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Skräddarsytt för morgonpigga,  
nattugglor och de däremellan

För program timme-för-timme: 
www.kulturnatten.nu

Det sägs att dagen har ögon och natten 
har öron, Kulturnatten i Lund har min-
sann både och. Lördag 21 september ser 
omkring åttio aktörer till att du får ett 
dygn fullspäckat av upplevelser. Välj bland 
400 aktiviteter rörande allt mellan himmel 
och jord (och mer därtill, programmet för 
Astronomihuset hittar du på sida 5). 
  
Årets program pryds av Lisa Ewalds under-
bara illustrationer som verkligen fångar 
den mångsidighet och upptäckarglädje som 
präglat Kulturnatten sedan starten 1985. 
Kulturnattsteamet önskar dig en synnerli-
gen trevlig och minnesvärd kväll! 

Med reservation för ändringar.

Welcome to Kulturnatten, “Night of 
Culture”! On Saturday 21st of September 
you are welcome to enjoy 400 activities 
ranging from theatre, art and live music, to 
yoga, science and guided tours. Most ac-
tivities are free of charge. Eighty different 
organizations contribute to the program.  
 
At kulturnatten.nu you will find a pdf-file of 
our program translated into English.
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Innehåll
Program platser A–Ö s. 5–37
Barnprogram s. 38–41
Karta s. 42–43

Mer information
www.kulturnatten.nu
kulturnatten@lund.se
046-359 71 25
facebook.com/arrangemanglund
Instagram: @arrangemang_lund
 
Kulturnattens informationsdisk
Strax höger om scenen på Stortorget 
Öppet 21 september kl. 12.00–00.00.

Annan hjälp under Kulturnatten
Socialjouren 046-12 12 99
Fältgruppen 046-35 52 12
Akuta ärenden 112 

Foto: Martin Olson

Tillgänglighet
På Kulturnattens hemsida hittar du pro-
grammet som PDF. Där kan du även filtre-
ra fram programpunkter som är tillgängliga 
för rullstol samt där det finns tillgång till 
hörslinga. Du kan också få hjälp med syn- 
och teckentolkning om du hör av dig till oss 
senast 16 september.

Om programtidningen
Denna tidning är framtagen av kultur- och 
fritidsförvaltningen på Lunds kommun. 
Programändringar kan förekomma. Se 
kulturnatten.nu för ett uppdaterat pro-
gram.

Här hittar du tidningen: Turistbyrån på 
Lund C, Folkbiblioteken i Lund samt hos de 
flesta arrangörer. Du hittar den även i vår 
informationsbod på Stortorget under själva 
Kulturnatten.

Redaktörer: Amanda Pettersson,  
Kristina Wåhlin & Joel Skog
Illustrationer: Lisa Ewald
Formgivning: Joel Skog

Kulturnatten arrangeras av:
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Europeiska Trafikant- 
veckan i Lund

Den 15–22 september 
stängs all motorfordons- 
trafik av på Klostergatan 
och Stora Gråbrödersgatan 
för att ge plats åt fotgän-
gare och aktiviteter. Lunds 
kommun ställer ut picknick-
bord, parkbänkar, blomkru-
kor och gräs för att göra 
stadsrummet trevligare att 
vistas i. Kampanjen är en 
del av European Mobility 
Week, ett initiativ för att 
uppmuntra till hållbara resor 
och transporter.

Maten på Kulturnatten
 
I Lund finns många högpro-
filerade restauranger och 
enklare matställen att välja 
bland. Saluhallen har öppet 
till sent och erbjuder något 
något för alla gommar och 
plånböcker. På Stortorget 
hittar du matstånd och vag-
nar som bland annat säljer 
afrikanskt, langos, ham-
burgare, fish & chips, korv 
och kantarellklämma. Till 
efterrätt finns pannkakor, 
churros och mycket annat.  
Smaklig spis!
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ABF MITTSKÅNE
Kiliansgatan 9 

13.00–16.00 
Öppet hus på ABF
Tema läsning och litteratur 
för alla åldrar. Projekt Eu-
ropakonserter bjuder också 
på musik under eftermidda-
gen, se tider nedan.
 
13.00–14.00 
Lägereldsbandet
Musik i källarsalen.
 
14.00–15.00 
Stig med vänner 
Musik i källarsalen.
 
15.00–16.00 
Blue Tuesday
Musik i källarsalen.
 
16.00–17.30 
Träffa Arbetarskrivarna 
Arbetarskrivarna presenterar 
sin förening och berättar om 
litteratur och skrivande uti-
från ett arbetsplatsperspek-
tiv. Arr: LO facken i Lund och 
Arbetarkommunens fackliga 
utskott.

ALLHELGONAKYRKAN
Bredgatan 34

10.00–10.45 
Barnvisning i  
Allhelgonakyrkan
Vi sakletar i kyrkan samtidigt 
som vi lär oss mer om den. 
För dig mellan 5–10 år till-
sammans med vuxen. Samling 
i vapenhuset. 
 
16.00–17.00 & 18.00–19.00
Öppna visningar i  
Allhelgonakyrkan
Följ med på en öppen allmän 
visning av Allhelgonakyrkan. 
Samling utanför porten. Vid 
regn inne i vapenhuset. 
 
21.00–22.30 
Konsert
“Det var en lust, en längtan” 

ALTONA PARKERING
Stora Gråbrödersgatan 14

20.00–00.00 
Videoprojektioner 
Arkitekturfilmfestivalen 
ArchFilmLund visar smakprov 
ur årets festival. Varm dryck 
finnes.

 
 

ARKEN BOKHANDEL
Kyrkogatan 4

16.30–17.15 
Jätten Finn
Sagostund i bokhandelns 
barnavdelning som passar 
barn från 4 år.
 
19.00–19.45 
Buxtehude musicerar
Lundaförfattaren och barn-
läkaren Lars H. Gustafsson 
berättar om Diderik Buxte-
hude utifrån sin nya bok och 
vi lyssnar till musik från olika 
inspelningar.

ASTRONOMIHUSET
Sölvegatan 27

16.00–23.00 
Öppet hus
Aktiviteter för barn, tele-
skoptitt (vid klart väder), 
populärvetenskapliga 
föreläsningar med mera. 
Årets tema är “Månlandnin-
gen 50 år”.

16.00–18.00 
Barnaktiviteter och pyssel 
För små astronomer.

PROGRAM 
PLATSER A–Ö
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17.15–18.00
Flyga till månen: Från 
Apolloprojektet till framtida 
månbaser 
Föreläsning med Dainis 
Dravins.
 
18.15–21.00
Hans-Uno Bengtsson- 
föreläsningar i fysik på tema 
universums storlek

18.15–19.00 Föreläsning med 
Katrin Ros: “Från stoft och is 
till planeter och månar”.
19.15–20.00 Föreläsning 
med Nils Ryde “Grundämne-
nas kosmiska ursprung”.
20.15–21.00 Föreläsning 
med Paul McMillan (på en-
gelska) “We go round every 
200 million years: The Sun’s 
place in the Milky Way”.
 
18.30–21.00
Kosmiska datorsimuleringar
Astronomer visar och berät-
tar om kosmiska datorsimul-
eringar. Start 18.30, 19.30 & 
20.30. På engelska.

21.15–22.00
The fate of the Solar System
Lecture in English with Alex-
ander Mustill. 
 
 
 

22.15–23.00
The Moons of the Solar 
System
Lecture in English with 
Thomas Ronnet.
 

 
 
BANTORGET

14.00–14.30 
Sambaparad
”Samband”, Lunds egna sam-
baskola, bjuder tillsammans 
med dansskolan New York 
Dance på en ambulerande 
gatufest! Tåget startar på 
Bantorget kl. 14.00 och går 
sedan via Lilla Fiskaregatan 
till Stortorget som är slut-
stationen för paraden. Arr: 
Samband, New York Dance 
och ABF.
 
15.00–15.30 & 16.00–16.30
Gatuteater: Välkommen in 
till Kärlekens Universum!
Plötsligt är de två udda 
karaktärerna bara där – en 
tre meter lång man i röd 
kostym och hög hatt och 
en abstrakt varelse med en 
gigantisk ballong på huvudet. 
Låt gatan bli en plats för 
teater och låt festen börja! 
Med Kompani Paradisio.

BIOGRAFEN KINO
Kyrkogatan 3

Halva priset på bio hela 
Kulturnatten!

11.00–12.15 
Katternas rike
Haru är en blyg, lite klumpig, 

flicka som räddar livet på en 
kattprins. Animerad, äventyr-
skomedi för familjen, rek från 
8–9 år. 35 kr.
 
11.00–11.45 
Mullvadens nya äventyr
Den glada lilla mullvaden är 
tillbaka igen! Tillsammans 
med sina vänner lever han ett 
harmoniskt liv mitt i skogen. 
Från 3 år. Nypremiär! 20 kr.
 
12.15–12.45 
Stora galaxer äter stjärnor
I en galax långt långt borta, 
bland rymdsälar, skuggmon-
ster och järnvägskaniner bor 
Rabbit, Lövet, Bärri & Lill-
Tuffe. Tillsammans ger de sig 
iväg på jakt efter sina stjärnor 
i rymden. Från 2 år. 20 kr.
 
13.00–15.25 
Howards End
Klassiskt kostymdrama 
baserat på E.M. Forsters ro-
man med samma namn från 
1910. I rollerna ses Anthony 
Hopkins, Vanessa Redgrave, 
Helena Bonham Carter och 
Emma Thompson. 60 kr.
 
13.00–14.40 
Gud finns, hennes namn är 
Petruyna 
Varje januari i staden Stip i 
Makedonien är det tradition 
att prästen kastar ett träkors 
i floden, och den som fångar 
det garanteras lycka och 
välgång. För första gången 
fångas det av en kvinna. 
Förhandsvisning! 58 kr.
 
15.00–16.30
Film: Biggest Little Farm 
Förhandsvisning!
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En lika dramatisk som 
hjärtevärmande berättelse 
om John och Molly som trot-
sar den moderna urbanismen 
för att definiera en annan typ 
av modernt leverne. 58 kr.
 
16.00–18.00 
Bortom det synliga –  
Hilma af Klint
Dokumentären om den ban-
brytande konstnären gör upp 
med den patriarkala konst- 
historien och hyllar Hilma 
af Klint som pionjär av den 
abstrakta konsten. Visningen 
inleds av Gertrud Sandqvist, 
rektor för Konsthögskolan i 
Malmö. 58 kr.
 
17.00–18.45 
Inte den du tror
Även om deras relation äger 
rum i en virtuell värld, är 
känslorna äkta. Ett lek-
fullt spel mellan lögn och 
verklighet tar sin början… 
Juliette Binoche briljerar 
i huvudrollen. Förhands-
visning! 58 kr.
 
