utmattnings
depression – och en chans
att byta bana. Någon dröm
att bli författare hade Åsa
Hellberg dock aldrig haft.
– Nej, jag hade inte ett
enda påbörjat manus i byrå
lådan – men jag hade min
romankaraktär. Jag har all
tid arbetat med vanliga sa
ker och vetat att jag kan ut
trycka mig, men inte mer än
så, säger Åsa Hellberg.
Men så träffade hennes
första roman om medel

ålders Sonja rätt och blev en
läsar- och försäljningssuccé.
Ett större förlag norpade
henne – och i dag kan Åsa
Hellberg leva på sitt skrivan
de yrke.
– Läsarna känner igen sig
i mina böcker, även om jag
placerar karaktärerna i lite
ovanliga miljöer och situa
tioner. De är medelålders,
men får fortfarande bli kä
ra, ha sex och behöver inte
alltid vara så himla förnufti
ga. Bara för att man har fyllt
femtio, och för att kroppen
inte är lika vacker längre,
upphör vi inte att känna,
vilja och behöva.
I mars kommer nästa
bok, ”Toscana tur och retur”,
som handlar om två medelål
ders kvinnor som åker mo
torcykel till Toscana.
– Jag har redan börjat
skriva på den bok som even
tuellt kommer ut 2016, om
allt går som jag önskar.

Åsa Hellbergs favoritbok

ett enda mål; att
krossa Sveriges
största familje
imperium. När han träffar
Nataliablir det komplicerat.
Hon är dotter i familjen.

CAROLINE
ENGVALL

Författarfavoriten

”En enda natt” Simona Ahrnstedt (Forum). – En underbar
kärleksroman som utspelar sig
i den svenska finanseliten. Da
vid är uppkomlingen som har

NILS MÖRNER

ÅSA HELLBERG
Ålder: 52.
Bor: Farsta.
Familj: Son, katt, särbo
och extradotter.
Aktuell: ”En liten värld”
(Månpocket).

Åsa Hellberg är aktuell med ”En liten värld” på pocket – och
snart kommer hennes nästa bok.

Lästipset – här är veckans favoriter

KLAPPA DIG
SJÄLV PÅ AXELN

FÖR DE SOM INTE ÄR
RADIKALFEMINISTER

DOTTER SÖKER FAR
– HITTAR KÄRLEK

”En liten värld”
Åsa Hellberg
(Månpocket).
Romantisk kome
di om 70-åriga
Elsa, som inte
har några res
kompisar och som beslutar sig
för att förfölja kvinnor som är
på väg till Arlanda – alla lite
halvtossiga och som gör att lä
saren kan klappa sig själv på ax
eln med ett ”jag är ganska nor
mal i alla fall”.

”Det elfte budet”
Annika Lantz
(Månpocket).
Komikern Annika
Lantz slår
huvudet på
aktualitetsspiken
i sin första roman, som på ett
fantasifullt
och satiriskt sätt beskriver
svenskt jämställdhetsarbete.
Riktigt skojigt för alla som kan
ske inte känner sig helt hemma
i radikalfeminismen.

”Konsten att
höra hjärtslag”
Jan-Philipp Sendker (Månpocket).
Tårfylld roman
som börjar
i New York och
fortsätter till Burma under en
dotters sökande efter försvunna
pappans
historia. Hon möter fallna
drömmar och österländsk
romantik i bästa Elizabeth Gil
bert (”Eat, pray, love”)-anda.

BAMBOO CITY

OM KINAS STORA
OMVÄLVNING

EVAN AGOSTINI/AP

Jonah Hill.

Skådespelaren Jonah Hill
har gjort klart med en ny
roll. Enligt Hollywood Re
porter har han skrivit på för
huvudrollen i den komman
de kriminalkomedin ”Arms
and the dudes”.
Filmen ska baseras på ett
reportage av Guy Lawson
i tidningen Rolling Stone
om två amerikanska tonår
skillar som började sälja va
pen till den amerikanska
militären – en affärsverk
samhet som kom att få all
varliga följder.

