LUND 24 november 2016 15:59
0

Gamla Ahlens skyltfönster blir
kulturkalender
Se upp när du går förbi gamla Åhlens skyltfönster i advent. Med
start den 1 december bjuder Lunds kulturaktörer på en levande
adventskalender där allt kan hända. Ena dagen musik, andra
dagen teater. Vad som dyker upp i lucka 24 är hemligt.
Görel Svahn

Föu SKRIBENT

Skådespelarna och presentatörerna Sonja Lindblom och Ola Citron.

Åhlens skyltfönster har gapat tomt sedan affärskedjan flyttade
några hundra meter norrut förra hösten. Men nu blir det liv i
skylten när Lunds kulturliv kliver in.
"Hoppet om en bättre värld" heter kalendern av och med Lunds
kulturliv i regi av Teater Sagohuset. Klockan 17 varje dag mellan
den 1 och 23 december fylls butiksfönstret med körsångare,
skådespelare, dansare eller författare som under femton
minuter skänker en stunds förtröstan om framtiden.
Julaftonsluckan öppnas redan kl 10.

Kulturkalendern blir som en gatuteater, fast med ett glasfönster
mellan åskådarna och kulturaktörerna. Det som sägs eller

sjungs i skyltfönstret förmedlas ut genom högtalare.
- Detta är kul och lättillgängligt. Du kan bara stanna till och
tröttnar du är det bara att gå vidare, säger Sonja Lindblom från
Teater Sagohuset som tillsammans med Ola Citron dels ska
presentera de olika värdarna, dels ge prov på grötrim.
- Vi är så tacksamma över alla kulturaktörer som ger av sitt blod
och sin tid för detta, säger Ola Citron.
Kulturutbudet är varierande. Teater Sagohuset bjuder på
smakprov på kommande föreställningarna. Andra värdar är
Lunds dans- och musikalgymnasium, Folkets bio/Kino och
Mejeriet.
"Vetenskaps-Andrea", Andrea Pettersson från Vattenhallen
Science Center, ger ett smakprov vad som händer på hennes
arbetsplats. Kanske kan något barn inspireras till
naturvetenskap och teknik.
Erik Magntorn läser ur sin bok "En ballongfärd genom tiden"
invid projicerade bilder från boken. Teater Slangbellan ger en
clownföreställning om medias makt över mänskligheten och
konstnären och författaren Leif Holmstrand från Aura sjunger
"Maybe this time" från musikalen "Cabaret".
Även allvarligare teman tas upp i kulturkalendern. Kvinnojouren
ger en monolog, framförd av Molly Byström, om ett barn som
upplever våld i familjen.
- Men barnet får hjälp och får därigenom hopp, säger Agneta
ldbohrn från Kvinnojouren.
Samtliga avsnitt i adventskalendern filmas och går att se på
Vinterlunds och Teater Sagohusets hemsidor.
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