18.15–20.00 
Hasse & Tage –  
en kärlekshistoria
Hasse och Tage var världens 
bästa vänner i över 30 år. 
Deras filmer, revyer, sånger 
och böcker påverkade en 
hel nation och var limmet 
som höll ihop folkhemmet. 
För första gången öppnar 
familjerna Alfredson och 
Danielsson upp arkiven och 
ger oss exklusiv åtkomst till 
deras berättelser, fotografier 
och inspelningar. 58 kr.
 
 

19.00–20.45 
And Then We Danced
Den unga dansaren Merab 
ställs inför sitt livs utmaning 
när han förälskar sig i sin 
största rival på danskom-
paniet. Hela Merabs sätts 
värld i gungning och allt han 
kämpat för hotas att raseras. 
Nominerad till Sveriges Os-
carsbidrag för 2019. 58 kr.
 
20.30–22.00 
Film: Nöden –  
en shtetl i Lund
1870–1914 flyttade flera 
judar till Lund. I stadsdelen 
“Nöden” bildades en liten 
shtetl där judarna levde. 
Filmvisningen inleds av 
rabbin Isak Nachman och 
Anna Svensson, författaren 
till boken: Nöden – en shtetl 
i Lund. Fri entré men biljett 
krävs.
 
21.00–22.45 
Beats
En uppväxtskildring med ett 
ljudspår lika eklektiskt och 
elektrifierande som scenen 
det födde. Beats är en histo-
ria för vår tid – om vänskap, 
uppror och den oemotstånd-
liga kraften i musiken och 
dansen. 58 kr. 

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Östra Vallgatan 20

11.00–20.00
Öppet hus
Kulturnatten i Botan bjuder 
i år på utställningar, pys-
sel, workshop, konst, dans 
och musik! Café Botan och 
växthusen är öppna fram till 
kl. 20.00. 

11.00–15.00
Svamputställning
En liten utställning om våra 
vanliga svampar som vi hittar 
i de svenska skogarna. 
 
12.00–18.00 
Lär dig mer om miljö och 
klimat!
Centrum för miljö- och kli-
matforskning (CEC) arrang-
erar aktiviteter för barn i alla 
åldrar. Bygg en biholk och lär 
dig mer om miljö och klimat. 
Detaljerat program hittar du  
på kulturnatten.nu
 
14.00–15.00 
Musik och dans i Botan
Lund Symphonic Band till-
sammans med Kulturskolans 
dansare bjuder på picknick-
föreställning.
 

 

BRUNNSHÖG – LUNDS 
KOMMUNS BOD
Programmeraregatan 224

13.00–16.00 
Öppet hus
Få en inblick i arbetet med 
världens största fjärrvär-
menät som byggs på Brunns- 
hög med värme från MAX IV 
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och ESS. Arr: Lunds kommun 
och Kraftringen.
 
13.00–14.00 
Dansbyggen
Hur gör vi för att integrera 
barns röster när vi bygger en 
stad? I föreställningen Dans-
byggen blir dansare rumskon-
stnärer och kroppsarkitekter. 
Med Creative Dialogues/
Emma Ribbing.
 

CAFÉ & LE
Västra Mårtensgatan 10A

17.00–22.15 
Val av vinnare till  
Rosannapriset
Musiktävling där vinnaren 
röstas fram av publiken. Kl. 
22.00 presenteras vinnaren!

 
DOMKYRKAN 
Kyrkogatan 6

10.00–10.30 
Konsert för barn och unga
Följ med in i en musikalisk 
resa till sagans och filmens 
värld. Susannah Carlsson 
och Robert Bennesh spelar 
välkända melodier – da-
torspel, Disney och Astrid 
Lindgren – på Domkyrkans 
stora orgel. Aspiranter 
till Domkyrkans gosskör 
medverkar också. 
 
13.00–13.15, 13.30–13.45, 
14.00–14.15, 16.00–16.15 & 
17.00–17.15
Sagan om Jätten Finn – 
visning för barn

Följ med ner i Domkyrkans 
krypta och lyssna på den 
spännande legenden om 
Jätten Finn som blev till sten 
när han försökte riva hela 
Domkyrkan. 
 
18.00–18.20 
Domkyrkans gosskör
Konsert med Lunds dom-
kyrkas anrika gosskör, under 
ledning av Robert Bennesh 
och Susannah Carlsson.
 
19.00–19.20 
Flickkören Korinterna
Konsert med flickkören 
Korinterna i Lunds domkyr-
ka under ledning av Karin 
Fagius. 

20.00–20.20 
Damkören Korallerna
Konsert med damkören 
Korallerna, under ledning av 
Linda Alexandersson.

21.00–21.20 
Ostrochorus
Konsert med Östgöta nations 
studentkör – Ostrochorus, 
under ledning av Emma 
Persson. 
 
22.00–22.20  
S:t Laurentii kammarkör
Hör Domkyrkokören S:t 
Laurentii kammarkör sjunga 
under ledning av Robert 
Bennesh. 

DOMKYRKOFORUM
Kyrkogatan 4

10.30–22.45 
Utställning Carbon ruins

Carbon Ruins, ett museum 
över fossil-eran och de 
objekt vi lämnade bakom oss. 
Vi transporteras till år 2053, 
Sverige är världens första 
fossilfria välfärdsland. Arr: 
Universitets tankesmedja LU 
Futura, Narrating Climate 
Futures och Climaginaries i 
samarbete med Lunds dom-
kyrkoförsamling. Guidade 
visningar ges kl. 19.30–20.00 
och 20.15–20.45.
 
 
10.30–22.45
Domkyrkoforums café
Caféet håller öppet under 
Kulturnatten, kom in för en 
värmande kopp!
 
13.00–19.00 
Skapande verkstad
Skapa och pyssla på tema 
hållbarhet.
 
17.00–17.45 
Domkyrkans gosskör sjunger
Kom och lyssna på en öppen 
repetition med Lunds dom-
kyrkas gosskör! 
 
18.30–19.00 
Författarsamtal med  
Omi Söderblom
Omi Söderblom i samtal 
med domkyrkokaplan Lena 
Sjöstrand om sin bok om 
Helge Söderblom “I skuggan 
av Nathan”.
 
19.00–21.30 
I play cement –  
videoinstallation
Halla Steinunn 
Stefánsdóttirs verk 
är en ljud- och videoinstal-
lation som anknyter till en 
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större samling av verk som 
utforskar rörelse, lyssnande 
och navigering. Verket visas 
nu i en ny version skapad 
specifikt för utställningen 
Carbon Ruins.
 
20.00–20.30 
Havdalaceremoni
En traditionell judisk havdala-
ceremoni delar av Shabbaten 
från de påföljande vardagar-
na. 

DOMKYRKOPLATSEN
Kungsgatan 3

13.00–14.00 
Dans på Domkyrkoplatsen
Kulturskolans danselever 
uppträder.
 
16.00–18.00 
Kulturportal Lund  
Föreningen visar och berät-
tar om sitt digra lunda- 
material. 
 
17.00–00.00
Spökvandring genom  
Lundagård
Välkommen på en tur genom 
Lunds otäcka historia. Du får 
höra talas om spökhus, mord 
och andra räligheter som 
inträffat i staden. Jaques 
Schultze är din guide. Start 
varje heltimme. Biljetter 

köps på plats, 50 kr för 
vuxna och 20 kr för barn. 

DROTTENS KYRKORUIN
Kattesund 6A

18.00–18.25 & 20.00–20.25
Visning av Drottens  
kyrkoruin
Anita Larsson berättar om 
Lunds äldsta kyrkor en trappa 
ner under det moderna Lund. 
Begränsat antal besökare. 
Gratisbiljetter delas ut från 
17.30.

FOLKETS HUS
Kiliansgatan 13

18.30–00.00 
Latinamerikansk danskväll
Presenteras av Kulturförenin-
gen Cubasalsa.
 
18.30–19.00 
Prova på Rumba Flamenca 
Med Salsa & Flamenco  
dansakademi.
 
19.00–19.30 
Prova på Salsa
Med SalsaSabrosa Dansskola. 
 
20.00–20.30 
Prova på Kubansk Salsa och 
Rumba Ladystyling
Med Salsa & Flamenco Dan-
sakademi.
 
20.30–21.00 
Prova på Brasiliansk zouk
Med Zouk Malmö.
 
21.00–21.30
Workshop i kubansk salsa 
och Rumba
Med Havana Dance Com-
pany. 
 

22.00–22.45 
Livemusik med U.K. Bolivia
Bandet spelar folkmusik från 
Bolivia.
 
22.45–00.00 
Socialdans – Salsa och  
Latin-musik 
Med DJ-Malte.
 

 
 
FOLKPARKEN
Trollebergsvägen 58 
 
12.00–12.40 
Genom djupan dal
Kör-, gitarr- och blockflöjt-
sensembler från Kulturskolan 
Lund bjuder på en konsert 
med klassiska pärlor blandat 
med vackra folkmelodier och 
storslagen filmmusik. För 
hela familjen. 

FOLKUNIVERSITETET
Skomakaregatan 8

17.00–17.45 
Röda Kapellet:  
Hur står det till?
En liten kabaré om likt och 
olikt med tal, musik, skämt 
och allvar.
 
17.00–22.00 
Gårdshäng
Kulturnattens skönaste häng 
hittar du på Folkuniversi-
tetets innergård. Det bjuds 
på musik och kultur från 
verksamhetens alla hörn. 
Njut av vegansk mat, se en 
föreställning, lär dig mer 
om ljusets betydelse eller 
bara ta det lugnt och njut av 
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atmosfären. För 
senaste uppdate-

ringarna och tider 
se www.folkuniversi-

tetet.se/kulturnatten
 
17.00–22.00 
I huset
Fotoutställning, konstut-
ställningar, textilutställn-
ing, lasershow, pyssel och 
hantverk för barn, prova 
på graffiti, och ta del av ett 
stort kursutbud. Även tips-
runda med chans att vinna 
fint pris.
 
17.30–18.00 
Glasmosaik på italienska
 
18.00–18.30 
Whybe
Svensk Funk/Rock/Alt.
 
19.30–20.00 
Front Row Theatre –  
The Boor
Tjeckov-pjäs på engelska!
 
19.30–20.00 
Experiencias culturales en 
español: Flamenco
Ett smakprov på en av 
höstens kulturella workshops 
på spanska med Almudena 
Santón – kursledare i spanska 
och kultur.
 
20.10–20.40 
Solarize
Groovy hard rock.
 
20.50–21.20 
Frankie Frankie
Alt/Indie/Punk. 
 
21.30–22.00 
Masters of Indulgence

Rock/hard rock/punk/alt.

FOLKUNIVERSITETET PÅ 
BREDGATAN
Bredgatan 5
 
17.00–22.00 
Fotoutställning
Deltagare från bland annat 
fotokurserna i Makro-  
fotografering och Natur- och 
Stadsfotografering ställer ut 
sina foton.
 
17.00–22.00 
Öppna ateljéer
Besök lokalerna och in-
spireras av utställningar i 
konstateljéen och keramiklo-
kalen och se deltagare jobba 
i silversmidet. Lärare finns på 
plats för att svara på frågor. 