Rockmusikern Ian McLa
gan, som var med i The
Small Faces och The Faces,
har dött 69 år gammal efter
en stroke, rapporterar Ulti
mate Classic Rock. Den brit
tiske keyboardisten avled
på att sjukhus Texas.
Han gick med i The
Small Faces 1965 och var
med om övergången till
The Faces 1969 när Rod Ste
wart och Ron Wood byttes
in. När The Faces splittrades
1975 började Ian McLagan
med studioarbete.

Kritik mot krav
på biotexter

Norska duon
Ylvis till Globen

Beslutet om att all svensk
film från och med den 19
december ska textas har sla
git ned som en bomb i den
svenska filmbranschen.
– Det är katastrofalt, sä
ger Lena Rehnberg, produ
cent för julfilmen ”Micke
& Veronica”.
– Jag och regissören Staf
fan Lindberg såg ”Micke &
Veronica” med text härom
dagen och det var katastrof.
Speciellt komedier är käns
liga, texten får inte komma
innan skämten.

 en norska succéduon
D
Ylvis, mest kända för låten
”The fox” med tillhörande
musikvideo, har gjort klart
med sitt första Sverigegig
någonsin. Den 21 mars
nästa år intar bröderna
Vegard och Bård Ylvisåker
Globen i Stockholm.
De tar med sig showen
”The expensive jacket tour”
– en konsert med stort
band, dansare och humor.
Biljetterna till Ylvis fram
trädande i Globen släpps
den 9 december.

Jul
i NY

kom till det
landet i öst för 50 år sedan som
nyfiken upptäckare – och blev
snart den första europeiska
korrespondenten att bevaka
Kina. Mycket initierat om ett
lands stora omvälvning.

Kycklingfilésatay med kokos
och jordnötssås. Nötkött med
ingefära och ostronsås (thai).
Friterade stora räkor med sesamfrö. Friterad fläskfilé i sötsursås
(Kina). Efterrätt.

Nyhet!

Pris:128:-

Njut så mycket Ni vill. Här har vi
garanterat stans fräschaste och mest
välfyllda Mongolian Barbeque-bord med
produkter av högsta kvalité. Stor fruktoch salladsbuffé. Soppa m. bröd. 20
olika sorters kött & skaldjur. 35 olika
grönsaker. 12 såser.

Dim sum-buffé
8 sorter

Sushi-buffé
12 sorter

Fruktbuffé och efterrätt

3-ÅRS JUBILEUM 128:-

TRADITIONSENLIG JULGRAN

I onsdags invigdes den traditionsenliga julgranen vid Rockefellar
center i New York. Bland artisterna som uppträdde fanns LeeAnn
Rimes, Mariah Carey och Cyndi Lauper.

Mongolian Barbeque

20 härliga rätter från Thailand,
Japan och Kina

JASON DECROW/AP

”Pionjär och veteran” Göran Leijonhufvud (Albert
Bonniers förlag).
Göran Leijonhuf
vud är en svensk
Kinavetare som

Mongolisk, Thailändsk, Japansk
& Kinesisk rest. i exklusiv miljö.

Asiatisk buffé

Ian McLaglan blev 69 år.

Jonah Hill i ny
Rocklegendar
kriminalkomedi McLagan död

Stora Nygatan 35, nära Gustav Adolfs torg 2. Bredvid Hotel Scandic mittemot Hansagallerian. Boka bord: 040-30 48 88.

Asiatisk middag

ALL OVER PRESS

Ord. pris 200:-

4 stora lunchbufféer
• Asiatisk buffé (20 olika,
härliga rätter från Thailand,
Japan och Kina)
• Dim sum-buffé (8 sorter)
• Sushi-buffé (12 sorter)
• Stor sallad- och fruktbuffé
• Dryck, smör, bröd och
kaffe ingår
89:-

Fullständiga rättigheter • Firmafest • Shoppingmiddag
Familjeträff • Högtidsarrangemang

BIOPROGRAM

För små filmälskare.
Läs mer och
boka dina
biljetter på
sf.se/knattebio

5 – 11 DECEMBER
Tjuvarnas Jul
– Trollkarlens dotter

Malmö
Plusstolar!

