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Room X
●●Femton dansverk upp-

förs i Ystads teater.

●●Start kl 18 den 8/5
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Nilsson hyllar
Nilsson i
direktsändning

MUSIK. Göteborgsoperans
jubileumsföreställning till
Birgit Nilssons ära sänds i
både radio och tv. Konserten den 17 maj, dagen då
operastjärnan skulle ha
fyllt 100 år, direktsänds i
Sveriges Radio P2 klockan
19 och därefter klockan 21 i
SVT.
Bland de som medverkar på ”Birgit Nilsson 100
år” finns Nina Stemme,
Katarina Dalayman, Annlouice
Lögdlund
och
Christina Nilsson från
Ystad. Konserten dirigeras
av Kjell Ingebretsen. (TT)

Warhols vänner
i utställning på
Fotografiska

KONST. Liza Minelli, Bianca
Jagger, Robert Mapplethorpe och Debbie Harry. Alla 80-talets ikoner
var på plats under minneshögtiden för Andy
Warhol den 1 april 1987. Nu
visas tidigare okända bilder från minnesstunden
på Fotografiska i samarbete med galleri CF Hill i
Stockholm.
Bilderna av de svartklädda kändisarna med
dyra märkesdräkter och
tunga pärlhalsband togs
av Christoph von Hohenberg på uppdrag av tidskriften Vanity Fair. Utställningen visas på Fotografiska från den 16 maj
till den 24 augusti. (TT)

Ulvaeus invigde
ny Abba-
utställning
MUSIK. Abba-museet
i
Stockholm firar fem år
med att utöka den permanenta utställningen med
en ny interaktiv del, som
invigdes på måndagen av
Björn Ulvaeus.
Den nya utställningen
skildrar medlemmarnas
enskilda karriär efter att
Abba splittrats. En sprillans ny film av regissören
Jonas Åkerlund som porträtterar Agnetha, Anni-Frid, Björn och Bennys
solokarriärer inleder utställningen.
Därefter bjuds besökaren in i 15 interaktiva miljöer som ringar in tiden efter Abba. (TT)

Claudine Ulrich och Miguel Cortés i teatermaskineriet i källaren på Ystads teater där en av de
femton dansföreställningarna äger rum.
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VI VILL HA ERA TIPS!
Ring 0411–55 78 50

med en introduktion.
Klockan 18.30 börjar
föreställningarna.
●●Medverkande: Graham
Adey, Malin Astner/
Henrik Andersson,
Christine Brorsson, Miguel Cortés, Majula
Drammeh, Khamlane
Halsackda, Kirstine
Ilum, Johanna Jonasson/Memory Wax, Nidia Martínez Barbieri,
Maria Naidu, Ingrid
Rosborg, Malin Skoglund, Sanna Blennow,
Claudine Ulrich, wecollective och Lidia Wos.

Ystads teater förvandlas
till en egen dansvärld
● ●2014 firade dansarna Miguel Cortés och Claudine Ulrich sig

ner från silobyggnaderna i Ystads hamn.
● ●Nu återvänder de med föreställningen Room X, en dansperformance där publiken bjuds in att vandra runt i Ystads teater och
se dansare uppföra 15 olika dansverk.
YSTAD. Föreställningen –
eller kanske man ska säga
föreställningarnaäger
rum på tisdagskvällen 8
maj. Start klockan 18,00
med en introduktion och
klockan 18.30 drar det
igång.
– Det går bra att komma
lite senare också. Och ta
en paus, baren är öppen.
Det är precis som i en stad,
man kan inte vara i alla
kvarter samtidigt, säger
Miguel Cortés.
Han berättar att hela teaterbyggnaden används
som en gigantisk scenografi, från teatermaskineriet i källaren till personalrum, loger och scen.
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– Hela byggnaden är
ljud- och ljussatt. Det är
som att komma in i en
egen värld, säger han.
Vissa av föreställningarna pågår samtidigt i byggnaden.
– Man jobbar cross over,
med rörelse, ljud och ljus,
installationer.

18 dansare deltar i projek-

tet och framför sina verk.
Det övergripande temat
för den tre timmar långa
föreställningen är trygghet-otrygghet.
Den som är intresserad
av att få reda på vilka
strömningar som
kan
skönjas inom den moder-

na dansen får här ett ypperligt tillfälle att ta reda
på det.
Premiär var nyligen på
Palladium i Malmö och till
hösten ges Room X på
Landskrona teater. Claudine Ulrich säger att det är
de olika byggnaderna särprägel som har gjort att de
har valts ut som scener i
projektet.

Både hon och Miguel Cor-

tés deltog vid en performance under jazzzfestivalen 2014 på silobyggnaderna i hamnen. Nu är de glada att vara tillbaka för att
konstnärligt undersöka en
annan del av Ystad, den

mer än 100 år gamla teatern.
Miguel Cortés kommer
att framföra sin dansföreställningen i källarens teatermaskineri, bland block,
taljor och
rep medan
Claudine Ulrich har ansvar för något mer svävande, ”säkerheten”.
Det är inte utan att man
får en känsla av att vad
som helst kan hända på
tisdagskvällen på teatern.
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Kerstin Ekman: Desperat liten skara
Fyra personer beviljas formellt utträde ur Svenska
Akademien. Det rör sig om
ledamöterna Lotta Lotass,
Klas Östergren, Sara
Stridsberg och Kerstin Ekman.
KULTUR. Den senaste månaden har Östergren, Lotass och Stridsberg begärt
formellt utträde. Kerstin
Ekman har sedan tidigare
uttryckt sin önskan att få
lämna Akademien.
– Vi kommer att skicka
ut ett pressmeddelande
här i dagarna om dessa utträden. Det är tre stycken,
och så tillkommer ju

Kerstin Ekman. Hon har
varit utanför Akademien
så länge, så vi tycker det är
rimligt, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig
sekreterare i Akademien,
till Svenska Dagbladet.
Kerstin Ekman säger i
en kommentar till Dagens
Nyheter: ”Nu ’beviljar’ de
mig plötsligt utträde. De
har inte rätt att bevilja mig
det som var ett faktum redan 1989. Men denna desperata lilla skara som
misskött akademien försöker fortfarande tala ett
slags maktspråk.”
Ekman tror att det kommer att bli svårt för Akade-
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Reglerna för inval

Kerstin Ekman.
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mien att välja in nya ledamöter.
Anders Olsson bekräftar
att de fyra har beviljats utträde, och att ingen annan
ledamot har ansökt. De
fyra utträder med omedelbar verkan och nu ska Akademien ägna sig åt att välja
in nya ledamöter. (TT)

I Akademiens stadgar
står att det krävs närvaro
av tolv ledamöter för att
inval ska kunna ske. Den
förutsättningen gäller
dock inte om det exempelvis bara finns elva ledamöter kvar.
Det finns dessutom en
paragraf som väger tyngre, nämligen den som säger att en ledamot är "behörigen invald" om kungen godkänner det. Kungen
bestämmer alltså.