FRITIDSBANKEN LUND
Bankgatan 4
 
13.00–20.00
Hälsa på Fritidsbanken Lund!
Välkommen till Fritidsbank-
en Lund – som ett bibliotek 
fast med utlån av återvunna 
sport- och fritidsprylar. Delta 
i aktiviteter och turneringar 
med det mest udda materi-
alet som lämnats in.

FYSISKA INSTITUTIONEN
Sölvegatan 14C
 
11.00–01.30
Fysik- och lasershower
En unik, spektakulär och 

världsberömd föreställning 
med häftiga experiment och 
en superlasershow. Showen 
med Johan Zetterberg och 
studenterna i spetsen har 
visats för över en halv miljon 
människor världen över. 
Biljetter delas ut en timme 
före showen. Medverkande: 
Johan Zetterberg, Alexandra 
Andersson, Daniel Mikkola, 
David Andersson, Vassily 
Kornienko, Elin Sandvik och 
Frida Ekstrand.

11.00–11.35 
Fysik & lasershow – för barn 
från 4 år

12.00–12.45 
Fysik & lasershow – för barn 
från 5 år

13.30–14.20 & 15.00–15.50 
Fysik & lasershow – för barn 
från 6 år

16.30–17.30 & 18.00–19.00 
Fysik & lasershow – för barn 
från 10 år
 
20.00–21.00 
Fysik & lasershow – för 
vuxna
 
21.30–22.30 
Fysik & lasershow – för 
vuxna

23.00–23.59  
Fysik & lasershow – för 
vuxna
 
00.30–01.30
Fysik & lasershow – för  
vuxna på engelska.
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14.00–20.15 
Öppet hus på fysiska insti-
tutionen
För första gången på Kul-
turnatten öppnar fysiska 
institutionen sina dörrar och 
visar upp sin banbrytande 
verksamhet. Gör experi-
ment, lär dig om den senaste 
fysikforskningen och fira det 
periodiska systemets 150-års 
jubileum!
 
15.15–16.00  
ESS – hur, varför och tre 
tips för att räkna neutroner 
Föreläsning med Emil Rofors.
 
16.15–17.00  
Aerosolpartiklar – vad är det 
och varför är de så viktiga 
för moln?  
Föreläsning med Moa Sporre.
 
17.15–18.00  
Vilket blir nästa nya 
grundämne i det periodiska 
systemet?  
Föreläsning med Ulrika 
Forsberg.
 
18.15–19.00  
Nanoteknologi i medicinens 
tjänst  
Föreläsning med Jonas 
Tegenfeldt.
 
19.15–20.00  
Lasrar till vardags och i 
vetenskapen 
Föreläsning med Cord 
Arnold.
 
20.15–21.15 
Science Slam
Vilken fysiker lyckas pre-
sentera sin forskning på 
det mest engagerande och 

intressanta sättet på bara 
5 minuter? Lyssna på fem 
spännande presentationer 
och rösta på din favorit! På 
engelska. 

 
GALLERI KAMMAREN
Lilla Fiskaregatan 23
 
12.00–20.00 
Bestiarium
En keramisk fauna signerad 
Elna-Karin Helgesson. För 
första gången i Lund!

GALLERI MILHAMRE
Trädgårdsgatan 13
 
12.00–21.00 
Färgsprakande Lundatavlor
Mats Milhamre visar sina 
tavlor i egen stil med husen 
på sniskan och kanske en och 
annan student som håller 
studentmössan högt.

GEOLOGISKA  
INSTITUTIONEN
Sölvegatan 12
 
13.00–16.00 
Geologins dag
Öppet hus där du kan sila 
fram din egen fossil, borra i 
sjön och utställningar med 
vackra fossiler och mineraler. 
Pyssel för barn. Gratis fika!

HEMGÅRDEN
Kiliansgatan 11
 
14.00–23.00
Kulturnatten på Hemgården
Under dagen och kvällen 
bjuds det på livemusik, barn-
bio, billig fika och mycket an-
nat. Du kan även få hjälp att 
fotografera dig själv eller en 
vän i Hemgårdens fotostudio. 
Missa inte eldshowen!

HISTORISKA MEDIA
Bantorget 3

18.00–22.00 
Öppet hus med förfat-
tarkväll på bokförlaget
Varmt välkommen att lyssna 
på en rad aktuella författare 
och fynda böcker till oslag-
bara priser. Medverkande 
författare: Ingmar Karlsson, 
Boel Gerell, Set Mattsson, 
Erika Olofsson Liljedahl, 
Ingrid Pärletun, Eva Fürsten-
berg och Claes Fürstenberg.

 
HISTORISKA MUSEET
Krafts Torg 1

Museet har öppet mellan 
kl. 12.00–22.00 med gratis 
inträde hela dagen. 

12.00–17.00 
Äventyr på Historiska 
museet
Följ med på ett äventyr bland 
museets historiska utställn-
ingar. Testa dina kunskaper 
och lös olika historiska mys-
terier som leder till oväntade 
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Aurelia Dey & Alpha Crew
21.30–22.30 Stortorget 
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fynd i museets samlingar! 
Passar alla barn oavsett ålder. 

18.00–18.30 
Konsert med Nilstorpskören
Nilstorpskören bjuder på 
á cappella musik från olika 
tider.
 
18.00–22.00 
Öppet hus på Historiska 
museet
Vad jobbar en antikvarie 
med? Hur ser en arbetsdag 
ut för en konservator? Har du 
alltid undrat vad museiche-
fens favoritföremål är? Un-
der kvällen har du möjlighet 
att träffa museets personal 
och få en inblick i inte bara 
utställningarna, utan också 
arbetet bakom.

HÄLSANS HUS
Mårtenstorget 6

Öppet hus på Hälsans hus! 
Mellan kl. 10.00–16.00 finns 
möjlighet att prova på olika 
behandlingar. På kulturnat-
ten.nu kan du läsa mer.

10.00–11.00 
Föredrag: Mind-body  
connection
Hur påverkar sinnet kroppen 
och hur påverkar kroppen 
sinnet? Lär dig mer om att 
hitta balansen och harmonin. 
På engelska.
 
10.00–16.00 
Utställning: Smyckesdesign
Kreativa smycken av olika 
material.
 

11.00–12.00 
Föredrag: Klangskål 
En klangskål gongmeditation 
är en guidad meditation som 
går långt bortom bara avkop-
pling av ljudet. 
 
11.00–12.00 
Föredrag: Mindfulness som 
stresshantering 
Lär dig mer om Mindfulness 
och prova på korta övningar 
som kan användas i vardagen 
för minskad stress och ökat 
välmående.
 
12.00–13.00 
Föredrag: Emotional vs. 
pratical needs
Hur skapar man ett liv i 
Sverige? Nätverkande, jobb 
och vänner. Föreläsningen är 
på engelska. 
 
13.00–14.00 
Föredrag: Finding balance – 
from research to spirituality
Kristy Lund lär dig mer om 
att hitta balansen i livet.
 
14.00–15.00 
Föredrag: FreeofPain
Hos FreeofPain är jag i 
centrum, jag blir hörd, här 
är lugnt och stor närvaro. 
Freeofpain, en behandling 
som måste upplevas. 
 
15.00–16.00 
Föredrag: Eteriska  
oljor i din vardag  
Lär dig mer om eteriska oljor 
och hur du kan ha nytta av 
dem. Med Sierenna Wilk.

HÖKERIET
S:t Annegatan 9

12.00–21.00
En handelsbod som i gamla 
dagar 
Handla gammaldags varor, 
titta på gamla förpackningar 
och ta gärna en fika i den lilla 
serveringen.

 
INSTITUTIONEN FÖR 
NATURGEOGRAFI OCH 
EKOSYSTEMVETENSKAP
Sölvegatan 12

12.00–16.00 
Nyfiken på planeten Jorden
Barnvänlig experimentverk-
stad med forskare och 
studenter i naturgeografi. 
Hur funkar vår planet? Lär 
dig mer om klimat, moln och 
väder, olika naturtyper och 
sambandet mellan geosfär, 
biosfär och atmosfär. 

IOGT-NTO 
Bantorget 5
 
11.00–17.00  
Öppet hus hos IOGT-NTO
Träffa flera nyktra verk-
samheter för alla åldrar och 
smaker.
 
11.00–17.00 
NYS – Nyktra Studenter i 
Lund
Nyktert häng för unga vuxna.
 
11.00–17.00 
Kamratstöd
Nykter och drogfri 
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mötesplats. Du är välkom-
men!
 
11.00–17.00 
“Halv sju hos oss”
Träffa vår internationella 
middagsgrupp. 
 
11.00–17.00 
Ungdomens  
Nykterhetsförbund
Säger du också JA till 
demokrati, solidaritet och 
nykterhet, men NEJ till 
alkoholreklam? Välkommen 
till UNF!
 
11.00–17.00 
Kul med lera
Pyssel och skapande för alla 
åldrar!
 
11.00–17.00  
Loppis
Välkommen att fynda på 
loppis.
 
14.00–17.00
IOGT-NTOs Somaliska  
kultur- och fritidsförening
Träffa IOGT-NTOs Somaliska 
kultur- och fritidsförening 
och smaka på somaliska 
bakverk.

JÄGER & JANSSON  
GALLERI
Stora Gråbrödersgatan 13

12.00–16.00 & 17.00–23.00
Utställning och Vernissage: 
Kent Wisti
Kent Wisti är präst och 
konstnär, känd från bl a 
“Sommar i P1” och sina 
vassa satirteckningar i DN. Se 

Wistis känslofyllda målningar 
och fira releasen av hans nya 
bok “Svartgrundet”, bokpre-
sentation av författaren kl. 17.

12.00–16.00 & 17.00–23.00
Utställning och Vernissage: 
Sigrid Appelberg
Sigrid “Sigge” Appelberg är 
född 1994 i Lund och målar i 
olja i högrealistisk stil. Ta del 
av hennes fantastiska verk 
under Kulturnatten!

KERAMIKFÖRENINGEN 
1280 GRADER
Järnåkravägen 9D (källar-
plan)

15.00–21.00 
Öppet hus
Keramikföreningen 1280° 
bjuder in till öppet hus där 
du kan beskåda medlemmar-
nas utställning av keramik-
föremål.

KLOSTERKYRKAN
Trollebergsvägen 4

08.15–09.45 
Prova på pilgrimsvandring
Med start vid Klosterkyrkan 
vandras det i lugn takt till 
några av stadens historiskt 
heliga platser. Vandringen 
avslutas på samma plats som 
den börjar. Ingen anmälan 
behövs. Samling utanför 
kyrkans huvudingång. 
 

10.30–11.30 
Bland figurer, filurer 
och symboler
Upplevelsevandring i kyr-
kan. För alla åldrar. 
 
14.00–15.00 
Sånger från hjärtat
Vispoeten och Lunden-
saren Gunnar Svebring 
bjuder på vackra ord och 
melodier som berör.
 