Hobbit del 3:
Femhäraslaget

Dum och dummare 2

Tjuvarnas Jul

Fre-må 15.00, 18.00, 21.00 – Trollkarlens dotter
Ti 21.00 On-to 20.30 (11 år) Fre-lö 15.15 Sö 12.30,
Fre 14.45 Lö 12.30, 14.45
PREMIÄR NATT MOT
Sö 12.30
(7 år) ONSDAG!
15.15 Må-ti 14.30
En duva satt på en
Svensktextad: Sö 14.45
On-to 13.40
(7 år)
Ti 00.03 On-to 14.45, 18.15,
De är bredare och
gren
och
funderade
Svensktextad: Lö 12.30
21.15
(11 år)
har extra benutrymme.
på
tillvaron
Barnvagnsbio: On 11.00
Finns på biograferna
Fre-sö+ti 18.00
Royal, FS Storgatan.
Horrible Bosses 2
On-to 13.40
(15 år)
Södra Tullgatan 4.
Läs mer och boka på sf.se K.ö. 17.00, lö-sö 14.00
PREMIÄR!
(11 år) Svensktextad: Må 18.00
Fre-ti 14.50, 18.10, 21.20
Flyg! sa Alfons Åberg
del 3: FemOn-to 14.50, 18.30, 21.30
Film dagtid Hobbit
Knattebio:
häraslaget HFR 3D
(Btill) Södergatan 19.
Ida Må-to 14.50 (15 år) Lö-sö 12.40
alla dagar
PREMIÄR NATT MOT
Kassan öppnar fre 14.00,
Interstellar
(11 år) Gentlemen PREMIÄR! lö-sö 11.45, må-ti 17.00,
ONSDAG!
i veckan
Fre+må 17.20, 20.50, 21.05 Fre 14.30, 17.40, 20.45
on-to 13.45
Ti 00.03 On-to 17.30,
21.00
(11 år) Lö-sö 13.55, 17.20, 20.50, Lö 14.00, 17.40, 20.45
Sö 17.40, 20.45 Må 14.30, 100 steg från Bombay
21.05 Ti 17.30, 20.30
The Hunger Games:
20.45 Ti 14.15, 17.30, 20.30 till Paris
Värnhemstorget.
LasseMajas detektiv- On-to 14.15, 17.30
Mockingjay
del
1
Dramakomedi av Lasse
K.ö. fre 14.00, lö-sö 12.00,
byrå – Skuggor över Svensktextad: Sö 14.00
Fre-ti
17.30,
20.30
Hallström m Helen Mirren
må-to 17.00
Lö-sö äv 14.30
(11 år) Valleby
Må 17.40
(11 år) Speltid: 2 tim 2 min
Fre-sö
15.05
On-to 14.15
(11 år)
Annabelle
Lö äv 13.00
(Btill) Gone Girl
Fre-ti 21.05
(15 år)
Fre-ti 14.45
(15 år) Blixten och det
Svensktextad: Sö 13.00
magiska huset
Blixten och det
Storgatan 22.
Molly och julmonstret Hobbit del 3: FemK.ö. 14.00, lö-sö 12.00
- sv tal 3D
magiska huset
häraslaget HFR 3D
Knattebio:
Lö-sö 12.15
(7 år)
- sv tal 3D
Lö-sö 12.25, 13.40 (Btill) PREMIÄR NATT MOT
Blixten
och
det
Lö-sö 12.40
(7 år)
ONSDAG!
Dum
och
dummare
2
magiska huset
