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LUND

En del av deltagarna i årets Kulturkalender i lokalen på Vårfrugatan 1 bakom Stadshallen. 

De ger kalendern i fönstret liv

VINTERLUND · KULTURKALENDERN

■ Teater Sagohuset 
 arrangerar Kultur
kalender på temat ”Vår 
glömda  skatt” och tar 
hjälp av både clowner 
och  naturvetare.

Under 24 dagar kommer 
lika många kulturutövare 
att göra ett framträdande 
på tio minuter i lokalen på 
Vårfrugatan 1, på baksidan 
av Stadshallen.

Varje dag, oftast klockan 
fem, öppnas en ny lucka.

– Gästerna är både barn
och vuxna. Vi har  musik, 
dans, teater, författare 
och naturvetare, säger Ola 
 Citron, från Teater Sago
huset.

Kulturkalendern är  ett 
samarbete mellan Teater  
Sagohuset och kultur
utövare i kommunen.

 Arrangemanget är en del 
av Vinterlund. I ett skylt
fönster visas även en kalen
der i dock version av dock
makaren Petra Löfmarck. 
Temat är döda och levan
de kvinnliga  världsartister, 
som Nina  Simone och P J 
Harvey.

– Dockorna är här hela
tiden till skillnad från våra 
andra artister, säger Ola 
 Citron.

Kajsa Bramsvik är verk
samhetschef för sjukhus
clownerna på Barnsjuk
huset i Lund.

– Fem clowner ska köra
helt musikaliskt med jul
sånger och rock’n’roll.

Anna Agnemyr  från Vatten
hallen kommer i labbrock.

– Jag ska leta efter en
gömd skatt med hjälp av 
experiment och ledtrådar.

Tidigare år har det varit 
hemligt vilken dag de  olika 
deltagarna ska framträda.  
I år finns hela listan på 
 Vinterlunds webbsida.

TEXT: ALF 
SJÖGREN
alf.sjogren 
@sydsvenskan.se

■ Fackförbundet  Vision har 
utsett Lund till bästa  kul
turkommun 2019. Vision
organiserar bland annat
tjänstemän inom den kom
munala sektorn.

I drygt trettio år har för
bundet utsett Årets kultur
kommun.

Hos Lund  lyfter Vision fram 
att kommunen har mycket 
kulturaktiva invånare, och 
att kulturen är synlig och 
tillgänglig för alla. Bibli
oteken, fram för allt skol
biblioteken,  håller hög 
kvalitet enligt fackförbun
det, och kulturskolan im
ponerar.

Nomineringen nämner 
också konsthallen som 
 håller hög internationell 
nivå, och att det finns en 
omfattande museiverksam
het i kommunen.

Lunds kommun,  represen
terad av kulturchef  Annika 
Eklund, tog emot pri
set i Stockholm. Förutom 
blommor och  diplom får 
Lund en oljemålning, ”Far
mors glasögon” av konstnä
ren Cecilia Sikström, och 
ha hand om vandringspri
set – ett glasäpple av Rune 
Strand.

TEXT: LENA 
PHILIPSON
lena.philipson 
@sydsvenskan.se

UTMÄRKELSE 

Lund  
bästa  
kultur-
kommun 

FOTO: INGEMAR D 
KRISTIANSEN
ingemar.d.kristiansen 
@sydsvenskan.se
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