15.30–16.30 
Peter och vargen
Hur kan en orgel låta som 
en anka? Kan den likna en 
kvittrande fågel, eller låta 
som morfar? Och hur spelar 
den vargen? Sagoberättaren 
Inger “Knitte” Stenlund och 
organisten Camilla Gaglianel-
lo bjuder in till Sergei Proko-
fievs symfoniska barnsaga 
“Peter och vargen” uppe på 
orgelläktaren. Efteråt får den 
som vill rita eller måla sina 
upplevelser av sagan.
 
17.00–18.00 
Elisabethanskt- och tidigt 
engelskt sångprogram
Konsert med renässans- 
ensemblen från Dalby, 
Collegium Vox Humana, med 
dirigent Anita Andersson och 
engelsmännen Charles Mac-
Dougall och lutenist Toby 
Carr. Det blir ett engelskt, 
elisabetanskt program med 
tonsättare som Gibbons, 
Dowland, Morley, Tallis och 
Byrd.
 
19.00–20.00 
LUX
Välkommen till en sprud-
lande, smeksam och 
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upplyftande stund av ljus 
för sinnena! Musik av bl a W. 
Byrd, C. McDowell och F. 
Martin 
 

22.30–23.30 
Bogefors & Mats –  
Blues på skånska

Återvunnen, egentillverkad, 
lokalproducerad akus-
tisk blues, med gitarr och 
munspel med fet ton. Ärlig, 
äkta, finurlig och kraftfull. 
Alltid med en egen knorr och  
givetvis på skånska. 

 
KONST I LUND
Lilla Fiskaregatan 23

19.00–20.00 
Lundaakvareller
Erik Lundgren ställer ut Lun-
damotiv under kulturnatten i 
Lund och en vecka framåt.

KONSTHALLEN
Mårtenstorget 3

10.00–23.00 
Utställning: Alltings mått. 
Om det (o)mänskliga
Utställningen samlar fyra 
konstnärer, alla med stark 
anknytning till den svenska 
och den regionala konst-
scenen, som ställer frågor 
om kropp, politik och subjek-
tivitet: Ulrika Gomm, Hanni 
Kamaly, Santiago Mostyn och 
Sandra Mujinga.
 
19.00–23.00 
Seriösa försök – En videoin-
stallation av Nils Bergendal

Under Kulturnatten kommer 
Lunds konsthall att visa en 
videoinstallation av Nils Ber-
gendal med titeln ”Seriösa 
försök”. Nils framför arian ur 
Bachs Goldbergvariationer 
med hjälp av sin tunga och 
munhåla. Musikstycket är 
3 minuter långt och går i 
en loop som studsar fram 
mellan sex synkroniserade 
monitorer placerade ute på 
innergården. Konstnären 
kommer att finnas på plats 
under hela kvällen.

 
KRAFTS TORG

15.00–02.00 
Månen i ny dager/Med 
gemensam kraft för en 
klimatsäker framtid
Moderna studier av Månen 
från marken med teleskop 
och digitalkameror avslöjar 
en oväntad rikedom och 
skönhet. Arr: Astro Sweden
 
17.00–21.00 
Skapande familjeverkstad för 
alla åldrar
En artist är ingen särskild 
individ, varje individ är en sär-
skild artist! Arr: Cirkusvagnen

 
KROGNOSHUSET LUND
Mårtenstorget 3

17.00–23.00 
Utställning: The deer in the 
mirrow
Välkomna till den pågående 
utställningen med danska 
konstnären Charlotte Peters-

en. Konstnären kommer vara 
på plats under kvällen! OBS! 
Krognoshusets entré nås 
via en trappa, för frågor om 
tillgänglighet kontakta  
info@krognoshuset.se 

 
KULTUREN
Tegnérsplatsen 6

18.00–22.00 
Öppet hus på  
Kulturen i Lund!  
Flera av utställningarna är 
öppna och dessutom blir det 
musik i parken. Fri entré.

18.00–21.00 
Fynd från utgrävningen av 
kvarteret Sankt Mikael
Kulturens arkeologer visar 
fynd från utgrävningen av 
kvarteret Sankt Mikael vid 
smedjan (södra området). 
 
18.00–21.30 
Ficklampspromenad i  
museiparken på tema  
Hans och Greta
Start i entrén, där du också 
kan låna en ficklampa. 
 
18.00–22.00 
Skånskt allmogeliv
Här skildras livet i de skånska 
byarna och gårdarna. Stugin-
teriörerna ger en uppfattning 
om 1700-talets och det tidiga 
1800-talets bostadsformer. 
Stuginteriörerna är musei-
historiskt intressanta då de 
är Kulturens enda bevarade 
utställning från 1929! 
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18.00–22.00 
Textilt – tekniker och  
material
Här visas ett axplock av 
Kulturens fantastiska textila 
samlingar, med fokus på tex-
tila tekniker och material. 
 
18.00–22.00 
Kulturernas glas
Här visas glas från skilda 
kulturer och länder. Allt ifrån 
det äldsta egyptiska glaset 
tillverkat för 2 500 år sedan, 
syriskt glas från 200-talet, 
venetianskt renässansglas till 
nutida svenskt vardagsglas. 
 
18.00–22.00 
Modernismen –  
En ny konst. En ny värld.
Lunds två modernistiska 
pionjärer – målaren GAN 
(Gösta Adrian-Nilsson) och 
silversmeden Wiwen Nilsson 
– ledsagar oss här genom 
modernismens idéer.
 
18.00–22.00 
Att överleva – Röster från 
Ravensbrück
Hur överlever man i ett 
koncentrationsläger? En unik 

samling föremål som 
samlades in 
när de Vita 
bussarna 

kom till Lund 
1945, vittnar 
om stort mod 

och livskraft 
hos de kvin-
nor som 
satt fångna 
i det tyska 
koncentra-

tionslägret 
Ravensbrück. 

18.00–22.00 
En stund i Lund – Staden 
från 1500-talet till idag
Vår stadshistoriska utställn-
ing “En stund i Lund – staden 
från 1500-talet till idag” är 
uppbyggd kring olika teman 
och spänner över 500 år.
 
18.00–22.00 
Metropolis – Lund på me-
deltiden
Lund skapades av den danska 
kungamakten som, liksom 
kyrkan, behövde en bas 
i Skåne. Under medelti-
den var Lund ett religiöst 
centrum – en metropol – för 
hela Norden. Här verkade 
ärkebiskopen, den så kallade 
metropoliten.
 
18.00–22.00 
Vapen – Makt över liv
Kulturen har en stor och 
bred vapensamling som kan 
berätta om vapnens roll både 
i krig och i jakt. 
 
18.00–22.00 
Uppklädd – kvinnligt mode 
1730–2000
En utställning med kvinnliga 
modedräkter och festklän-
ningar ur museets samlingar. 
Många av dem har aldrig 
visats förut!
 
18.00–22.00 
Fokus Sápmi
Med utgångspunkt i de 
samiska föremål som finns i 
Kulturens samlingar skildrar 
utställningen samernas 
historia och kultur och knyter 
också an till nutidens Sápmi. 
 

18.00–22.00 
Hans och Greta –  
en lekutställning
Lekutställningen Hans och 
Greta är baserad på Bröderna 
Grimms saga med samma 
namn. Barnen kommer in i en 
skog där de både kan hälsa 
på i Hans och Gretas fattiga 
hem och häxans förrädiskt 
inbjudande pepparkakshus. 
Utställningen riktar sig 
framförallt till barn i åldern 
3–8 år.
 
18.00–22.00 
Jag ser dig – fotograf  
Ida Ekelund
Ida Ekelund var verksam som 
fotograf i Lund på 1920-talet 
med egen fotoateljé på Stora 
Gråbrödersgatan 12. Trots 
att hennes bilder höll hög 
kvalitét försvann hennes 
namn snart i historiens 
dunkel. Men 2012 hittades 
tusentals av Idas glasnegativ 
under ett golv, när huset som 
en gång rymde hennes ateljé 
renoverades. Fyndet är en 
bildskatt som nu är en del av 
Kulturens samlingar.
 
18.00–22.00 
Katja of Sweden
Med egen avdelning på Saks 
Fifth Avenue i New York, 
förstasidor på världsledande 
modemagasin och utsåld 
kollektion på Harrods i 
London blev Katja of Sweden 
– Katja Geiger – Sveriges 
första internationellt kända 
modedesigner. Här blandas 
Katjas kläder och skor med 
journalfilm och modefo-
tografier av Claës Lewen-
haupt och Georg Oddner.
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18.00–21.00 
Sydsvenskt fiske
Under 1800-talet expan-
derade havsfisket och 
sjöfarten kraftigt. Skiftande 
fiskemetoder kan följas, 
alltifrån laxfångsten i Halland 
till fiske med nät, ljuster 
och krok i Östersjön och 
Öresund. 
 
18.00–22.00 
Skånskt jordbruk
Inget svenskt landskap är så 
präglat av bilden av sitt jord-
bruk som Skåne. I synnerhet 
landskapets sydvästra del, 
som har Sveriges i särklass 
mest produktiva jordar och 
tillhör ett naturgeografiskt 
område som sträcker sig via 
Danmark söderut i Nord- 
europa. 
 
18.15–19.00 
Cappella Lundensis
Kammarmusik i Auditoriet på 
andra våningen i Vita huset.
 
19.00–19.40 
Skånes Jakthorn
Blåsmusik vid Lusthuset.
 
19.30–20.00 
Kören Östergök
En blandad kör som kom-
binerar sång med koreografi 
till musikdramatik. Lyssna till 
dem i Auditoriet på andra 
våningen i Vita huset.
 
20.30–21.15 
Dalby Dragspelsklubb
I Auditoriet på andra vånin-
gen i Vita huset.
 

 

KULTURSKOLAN LUND
Sankt Laurentiigatan 1

15.00–15.45 
Teaterimprovisation!
En helt i stunden improvise-
rad show med Kulturskolans 
elever, där publiken får vara 
med och bestämma innehåll. 
Allt kan hända! Teatersalen.
 
17.00–18.00 
Mindblowers
Konsert med Kulturskolans 
blåsorkester Mindblowers. 
Kulturskolans park.
 
18.00–19.00, 19.00–20.00 & 
20.00–21.00 
Kammarkonsert i Fernström-
saulan
Kammarmusik med elever 
och lärare från Kulturskolan. 
Fernströmsaulan.
 
21.00–22.00 
Kammarkonsert samt Slap-
ping & Crapping part III
Kammarmusik med elever 
och lärare från Kultursko-
lan. I konserten integreras 
det musikavantgardistiska 
Slapping & Crapping-project, 
Part III. Här blandas de van-
liga instrumenten med bland 
annat gummigrisar, koskällor 
och pruttkuddar. Fernström-
saulan.

 
KUNGSGATAN 2B
Över gården, 1 tr upp. 
 
17.00–23.00 
Måleri 
Catrina Liljegren visar måleri 
i sin ateljé.

17.00–23.00  
Claustrophobia – 
En serie bilder
Olivia Ahlberg ställer ut 
svartvita fotografier.