Muminfamiljen
Ti 23.59 On-to 14.15, 16.00, Komedi av bröderna Farelly
Dum och dummare 2 - sv tal
på Rivieran
17.30, 19.30, 20.45 (11 år) med Jim Carrey, Jeff Daniels
Fre-sö 14.40, 18.20, 21.20 Fre-sö 15.00
Lö-sö 12.30
(Btill)
Speltid: 1 tim 50 min
Må-ti 18.20, 21.20 (11 år) Lö-sö äv 12.45
Hobbit del 3:
(7 år)
Fre 14.30, 17.00, 21.00
Nightcrawler
Femhäraslaget
Lö-sö 13.45, 17.00, 21.00
Dum
och
dummare
2
Girlhood
Fre-ti 14.55, 17.25, 20.10
PREMIÄR NATT MOT
Må-ti 18.00, 21.00
Fre-sö 15.10
(11 år) Fre-sö 18.15, 21.20
On-to 21.20
(15 år)
ONSDAG!
On-to 20.30
(11 år)
Må 14.45, 18.15, 21.20
Gone Girl
Ti 14.45, 18.00, 21.20
Pojken med guldbyx- Ti 23.59 On-to 14.30, 17.45, Flyg! sa Alfons Åberg
(11 år)
Fre-ti 17.55
(15 år) On-to 17.30
(11 år) orna Lö-sö 12.30 (11 år) 21.00
Knattebio:
Horrible
Bosses
2
Lö-sö 12.15
(Btill)
En duva satt på en
Hobbit del 3: FemThe Good Lie (15 år)
PREMIÄR!
häraslaget HFR 3D
Fre-sö 14.40, 17.30
gren och funderade
Flygplan
2:
RäddFre-ti 18.15, 21.10
PREMIÄR ONSDAG!
Må-ti+to 14.30, 17.30
på tillvaron
On-to 21.10
(11 år) ningstjänsten - sv tal
On-to 17.45, 19.00,
Fre-ti 17.40
Lö-sö 12.15
(7 år)
The
Hunger
Games:
21.00
(11 år) On-to 14.45
Interstellar
(15 år)
Mockingjay del 1
Fury
Fre+må-ti
14.30,
17.00,
Hobbit del 3:
Flyg! sa Alfons Åberg Fre 15.10, 18.00
Fre-ti 20.30
(15 år)
20.30 Lö-sö 14.00, 17.00,
Knattebio:
Femhäraslaget
Lö-sö 12.20, 18.00
20.30 On 17.00, 20.30 To
Gentlemen
(11
år)
Lö-sö
12.40
(Btill)
PREMIÄR ONSDAG!
Må 15.10, 18.00 Ti 15.10
17.00, 17.30, 20.30 (11 år)
PREMIÄR!
On-to 18.20, 21.30 (11 år) Fury
On-to 18.15, 21.00 (11 år)
LasseMajas detektiv- Fre-sö 14.45, 18.00, 21.15
Actiondrama, Brad Pitt,
Horrible Bosses 2
Tjuvarnas Jul
byrå – Skuggor över Må 18.00, 21.15 Ti 20.30
Shia
Labeouf,
Logan
Lerman
PREMIÄR!
On-to 14.30, 18.00, 21.15
– Trollkarlens dotter Valleby
(Btill)
Speltid:
2
tim
14
min
18.15, 21.15
(11 år)
Svensktextad: Ti 17.30
Fre 14.40 Lö-sö 12.50,
Lö-sö 12.50 Lö äv 15.15
Fre-ti 20.05
(15 år)
15.20 Må-ti 14.30
(7 år) Svensktextad: Fre+sö 15.15
Interstellar