 
 
LEXIS PAPPER
Stora Gråbrödersgatan 13

12.00–12.30, 14.00–14.30, 
16.00–16.30 & 18.00–18.30
Pennans historia med  
Björn Arebom
Hör pennspecialisten Björn 
Arebom berätta om pennans 
spännande historia och ta 
tillfället i akt och ta med dina 
gamla pennor för värdering. 

LILLA ORDMAKERIET
Stora Tomegatan 16
 
12.00–18.00 
Bokmarknad med lokala 
författare
Kom och träffa de nya 
stjärnskotten på Lunds för-
fattarhimmel. 

LILLA TERRASSEN
Lilla Södergatan 2

18.00–22.00 
Art by Björk – Vibes from 
New York
Terése Björk ställer ut New 
York-inspirerad konst. Väl-
kommen att ta del av hennes 
värld!  
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LIMUS MUSIKHUS
Helgeandsgatan 7

09.30–10.10 
God morgon Clara!
Tonsättaren Clara Schumann 
föddes den 13 september 
1819. Kom och fira hennes 
minne! 

10.30–11.30 
Prova på/Try out in many 
languages
Rare instruments – easier to 
play than you think.
Sällsynta instrument – lättare 
att spela än du tror. 

17.45–18.15 
Spotlight on LIMUS –  
Röda konserten
Med strålkastaren på LIMUS 
nya Musikhus, del 1/3.  

18.45–19.30 
Spotlight on LIMUS – Gröna 
konserten
Med strålkastaren på LIMUS 
nya Musikhus, del 2/3. 
 
19.45–21.00 
Spotlight on LIMUS – Blåa 
konserten
Med strålkastaren på LIMUS 
nya Musikhus, del 3/3. 

 
LIVETS MUSEUM
Lasarettsgatan 5B

18.00–22.00 
Utställning
Livets museum är ett 
medicinhistoriskt muse-
um i Lund som berättar 
om hur kroppen fungerar. 
En interaktiv och modern 

utställning där du själv blir 
delaktig. Museet har också 
en lekutställning, där barnen 
kan lära sig om kroppen och 
leka doktor.

 
LUNDS AIKIDOKLUBB
Winstrupsgatan 1

Aikido Open mat och  
prova-på.
Lunds Aikidoklubb välkomnar 
dig att titta på och prova 
själv!

15.00–16.00  
Barn och unga  
 
16.00–16.30 
Vuxenträning Open mat

16.30–17.00  
Prova på
 
17.00–17.30  
Vuxenträning Open mat
 
17.30–18.00  
Prova på

 
LUNDS FONTÄNHUS
Kävlingevägen 15

15.00–22.00 
Det här är ingen repetition, 
det är mitt liv
Lunds Fontänhus bjuder in till 
musik, scen, filmpremiär och 
konst med livsberättelsen 
som utgångspunkt. Soppa, 
café och möjlighet att köpa 
egenproducerad marmelad 
och chutney. Välkommen till 
en helkväll med människan 

och berättelsen i centrum.

 

LUX, LUNDS UNIVERSITET
Helgonavägen 3

16.00–19.00  
Café LUX har öppet 
Fika i trevlig miljö.
 
17.00–20.00 
Kultur X
2010-talet är ett decennium 
präglat av stora såväl tekniska 
som politiska förändringar. 
Vilka skiftningar och rörelser 
har varit centrala i vår om-
värld under den här tiden? 
Men anledning av att Institu-
tionen för kulturvetenskaper 
tioårsjubilerar under samma 
decennium funderar vi 
över hur 2010-talet kan 
summeras, beskrivas och 
jubileras! Se aktiviteter och 
hålltider nedan.
 
17.00–18.30 
Boksläpp: Kultur X –  
10-talet i kulturvetenskaplig 
belysning
Vilka tidstypiska fenomen är 
kulturvetenskapligt intress- 
anta om forskarna själva får 
välja? I boken Kultur X ges 
fjorton olika bud på detta, 
varav fem här presenteras 
av författarna själva. Under 
kvällen finns det möjlighet 
att få ett gratis signerat ex-
emplar av denna spännande 
samling tidsspaningar.
 
17.00–20.00 
Skapa en tidsaxel
Var med och skapa en 
tidsaxel med stora och små 
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Slowgold
18.00–19.00 Stadsteatern

Foto: Ellika H
enrikson
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händelser under de senaste 
10 åren. Vad gjorde du när 
Eyjafjallajökull fick utbrott 
(2010) eller när Påve Francis-
kus besökte Lund (2016)?
 
17.00–20.00 
Fotoutställning – 
Tema 10-talet
Under kvällen visar vi upp 
foton från vår fototävling 
för studenter. Hur kan de 
senaste 10 åren fångas på 
bild? Fototävlingens vinnare 
presenteras kl. 18.30.
 
18.30–18.45 
Prisutdelning i fototävlingen
Vinnaren i fototävlingen 
utses bland de utställda 
bidragen.
 
19.00–20.00 
Föreställning med Kunskap-
skabarén: Jubileum X – vad 
ska vi fira?
Vad är egentligen ett jubile-
um, varför och hur firas det? 
Forskare från Institutionen 
för kulturvetenskaper ger 
sina bud på vad jubileum 
kan betyda och Kunskap-
skabaréns skådespelare och 
musiker improviserar kring 
dem. Arr: Kunskapskabarén, 
Institutionen för kul-
turvetenskaper och Centrum 
för Öresundsstudier.

MEDICINSKA FAKULTETEN 
VID LUNDS UNIVERSITET
Sölvegatan 19

11.30–16.30 
Hur funkar  
människokroppen?
Kom och lär dig mer om din 
kropp. Se hur en ambulans 
fungerar och vem som 
arbetar i den. Lär dig känna 
igen akuta lägen och hur du 
hanterar dem, titta på bak-
terier och se hur de sprids. 
Låt även doktorn plåstra om 
nallen. Populärvetenskapliga 
föreläsningar, experiment, 
frågesport med mera.
 
13.00–13.30
Medicinska myter och  
Hollywoodmedicin
Vad är sanning och vad är 
myter? Lyssna på Johan 
Anderssons föreläsning 
om medicinska myter och 
medicin som den framställs 
i filmer.

14.00–14.30
Varför är det så svårt  
att äta rätt?  
Kan det bli enklare?
Vad är nyttigt och vad blir du 
sjuk av? Forskningsrapport-
erna duggar tätt och hur man 
än gör så blir det fel. Louise 
Brunkwall försöker reda ut 
begreppen.

15.00–15.30
Hur kan immunförsvaret 
styras för att bota cancer?
Hur har genombrottet 
inom immunonkologi som 
belönades med 2018 års 
Nobelpris i medicin förändrat 
cancerbehandlingarna idag 

och vad kan vi hoppas på för 
framtiden? Med Per Norlén, 
VD på Alligator Biosci-
ence i Lund. 

MEJERIET
Stora Södergatan 64
 
20.00–03.00 
Kulturnatten på Mejeriet 
På Mejeriet kan du 
uppleva tre experimentella 
och spännande liveakter 
som hämtar inspirationen 
från kulturer i Mel-
lanöstern och Nordafrika. 
Kvällen övergår till säsong-
spremiären av Klubb Effekt 
(se nedan). 
 
20.30–21.00 
Vincent Bahar 
Ambient drone-musik, tradi-
tionella persiska instrument 
och tidlös poesi. 

21.15–22.00 
Al vin Al Khalidi 

22.00–03.00 
Klubb Effekt Säsongspremiär 
– Floyd Lavine (ZAF), Nuri 
(TUN), Josefine Hansson 
Hellström & Technoasis
Under Kulturnatten i Lund 
så drar Mejeriets stora 
klubbsatsning ‘Klubb Effekt’ 
igång för säsongen. Det blir 
första av sex datum som tillä-
gnas helt åt det bästa inom 
elektronisk musik med en 
blandning av internationella 
stjärnor, lokala favoriter och 
experimentella inslag. Under 
säsongens första kväll bjuds 
det på Sydafrikansk techno/
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house, Nordafrikansk bas-
musik och Skånsk techno. 
Gratis innan midnatt!

 
 
MIXX ART
Bankgatan 2 
 
16.00–22.00 
Utställning 
Walla Saffaa visar 
oljemålningar och Tina 
Lundgren illustrationer 

och måleri. Carl von Hugo 
visar Månen i ny dager/The 

moon in new light. 
 

 
MÅNTEATERN
Bredgatan 3

15.00–16.00 
Utgrävningar på månens 
baksida
Välkommen på genomdrag 
av Utgrävningar på månens 
baksida. En filosofisk, poetisk 
och inte minst humoristisk 
upplevelse som främst riktar 
sig till utgrävare från 7 år 
och uppåt. Av Pelle Öhlund 
och Månteaterns ensemble. 
Publikgenomdraget är öppet 
för alla och gratisbiljetter 
hämtas på Månteatern kl. 14.

MÅRTENSTORGET, 
TÄLTGATA
 
12.00–18.00 
Lunds Numismatiska  
Förening
Nyfiken på “Numismatik”? 
Numismatik (av grekiskans 

nomisma: mynt) handlar 
om vetenskapen om mynt, 
myntsubstitut (sedlar, 
polletter mm.) och medaljer. 
Studier av mynt och sedlar 
ger oss kunskap om ekonomi 
och handel, om historia och 
kultur. Välkommen till Lunds 
Numismatiska Förening för 
att höra mer och dela deras 
intresse!

12.00–19.00 
Destination Lund
Ta del av Lunds ideella tur-
istinformation Destination 
Lunds broschyrer och annan 
turistinformation om Lund 
som besöksmål för kulturhis-
torisk turism. Lär dig mer 
om det kulturhistoriska Lund 
och lyssna till miniföredraget 
“Lund för tusen år sedan – Så 
här anlades Lund” som ges 
hela dagen.
 
12.00–20.00 
LASK
Välkommen till LASK:s tält på 
Mårtenstorget för att spela 
blixtsschack, lösa problem 
eller bara snacka schack. 
Priser utdelas! 
 
13.00–20.00 
Fritid på Mårtenstorget
Fritid Lund tar över Mårten-
storget ytterligare ett år 
med framträdanden, politik, 
musik, aktiviteter och kultur 
som riktar sig till dig som är 
ung! På tältgatan hittar du 
både representanter från 
Kultur & fritidsförvaltningen 
som arbetar med ungas fritid 
och deras samarbetspartners. 
På tältgatan finner du Projekt 
Sex, Lunds Ungdomspoli-

tik, Popup-bibliotek, Fritid 
Linero, Fritid Lunds även-
tyrspedagoger, FreeZone, 
Lets Dance, brädspel och 
Queerhäng med Fritid. 

13.00–19.00 
Svalorna Indien-Bangladesh
Kom och drick lite chai 
i Svalornas tält, delta i 
klimat-quiz och snacka 
mänskliga rättigheter och 
volontärmöjligheter med 
föreningen. I tältet finns även 
kläder till försäljning från 
Svalornas second hand-butik 
på Spolegatan.

13.00–20.00
Gatutidningen Faktum
Kom och hälsa på försäljarna, 
passa på att köpa tidningen 
samt delta i ett quiz där 
du kan vinna Faktums fina 
tygkasse!    
 
14.00–20.00 
Industrihistoria i Skåne
Kom och titta på ett bildspel 
över industrihistoriska mil-
jöer, från föreningens stud-
iebesök i Skåne och andra 
platser. Det finns informa-
tionsblad om föreningen och 
enkel fika. Korta presentatio-
ner i anslutning till bildspelet.

14.00–20.00
Svensk-Taiwanesiska  
föreningen 
Föreningen informerar och 
besvarar frågor om Taiwans 
historia, kultur och nuva-
rande situation, samt om 
föreningens verksamheter. 
De kommer också att sälja 
souvenirer, dekaler, m.m.   
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Bach in the Street
20.00–20.40 Stadsteatern 

No Lights No Lycra – Lunchdans
11.00–12.00 Stenkrossen

Prova på dirigering
16.00–16.45 Palaestra et Odeum 

Ekström & Lundquist
19.00–20.00 Stortorget 
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Invigning av Nordisk djungel
19.00–20.30 Stadsparken

Höst i Lund med Sigurd & Brundin
21.30–22.20 Stadsteatern 

Tidsresa med trattgrammofon
20.30–21.30 Stenkrossen

Kompani Paradisio
15.00–15.30 & 16.00–16.30 Bantorget

Prova på dirigering
16.00–16.45 Palaestra et Odeum 

Ekström & Lundquist
19.00–20.00 Stortorget 
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MÅRTENSTORGET, 
SCENER

Observera att speltiderna 
kan ändras, håll utkik på vår 
hemsida för ett uppdaterat 
program. 
 
12.00–12.40  
Paneldebatt  
Om HBTQ-litteratur 
 
12.45–14.15  
Ung på Turné  
Med Bla. Making of a Moun-
tain, Living State, Anavrin, 
Tjejbandet och Gott och 
Blandat. 
 
14.15–15.15  
Spyken 
 
15.15–16.15  
Waldorfskolan 
 
16.15–16.30  
Antonio 
 
16.30–17.20  
Fingerdans med LIMUS 
Young Academy
Hisnande samspel på flera 
pianon.
 
17.20–17.35  
Elvira 
 
17.35–17.50  
Effaye 
 
17.50–18.05  
Joelin 
 
18.05–18.25  
Between the lines 
 
18.25–18.40  
Dennis Queen 

18.40–19.00  
Waco Tobacko
 
19.00–19.20  
Typewrites 
 
19.20–19.40  
Sticky Heat
 
19.40–20.00  
Bara Oknytt
 
20.00–20.20  
Free Trim
 
20.20–20.40  
Red Planet
 
20.40–21.00  
FVRmind EPK
 
21.00–21.20  
Luftslottet
 
21.30–22.30  
NY Dance och Style Dance 
Studio 

OBERG PHOTOGRAPHICS 
STUDIO
Vegagatan 25
 
16.00–23.00
SPAR – Silk Peace Art Road
En utställning med collage 
och andra foton som ingår 
i Jan Öberg’s SPAR-instal-
lation som för närvarande 
ställs ut på det Europeiska 
Kulturcentrets Palazzo Mora 
i Venedig i samband med 
Venedig-biennalen 2019.

PALAESTRA ET ODEUM
Paradisgatan 4

16.00–16.45 
Prova på dirigering med en 
stråkensemble 
Med Akademiska kapellets 
stråkorkester. 

17.00–18.00 
Med flöjten som kikare
Marcus Tullberg, forskare 
och flöjtist berättar om hur 
musiker och instrument 
hänger samman. 

19.00–20.00 
Svensk folkmusik på två 
travers-flöjter
Med Ralsgård & Tullberg.

20.30–21.15 
Mozarts Gran Partita  
Det vackraste som någonsin 
skrivits för blåsare? Skånska 
serenadensemblen bildades 
förra året specifikt för att 
framföra kvällens stycke. 
Dirigent: Patrik Andersson.

21.45–22.10 
Gottes Zeit, Kantat 106 
Bach-stycket framförs av 
en nysammansatt ensemble 
bestående av 12 proffs och 
amatörer. Dirigent: Joakim 
Casagrande.

PINGSTKYRKAN
Stora Södergatan 25

10.00–16.00 
Antikvarisk bokmässa
Ett stort antal välrenom-
merade antikvariat, bok-
bindare, förlag och dylika 
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deltar som utställare. Årets 
tema: Handkolorerat. En 
mindre utställning arrangeras 
på temat.
 
18.00–19.30 
B-Tolv & One Nation
På årets kulturnatt bjuder 
vi på ett samarbete mellan 
körerna B-Tolv från Lund och 
One Nation från Helsing-
borg. Det blir en svängig 
konsert med starkt budskap. 

PUFENDORFINSTITUTET, 
LUNDS UNIVERSITET
Biskopsgatan 3

Kungliga Fysiografiska säll-
skapet presenterar i samar-
bete med Pufendorfinstitutet 
en föreläsningsserie under 
temat “Att äta växter gör 
gott för kropp och klimat”.
 
13.00–19.00 
Metamorfoser på  
Pufendorfinstitutet
Fira Kulturnatten och vårt 
10-årsjubileum under temat 
“Metamorfoser”.
 
17.00–17.30 
Föreläsning: Mat för ett gott 
minne och ett långt liv 
Med Charlotte Erlandson 
Albertsson.
 
17.45–18.15 
Föreläsning: Framtidens po-
tatissorter – för hälsan och 
miljöns skull 
Med Mariette Andersson.
 

18.30–19.00
Föreläsning: Framtidens 
grönsaksdisk 
Med Fredrik Fernqvist.

SALUHALLEN I LUND
Mårtenstorget 1
 
10.00–22.00 
Upplev Saluhallen i  
ett nytt ljus!
Under Kulturnatten visas ett 
ljusspel som bjuder in och 
drar blickarna uppåt i denna 
kulturhistoriska byggnad. 
Det visas även fotografier av 
Saluhallen genom tiderna. 
Erbjudanden och kulturnatt-
stema hos handlarna och 
restaurangerna, bl a “Månen 
i ny dager”-meny hos Gamla 
Franska.  
 

 
 
SCENHUSET
Kiliansgatan 9 
 
16.00–17.00 
Smaka på Shakespeare
Lunds dans- och musikalgym-
nasiums andraårselever tolkar 
klassiska teatertexter. 

SCIENCE VILLAGE 
Odarslövs mölla 274

10.00–14.30 
Besök Vindarnas park och 
Lunds nya Science Center
Science Village Scandina-
via bjuder in till guidade 
visningar av Vindarnas Park 
och en introduktion till 

Lunds nya Science Center. 
Arkitekttävlingen för centret 
blev klar under sommaren 
och under Kulturnatten finns 
det chans att fördjupa sig i 
både byggnadens utformning 
och den framtida verksam-
heten. 

Mellan MAX IV och cen-
trala Science Village ligger 
Vindarnas Park. En botanisk 
skog om 6 hektar. Här finns 
30 000 plantor från världens 
alla hörn planterade. Parken 
är normalt stängd för all-
mänheten för att skydda de 
unga plantorna men under 
Kulturnatten genomförs 
guidade turer i området. 
Samtliga turer utgår ifrån 
Möllegården. 

Under Kulturnatten är även 
370-åringen Odarslövs mölla 
öppen för besök.
 

 
 
SKISSERNAS MUSEUM
Finngatan 2 
 
17.00–23.00 
Den försvunna trädgårds-
festen – en berättelse om 
Isaac Grünewald och  
sagodjuren
Hela kvällen firar vi 
museets nyutgivna 
bok “Den Försvunna 
Trädgårdsfesten”! 
Välkommen på 
samtal med bokens 
illustratör och 
författare Cecilia 
Heikkilä och ta del 
av hennes skisser i en 
mindre utställning. Upplev 
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färgsprakande projektioner 
med animationer av bokens 
sagodjur, besök skapande 
verkstaden, lyssna på jazz och 
missa inte när Bernhard och 
Björn Grünewald berättar om 
fynden av 700 skisser i Isaac 
Grünewalds ateljégolv! 

 
SPRÅK- OCH LITTERA-
TURCENTRUM, LUNDS 
UNIVERSITET
Helgonabacken 12

15.00–19.00  
Språket i din hjärna!
Spela språkspel och se din 
hjärna arbeta! Neurolingvis-
ter visar exempel på sin 
forskning. Interaktivt och 
kul! Med Sabine Gosselke 
Berthelsen, Renata Kochanc-
ikaite, Mikael Novén och 
Mikael Roll.
 
15.00–16.00 
Luren
Lunds Renässansemble, 
Luren, underhåller med 
sånger på olika språk från 
olika tider, för att illustrera 
SOL:s mångfald. 
 
16.00–19.30 
Nyfiken på SOL?
Studievägledare finns på 
plats och svarar på frågor om 
studier i språk, filmvetenskap, 
litteraturvetenskap, 
Mellanösternstudier, 
översättning och många fler 
ämnen!
 
16.00–19.00 
SOL-caféet öppet 
Välkommen in på en vär-

mande kopp och något att 
fika på.

16.00–16.30 
En nybörjarlektion i latin
Öppen för alla som vill lära 
sig lite av latinets grunder. 
Med Cajsa Sjöberg.
 
16.00–19.00 
Det du kan se i din röst
Du spelar in dig själv och med 
hjälp av en kunnig fonetiker 
kollas det upp vad som finns i 
ditt tal. Du kanske upptäcker 
saker som du inte trodde att 
du gjorde när du talade? Med 
Mechtild Tronnier.
 
16.00–16.30 
Vad kan en översättning 
avslöja om vår syn på barns 
lärande och socialisering?
Med Mari Mossberg (nordis-
ka språk).
 
16.00–16.30 
Vem f-n är le  
Marquis de Sade?
Mari Bacquin och Carla K. 
Cariboni har skrivit en ny 
fransk litteraturhistoria för 
sina studenter. Premisser och 
resultat. 

16.30–17.15 
Skånska Mandoliner
Stämningsfull musik från 
södra Sveriges enda mandoli-
norkester. I SOL-foajén.
 
16.45–17.15 
Lär dig tala nygrekiska!
En nybörjarlektion i ett språk 
där du redan har mer kunskap 
än du tror.
 

16.45–17.15 
Den smukke, den uhyg-
gelige, og den sjove.
Tre tendenser i den nyeste 
danske børnelitteratur. Med 
Lone Koldtoft (danska).
 
16.45–17.15 
För rätten att existera
En studie om attityder 
gentemot könsin-
kluderande språk i 
franska. Med Julia 
Tibblin (masterstu-
dent i franska).
 
17.00–19.00 
Jeu de piste
Tipspromenad om 
fransk(t) kultur, 
samhälle och språk. 
Med Carla K. Cariboni, Malin 
Ågren och Jonas Granfeldt.
 