Helsingborg

Gentlemen
Fre-sö 17.00, 21.00
PREMIÄR!
(11 år)
Må-ti 17.30, 21.00
On-to 20.50
(11 år) Fre-lö 15.05, 18.00, 21.00
Sö 17.30, 20.45 Må 14.45,
LasseMajas detektiv- 21.10 Ti 14.45, 18.00, 21.10
byrå – Skuggor över On 14.45, 18.00, 21.00 To
14.45, 21.00
Valleby
Lö-sö 12.45
(Btill) Svensktextad: Sö 15.05
Må+to 18.00
Pojken med
guldbyxorna
Fre-sö 14.45
Lö-sö äv 12.25

Gone Girl
20.00
(11 år)

The Hunger Games:
Mockingjay del 1

Fre 15.00, 18.00, 21.10
Lö-sö 12.20, 15.00, 18.00,
21.10 Må-ti 18.00, 21.10
On-to 18.00
(11 år)

Lund

Hobbit del 3: Femhäraslaget HFR 3D

PREMIÄR NATT MOT
ONSDAG!

V. Mårtensgatan 12.
K.ö. fre+må-ti 14.00,
lö-sö 12.00, 0n-to 13.00

Molly och julmonstret Pojken med
Knattebio:
guldbyxorna

PREMIÄR!

(11 år)
(Btill) Familjeäventyr av Ella LemFre-sö 15.00, 18.15, 21.15 Lö-sö 12.15
Må-ti 18.15, 21.15 On-to
hagen m Lukas Holgersson
Nightcrawler
15.15, 18.15, 21.15 (11 år)
Speltid: 1 tim 39 min
Thriller, Jake Gyllenhaal,
Lö-sö 14.30
Bill Paxton, Rene Russo
Interstellar
Svensktextad:
Speltid: 1 tim 57 min
Fre-sö 17.15, 20.00 Må-ti
Fre 14.30
19.00 On-to 17.00 (11 år) Fre-ti 18.00, 21.00
(15 år)

Kapten Sabeltand
- sv tal
Lö-sö 12.30

(7 år)

The Hunger Games:
Mockingjay del 1

Action, Jennifer Lawrence
Fre 14.30, 15.00, 17.45,
20.15, 20.45 Lö-sö 12.30,
14.30, 15.00, 17.45, 20.15,
20.45 Må-ti 17.45, 20.15,
20.45 On-to 15.00, 18.00,
21.00
(11 år)

Tjuvarnas Jul
– Trollkarlens dotter

Familjeäventyr, Gustaf Hammarsten, Gustaf Skarsgård
Speltid: 1 tim 34 min
Fre+sö 15.15, 17.30
Lö 12.15, 15.15, 17.30
Må-ti 17.30
(7 år)
Svensktextad: Sö 12.15

LasseMajas detektivbyrå – Skuggor över
Valleby
(Btill)
Fre+sö 15.30
Lö 12.45, 15.30
Svensktextad: Sö 12.45
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Bioprogram

Nightcrawler

Live fr Göteborgs Konserthus: JulJubel
 1800
En duva satt på en gren... 1815
Girlhood Bästa film FFF  1830
Gentlemen Premiär!  2045

Pojken med
guldbyxorna

FREDAG 5 DEcEMBER 2014

Speltid: 2 tim 25 min
(Btill) Fre-ti 17.30
(15 år)

Fre-sö 20.30 Må-ti 14.45,
20.30 On-to 14.10 (15 år)

Lö-sö 12.30

(15 år)

Presentkorten ﬁnns att köpa på våra biografer
och på sf.se/presentkort

Gone Girl
Thriller, Ben Afﬂeck,
Molly och julmonstret Rosamund Pike
Knattebio:
Lö-sö 12.40

Film dagtid
alla dagar
i veckan

Horrible Bosses 2

Överraska med
en julklapp som
passar alla!

Hobbit del 3:
Femhäraslaget

PREMIÄR NATT MOT
ONSDAG!

Ti 23.59
(11 år) On-to 17.00, 20.15 (11 år)

The Hunger Games:
Mockingjay del 1

Fre-må 14.50, 17.40, 18.15,
20.30, 21.10 Lö-sö äv 12.30
Blixten
och
det
Ti 14.30, 14.50, 17.40,
Ti 00.03 On-to 15.00, 16.00,
magiska huset - sv tal 18.15, 20.30, 21.10 On-to
18.30, 19.30,
(7 år) 14.15, 17.40, 21.10 (11 år)
21.45
(11 år) Lö-sö 12.40

Hobbit del 3: Femhäraslaget HFR 3D

PREMIÄR NATT MOT
ONSDAG!