17.00–19.00 
Språkquiz
Vad vet du egentligen om 
världens språk? Med Eline 
Visser och Sandra Cron-
hamn.
 
17.30–18.00 
Lær dansk på 30 min
Har du stået i Helsingør eller 
København og ikke vidst, 
hvad i “hede hule rabarber-
grød” en dansker sagde? Så 
er 30 minuter i samvær med 
adjunkt i dansk sprog og lit-
teratur måske noget for dig. 
Med Lone Koldtoft (danska).

18.15–18.45  
Pippi på Pippi
Med fokus på hur Pippi är 
som retoriker diskuterar 
Lennart Hellspong och Lisa 
Källström Pippi Långstrumps 
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väg ut i världen i text och i 
bild.
 
18.15–18.45 
Årsstämmans ritual  
och språk
Vad sker på företags 
årsstämmor? Vilka röster 
kommer till tals? Vilka roller 
intar olika aktörer? Vilka tex-
ter samspelar med årsstäm-
man? När och hur utmanas 
årsstämman? Med Henrik 
Rahm (nordiska språk).
 
18.15–18.45 

Det ”patriotiska” 
minnet av stalinis-
mens brott i dagens 
Ryssland
Katyn som en 

minnesplats för andra 
världskriget och Gulag. Med 

Tomas Sniegon (öst- och 
centraleuropakunskap/Euro-
pastudier).

STADSBIBLIOTEKET
Sankt Petri kyrkogata 6

13.00–14.00 
Astrids Guldkorn
Olof Jennfors och Kristina 
Helgesen har samlat de 
mest populära sångerna från 
filmerna baserade på Astrid 
Lindgrens berättelser. Vilken 
låtskatt! Med hjälp av piano, 
gitarr, munspel, dragspel 
och sång blandar de hej vilt 
Astrids Guldkorn och hoppas 
att publiken vill sjunga med.

14.30–15.30  
Bokrelease: Vi är lajon!  
Jens Mattsson har under 

sina år som barnbibliotekarie 
blivit ordentligt marinerad i 
den ädla bilderbokskonsten. 
Hans debut Vi är lajon! är ett 
resultat av otaliga sagos-
tunder och möten med barn 
samt insikten om att det all-
tid behövs fler böcker om de 
eviga ämnena: Livet, döden 
och leken. Efter bokreleasen 
är ni välkomna på lejonpyssel 
i Utsikten.
 
16.00–17.00 
Dalby Dragspelsklubb 
En annorlunda orkester med 
drag i! DDK är i ständig för-
vandling sedan starten 1978 
och är nu minst sex dragspel, 
två fioler, klarinett, bas- och 
akustisk gitarr förutom 
slagverk och piano. 
 
17.00–19.00 
Prova på Bridge
Kom och prova på Bridge!
 
17.30–18.30 
En musikalisk resa i  
ord och ton
Pianisten Stina Ahlquist 
framför egna tolkningar av 
klassiska stycken av olika 
kompositörer, bland annat 
Sarabande av Händel, visor 
från Uti vår hage, ledmotivet 
ur Phantom of the Opera och 
egenhändigt skrivna stycken.
 
18.30–19.30 
Game of Thrones
Linda Antonsson och Elio 
García driver webbsidan 
Westeros.org och har skrivit 
boken En värld av is och eld 
tillsammans med George 
R.R. Martin, författaren till 
böckerna bakom Game of 

thrones. De berättar om sitt 
långvariga samarbete med 
Martin och om skapandet av 
boken som är den definitiva 
guiden till Westeros.

 
STADSTEATERN
Kiliansgatan 13
 
15.00–15.45 
Astrid Lindgren-allsång med  
Linda Lundqvist och  
Piratorkestern 
Kom och sjung med i alla de 
fantastiska sångerna från 
Astrids berättelser, och klä 
gärna ut er till valfri karaktär. 

18.00–19.00 
Slowgold
Slowgold är Amanda Wernes 
musikaliska alias. Hon skapar 
tidlösa, poetiska historier 
som bärs fram med hjälp av 
såväl distade gitarrer som 
drömska sångutsvävningar. 
Amanda har tolkat Ratata i På 
spåret, varit en del av Freddie 
Wadlings band, gästat First 
Aid Kit inför 20 000 per-
soner på Liseberg och prytt 
tidningsomslag till Dagens 
Nyheter, Göteborgs-Posten 
och Sonic.
 
20.00–20.40 
Bach in the Street
En musikalisk och kulturell 
fusion som undersöker 
frågor om liv och död, flykt 
och kulturella identiteter. 
I föreställningen medverk-
ar två av Sveriges främsta 
artister inom sina respektive 
genrer: Violinvirtuosen och 
Bachspecialisten Semmy 
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Stahlhammer och streetdan-
saren och koreografen Maele 
Sabuni.
 
21.30–22.20 
Höst i Lund 
En cabaretkonsert om hem-
staden med Jan Sigurd och 
Anna-Lena Brundin. Lund har 
betytt och betyder fort-
farande mycket för båda. De 
älskar Stadsparken, Domkyr-
kan, Grand Hotel…ja, många 
Lundensiska platser dyker 
upp under denna konsert, där 
varje låt är som en musikalisk 
novell. 

23.00–23.45 
Skryt med Boelspexarna
Lunds enda helkvinnliga 
spexgäng bildades 1994 och 
tredje helgen i oktober pre-
senterar de traditionsenligt 
sin årliga föreställning. Kom 
och smaka på kupletter från 
nu och då! 

STADSPARKEN

18.00–22.00 
Ur olika linser
I Växthuset i Stadsparken 
ställer tre fotografer ut sina 
analoga verk: Olivia Ahlberg 
“Till dess morgonvinden blås-
er och skuggorna fly”, Jenny 
Edvinstam “Home away from 
home”, samt Helga Kringleh 
“Vårhall, Österlen”. 
 
19.00–20.30 
Invigning av Nordisk djungel
Stadsparken har fått en ny 
glänta vid södra delen av 
dammen – Nordisk djungel. 

Välkommen till en 
stämningsfull och 
magisk invigning 
med musik, mingel och 
kanske ett besök av något 
skogsväsen!

STENKROSSEN
Kastanjegatan 13

10.00–11.00 & 12.30–13.30 
Kom äventyr, kom!
Välkommen på öppen 
repetition av dansteater-
föreställningen ”Kom 
äventyr, kom!”. Koreografen 
Birgitta Egerbladh blandar 
humor med allvar i en dan-
sant upptäcktsfärd genom 
författaren Barbro Lindgrens 
fantasifulla landskap. Arr: 
Teater Sagohuset. Svarta 
lådan.
 
11.00–12.00 
NLNL – No Lights No Lycra 
– Lunchdans
Det är inget ljus, ingen 
lärare, inga steg att lära sig, 
bara fri rörelse. Din kropp 
och musiken. Det är en plats 
där du fullständigt kan släppa 
lös och skaka loss, i en vänlig, 
inkluderande och alkoholfri 
miljö. Det finns bara tre 
regler: inga telefoner, inget 
snack, och dansa för din egen 
skull! Bygghallen.
 
12.00–15.00 
Cykelskolan Lund
Träffa cykelskolan som lär 
alla att cykla oavsett ålder! 
Innergården.
 

12.00–15.00 
Workshop med Vi 

odlar!
Stadsodlingsprojektet Vi 
odlar! välkomnar plan-
etskötare i alla åldrar att 
prova på att bygga olika 
typer av insektshotell. 
Det kommer även finnas 
möjlighet att köpa härodlade 
och ätbara perenna plantor. 
Innergården. 
 
12.00–20.00 
Utställning Sound  
Sculpture Lab
Sound Sculpture lab exhibits 
Nicklas Lundbergs interac-
tive kinetic electronic sound 
sculptures. Come and create 
your own soundscapes with 
the things! Blåan.
 
12.15–13.00 
Prova-på-teater
Kom och lär dig spela teater 
med Lilla Teatern. Inga 
förkunskaper krävs, kom som 
du är och gå härifrån som en 
skådis. Bygghallen. 
 
13.00–18.00 
Träffa Lunds  
Matvarukooperativ! 
Här får du veta om lokal 
mat, lokala producenter 
och vad du kan göra till att 
stöda den lokala ekonomin. 
Lunds Matvarukooperativ är 
en ideell förening som låter 
dig beställa produkter, t.ex. 
grönsaker, honung, ägg och 
blommor, direkt från produ-
center. Verkstaden.
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13.00–13.30 
Tala! Det är så mörkt
Teater Edward presenterar 
sin nästa pjäs ”Tala! Det är 
så mörkt”, med premiär i 
november. I pjäsen vårdar 
en judisk läkare en nazistisk 
patient. Bygghallen.
 
13.30–14.15 
Zorba
Dagmargruppen presenterar 
den klassiska historien om 
det omaka paret Alexis Zorba 
och Niko. Fritt efter Nikos 
Kazantzakis. Bygghallen.
 
14.15–15.00 
Där Satan har sin tron
Teater Zon 240 presenterar 
sin rykande färska föreställn-
ing ”Där Satan har sin tron”, 
om hur det är att leva med 
schizofreni, om hur det är 
när enda källan till lycka är 
genom psykos. Bygghallen.
 
15.00–17.00 
Men hur ser du ut  
egentligen?!
Ens identitet är hur man ser 
sig själv men också hur andra 
ser en. Vad tror du att andra 
har för uppfattning om dig 
och hur vill du egentligen 
att de uppfattar dig? Allt 
detta ska vi utforska med 
hjälp av formbar lera. Inga 
förkunskaper krävs. Arr: 
Skaparkollektivet Forma. 
Verkstaden.
 
15.00–17.00 
Workshop och visning med 
Bee the Change
Gör egna bivax-food wraps 
(begränsat antal platser!) 
och lär dig mer om biodling, 

utrustningen och livet inuti 
bikuporna. Den som vill får 
även smaka på vår honung! 
Gråan.
 
15.00–15.30 
Upp ur smutsen växer blom-
morna
“Jag har sådär fantastiskt de-
pressionspretentiöst satt mig 
själv på en tron – ja, visserli-
gen är den nedsänkt istället 
för upphöjd – men en tron 
likaväl.” Monologföreställning 
om depression. Bygghallen.
 
15.00–16.30 
Memory lab
Deltagande performance 
med dansaren och ko-
reografen Rani Nair. Följ med 
in i den kreativa processen 
och utforska hur ett verk 
kan bli till. Begränsat antal 
platser. Svarta lådan.
 
15.00–16.00 
Circus Open Training: work-
shop/prova på – jonglering 
och acroyoga
Prova cirkus med jonglering, 
akrobatik/acroyoga och lite 
balanskonster. Alla åldrar är 
välkomna! Innergården.
 
15.00–22.00 
ABC pop up café
Föreningen ABC säljer fika. 
Torget.
 
15.30–16.10 
En sista vals
Rom 1989, Röda brigadter-
roristerna härjar. Två systrar 
försöker desperat överleva 
med terroristerna alltför 
tätt inpå sig. Vi ger er här en 
otroligt stark pjäs om en sann 

kärlek bortom alla gränser, 
dragen till sin yttersta spets. 
Bygghallen. 
 