Flugparken Sverrir Gudnasson 2030
Varje gång jag ser dig Starkt kärleksdrama! 2100

Ti 23.59
On-to 14.15, 17.30, 18.00,
19.30, 20.45, 21.15 (11 år)

Läs mer och köp biljetter på sf.se eller i appen. För info om SF Bios rabattkort se sf.se

"GLIMRANDE
Bland det bästa du kan se på bio just nu"
"MAGISKT BRA"

Gomorron Sverige, SVT

”MÄSTERLIGT OCH
VÄLSPELAT”

DN

EXPRESSEN

Jojk Premiär!  1500
Med Lund i Fokus del 3 Premiär! 1700
Live på bio: Juljubel med Sven-Bertil
Taube  1800
Jag ser dig Premiär!  1815
Girlhood Bästa film Stlm FF 2000
Gentlemen Premiär!  2100

TILL DAVID DENCIK OCH
SVERRIR GUDNASON
EXPRESSEN

"KÄRLEKSFULLT OM "ENGAGERANDE &
JAKTEN PÅ IDENTITET"
AB STÖRSTSNYGG"

Tusen bitar Afzelius  1800
Flugparken Sverrir Gudnason  2015

Metro

SvD

"EN FANTASTISK FILM" "GIRLPOWER"SR, P4

UNT

Hunger Games: Mockinjay 1 1815, 2045
Gentlemen  1830

Movie
Zine

"KNIVSKARPT
& ORIGINELLT"

"VACKER & STARK"

TT-Nyhetsbyrån

SVT, Kulturnyheterna

GP

Kommunalarbetaren

Horrible Bosses 2 2115
GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35
Dum & Dummare 2 85:-  1615
Juljubel 180:-  1800

FILMSTADEN ENTRE

Fre-sö 15.10
KINO Fre+sö 20.00 Lö+on
20.15 Må 21.00 Ti+to 20.30

BIOPREMIÄR NATT MOT ONSDAG!
HFR 3D: FILMSTADEN ENTRÉ • ROYAL • FILMSTADEN STORGATAN • FILMSTADEN LUND
FILMSTADEN HELSINGBORG • BIOHUSET/HÖLLVIKEN • GRAND BIO/TRELLEBORG
2D: FILMSTADEN ENTRÉ • FILMSTADEN STORGATAN • FILMSTADEN LUND
FILMSTADEN HELSINGBORG • BIOHUSET/HÖLLVIKEN

www.folketsbio.se

EN FILM AV CELINE SCIAMMA

Läs mer, se trailer och köp biljetter på sf.se eller i appen. Fr 11 år

JULENS

BIOPREMIÄR IDAG!

SPEGELN

Fre+må 18.30
Lö+ti-to 18.15
Sö 18.00

STORA

FILMSTADEN STORGATAN • FILMSTADEN LUND
FILMSTADEN HELSINGBORG • GRAND BIO/TRELLEBORG
SPEGELN • KINO/LUND • BIOHUSET/HÖLLVIKEN

sf.se • kino.nu • biografspegeln.se. Från 11 år
Girlhood

Läs mer, se trailer och köp biljetter på sf.se eller
i appen. biografspegeln.se • kino.nu. Från 11 år

Gentlemen 90:-  1830

FAMILJEKOMEDI
I REGI AV GUSTAF ÅKERBLOM
Gentlemen

WWW.FACEBOOK.COM/SUNEFILM

BIOPREMIÄR 19 DECEMBER

MALL 1
ANNONS

Skånetrafiken
N Y H E T ER O C H IN S PIR AT I O N

Fredag 5 december 2014

Sidospår

INBLICK

Fler resmöjligheter med tåg från 14 december
FOTO: KARL-JOHAN HJERTSTRÖM

Fler avgångar med Pågatåg på Västkustbanan HelsingborgMalmö från den 14 december.

Den 14 december byter Skånetrafikens bussar
och tåg tidtabell. Redan nu är de nya tiderna
sökbara i appen och på skanetrafiken.se På
Västkustbanan mellan Helsingborg och Malmö
blir det fler turer i rusningstid och fler snabba
direktturer med Pågatåg Express. Teckomatorp
och Svalöv får också fler turer, både på helgen,
sen kväll och tidig morgon.
Boende i Teckomatorp och Svalöv får en ny sen
kvällstur från Helsingborg till Hyllie fredagar och
lördagar kl. 23.33 och tätare turer på helgerna – ett
tåg varje timme i stället för varannan timme. Dessutom blir det en extra tur till Malmö på morgonen kl.
7.38. Det innebär att det blir halvtimmestrafik under
en del av morgonen.
- Den senare kvällsturen har varit ett starkt önskemål från Teckomatorpsborna. Vi är också glada över
att kunna erbjuda en bra tågtrafik även på helgen.

Linje 230 Svalöv-Teckomatorp får fler turer som passar till tågens nya avgångstider så förändringen kommer även boende i Svalöv
till godo.

Med ett tåg i timmen blir det mycket enklare att
passa med fritidsaktiviteter och shopping med mera,
säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare för Pågatågen.
Eftersom Linje 230 Svalöv-Teckomatorp får fler
turer som passar till tågens nya avgångstider så kommer förändringen även boende i Svalöv till godo.
Fler snabba turer direkt Helsingborg C-Malmö C
med Pågatåg Express
För Helsingborgarna blir det fler snabba turer med
Pågatåg Express direkt till Malmö, en resa som tar 39
minuter.
Sedan ett år tillbaka kör Pågatåg Express en tur
i varje riktning direkt mellan Helsingborg C och
Malmö C-Triangeln-Hyllie via Lommabanan. De
turerna blir nu dubbelt så många, så att det går att
åka direkt Helsingborg-Malmö kl. 7.04 och 8.07 och
Malmö-Helsingborg C kl. 16.32 och 17.32.
- De här snabba direktturerna har blivit uppskat-

Höör-Hässleholm 5-7 december
Trafikverket bygger en ny station i Tjörnarp.
Arbetet pågår från fredag 5 december kl 23:40
till måndag 8 december kl 03:20. Pågatågen
är inställda mellan Höör och Kristianstad.
Öresundstågen är inställda mellan Eslöv och
Hässleholm. Bussar ersätter mellan Eslöv/
Höör och Hässleholm. Öresundstågen gör
extra uppehåll i Vinslöv och Önnestad.
Mer information, skanetrafiken.se

Kundtjänst: 0771-77 77 77

Fler avgångar med Pågatåg på Västkustbanan
Helsingborg-Malmö
Även du som ska till eller från andra orter på Västkustbanan, som t.ex. Kävlinge, Lund och Landskrona, får fler turer. Den täta rusningstrafiken förlängs
en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen. Nytt är också att tågen får slutdestination i
Helsingborg och alltså inte fortsätter till Ängelholm.
Det gör i stället Pågatågen som går via Teckomatorp.

Ny tidtabell 14 dec
• Rååbanan: Sen kvällstur från Helsingborg
till Hyllie fredagar och lördagar kl. 23.33 och
tätare turer på helgerna – ett tåg varje timme i
stället för varannan timme En extra till Malmö
på morgonen kl. 7.38.
• Linje 230 Svalöv-Teckomatorp får fler turer
som passar till tågens nya avgångstider. Västkustbanan: Mellan Helsingborg C och Malmö
C går det att åka direkt med Pågatåg Express.
Avgångstider från Helsingborg kl. 7.04 och
8.07 och från Malmö kl. 16.32 och 17.32.
• Fler avgångar med Pågatågen på Västkustbanan Helsingborg-Malmö. Den täta rusningstrafiken förlängs en timme på morgonen och en
timme på eftermiddagen. Tågen får slutdestination i Helsingborg.

Trafiknytt:

Redaktör: Rebecka Jansson, redaktionen@skanetraƒiken.se

tade och när det nu fanns möjlighet att sätta in fler så
gör vi det. Med den senare turen från Malmö blir det
möjligt att få ihop en hel arbetsdag och åka Pågatåg
Express i båda riktningarna, säger Mats Ohlsson,
affärsutvecklare för Pågatågen.

Webb: skanetraƒiken.se

Sociala medier: facebook.com/skanetraƒiken, twitter.com/skanetraƒiken.se

Läs på webben: skanetraƒiken.se/sidospar