16.00–23.00 
Lunds öppna verkstad – 
Nyöppning och öppet hus!
Nya lokaler, mer plats, mer 
verkstad! LÖV öppnar upp 
de nya lokalerna med pompa 
och ståt!
 
16.30–17.30 
Maria Arnadottir – Så sant 
som det är sagt
En nyskapande berättar-
teaterföreställning, som 
genom både komik, allvar 
och eftertanke framförs i di-
rekt kontakt och dialog med 
publiken. Arr: Riksteatern. 
Bygghallen.
 
17.00–17.30 
Stadsodlingsafari med Vi 
odlar!
Gå en tur i Vi odlars prunk-
ande stadsodling. Föreningen 
berättar hur odling enligt 
ekologiska principer i sjutton 
badkar går till, med mera! 
Det kommer också finnas 
tillfälle att köpa härodlade 
ätbara perenna plantor.
 
17.00–18.00 
VR-rummet I Carolina Ask
Ett föredrag om hur 3D 
och virtual reality används 
i arkeologisk forskning och 
förmedling för att närma sig 
historien med flera sinnen. 
Exempel från Lunds dom-
kyrka, Uppåkra, Vadstena 
klosterkyrka, Nya Lödöse, 
Rom med mera. Svarta lådan. 
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17.00–19.00 
Skapa flergångsprodukter 
med Fixa Till
Fixa Till håller en workshop 
där vi syr flergångsproduk-
ter av återbrukat material, 
under workshopen kan man 
sy flergångs-kaffefilter/te-
påsar, städ/disktrasor mm. 
Verkstaden. 
 
18.00–19.00 
Oriental Move Dance  
Theater
Visning av valda delar ur 
dansföreställningen “Livet i 
staden, dansen och musik-
en i konsten”, där dansarna 
förflyttar sig mellan tid och 
rum i vår älskade stad Lund 
på olika typer av hjul utan 
motor. Ett samarbete mellan 
konstnär Mats Milhamre, 
musiker Sofi Hellborg och 
Oriental Move Dance The-
ater. Idé, koreografi och regi: 
Carola Höckner. Bygghallen.
 
18.00–23.00 
Galleri Extra/Johan Lundin: 
Videodokumentation av 
VR-resebyråer
Worldtrotters är en fiktiv 
företagskoncern av rese-
bolag som erbjuder resor i 
virtual reality. Gråan.
 
19.00–20.00 & 21.00–23.00 
Tim Bishop One-to-one-per-
formance
Imagined Scenario For Head-
phones is a site-specific audio 
experience, by Lund-based 
artist Tim Bishop, using 3D 
sound to play out a meeting 
between each visitor, the 
voice of an unseen figure, 
and their surroundings. It is 

presented by Mono Festival 
of One-to-One Perfor-
mance. Logen Svarta lådan. 
 
19.00–19.30 
Urban Garden Safari  
with Vi Odlar!
As part of Culture Night 
Celebrations at culture house 
Stenkrossen, urban garden-
ing project Vi odlar! (We Gar-
den!) invites you to explore 
our lush urban garden! We’ll 
check out our herb spiral, our 
humble little forrest garden 
and the seventeen bathtubs 
where we grow organic 
veggies using crop rotation. 
There will also be an oppor-
tunity to buy our own edible 
perennial plants.
 
19.00–20.00 
VR-rummet II Åsa Egnér och 
Teater Teatron: Hjälteskolan
Upplev Hjälteskolan och 
Kreativitetsbankens nya 
VR-upplevelse Hjälteresan! 
Åk ned i yggdrasils stam och 
se nornorna, klättra med 
ekorren Ratatusk uppför 
stammen, slåss mot drakor-
men i underjorden och befria 
vilda djur. Svarta lådan. 
 
20.00–21.00 
Sound Sculpture lab concert
Sound Sculpture lab presen-
terar Nicklas Lundbergs (SE) 
Modular Trash System. Ex-
perimental lofi music/sound 
art. Seht Zhan (D/B) Modular 
Synthesizer. High Tech Noise 
Music. Sthlm Blush (Ludvig 
Kullberg) (SE) Modular Syn-
thesizer. Electronic Ambient.
 

20.00–23.00 
Ljudkonstnär Niklas Lund-
berg med gästartister (TBA). 
Blåan. 
 
20.30–21.30 
Tidsresa med  
trattgrammofon
När populärmusiken kom till 
Sverige för precis 100 år se-
dan var den känd som “jass-
musik” och togs emot med 
allt annat än öppna armar. 
Följ med musikdirektör Erik 
Ask-Upmark (alias DJ Prohi-
bition) på en resa till denna 
oroliga tid, full av paralleller 
till vår egen! Bygghallen. 
 
21.00–23.00 
Work in progress: Int.act 
“Memories warm you up 
from the inside. But they 
also tear you apart.”/ Haruki 
Marakami, Kafka on the 
Shore. Välkomna till pro-
totyp-visning av Int.act, en 
VR-upplevelse om fragment 
av minnen från ett fiktivt 
kärleksdrama. Utforska olika 
perspektiv med hjälp av  spel-
funktioner för och ta reda på 
vad som egentligen hände. 
VR-rummet. Svarta lådan. 
 
22.00–00.00
Karaoke
Din chans att dra av en 
gammal favoritdänga till 
publikens förmodade jubel. 
Bygghallen.
 
00.00–01.00 
Trattgrammofonsdisco med 
DJ Prohibition/ 
Erik Ask-Upmark
På Trattgrammofonsdisco 
med DJ Prohibition går 
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Vattenhallen firar 10 år
12.00–20.00 Vattenhallen
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stenkakorna varma och här 
får man chansen att dansa 
till rykande hotjazz såväl som 
foxtrot och storbandsswing, 
allt spelat på en grammofon 
från förra sekelskiftet. En 
sann retroupplevelse med 
äkta Lo-Fi-känsla! Dansbanan, 
innergården. 
 
01.00–01.15 
Magisk eldshow med Favilla 
Innergården. 

 
STENKROSSEN,  
DANSBANAN
Kastanjegatan 13,  
innergården

På dansbanan på Stenkros-
sens innergård bjuder massor 
av föreningar upp till dans. 
Det blir gratis Prova-på 
och uppvisningar i allt från 
magdans till Lindy Hop från 
kl. 12 till midnatt. Tiderna 
är preliminära, håll utkik på 
hemsidan för eventuella 
ändringar.

12.00–12.50 
Flamenco – uppvisning och 
prova själv
Flamencouppvisning av med-
lemmar i Flamencoförenin-
gen El Planeta. Ett smakprov 
av flamencons många genrer 
med sång, musik och dans 
med spansk kryddning. 
 
12.50–13.40 
Bugg – uppvisning och prova 
själv
Lunds dansklubb Gåsasteget 
är en sportdansklubb med 
verksamhet från nybörjarnivå 

upp till elit.  Uppvisning med 
boogie woogie och bugg, dä-
refter prova-på-kurs i bugg. 
 
13.40–14.30 
Salsa – uppvisning och prova 
själv  
Först en kort salsauppvisning 
och sedan får du själv prova 
på att dansa salsa. Varken 
partner eller förkunskap 
behövs. Arr: Salsa Sabrosa 
Dansskola.
 
14.30–15.15 
Flamenco – uppvisning och 
prova själv
Ewa Flycht med elever i dans 
och sång bjuder på aktuella 
favoriter ur flamencoskatten. 
Prova-på ingår i föreställnin-
gen.
 
15.15–15.55 
Modern dans – uppvisning 
och prova själv
Nya Rörelsen består av 
amatörer och professionella 
dansare som skapar tillsam-
mans.
 
15.55–16.15 
Contemporary jazz up-
pvisning
Illusion är en grupp hos 
Studieförbundet Vuxenskolan 
som dansar modern jazzdans. 
Illusion bildades hösten 2016 
och de skapar själva sina 
koreografier.
 
16.15–16.45
Orientalisk magdans –  
uppvisning och prova själv
Upplev denna eleganta 
dansstil och inspireras med 
dessa härliga orientaliska 
rytmer. Efter uppträdandet 

är alla välkomna att prova på 
grunderna i orientalisk dans!
 
17.00–17.30 
Flamenco – uppvisning och 
prova själv
Mengue flamenco är en fla-
mencogrupp som med nerv 
och närvaro i framföran-
dena visar flamencons själ 
med sång, dans, gitarr och 
percussion. 
 
17.30–18.00 
Jazz, street och contempo-
rary uppvisning
Danshow med elever från 
Zwing it dansskola i Löddekö-
pinge. 
 
18.00–18.30
Streetdance, Jazz och K-Pop 
uppvisning
Style Dance Studios elever 
bjuder på en fartfylld show 
med blandade dansstilar och 
dansare i olika åldrar.
 
18.30–19.00 
Långdans och schottis –  
uppvisning och prova själv 
Prova-på och uppvisning till 
livemusik med Lunds stu-
denters folkdanslag. 
 
19.00–19.35 
Collegiate Shag – prova själv 
Snabb och fartfylld pardans 
från 1930-talet som fokuser-
ar mycket på fotarbete.  
Arr: Fast Feet Society.
 
19.35–20.00 
Steppdans – uppvisning och 
prova själv
Med The Tap Ladies from 
Lund.
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20.00–20.15 
WorldMusicDance – up-
pvisning och prova själv
Ewa Flycht och danselever 
showar loss i en mixad 
dansform som kom till ur ett 
elevdansprojekt på Norra 
Fäladen redan 1983. Arr: 
Medborgarskolan Lund
 
20.15–20.30 
Balkandans – prova själv
Välkommen att prova tillsam-
mans med Folkdansförenin-
gen Balkanfötter. Trivsamma 
ringdanser till inbjudande 
Balkanmusik. 
 
20.30–21.20 
Orientalisk dans –  
uppvisning och prova själv
Med Al Fayruz – Medborgar-
skolan.
 
21.20–22.00 
Michael Jackson Style –  
uppvisning och prova själv
J.A.M (Johannes And Majki) 
bjuder på en tidlös dansshow 
där ni får uppleva Michael 
Jacksons mest ikoniska dans-
steg, musik och kläder.
 
22.00–23.00
Orientalisk dans / Magdans 
– uppvisning och prova själv
Fireflow bjuder på en 
fartfylld och mångskiftande 
show, med olika stilar inom 
genren och med både grup-
per och solister. Prova-på för 
alla intresserade.
 
23.00–00.00
Lindy Hop – prova själv
Testa swingdansen Lindy Hop 
med instruktörer från 
HepTown.

STORTORGET 

14.30–14.40
Lerbäckskolans musikprofil  
Kulturnatten på Stortorget 
inleds med trummor, dans 
och sång i ett pampigt 
nummer.

15.00–15.45
Mundane experience
Mundane Experience är en 
hip-hop-grupp från Lund 
bestående av fyra medle-
mmar: Samuel M. Arfwed-
son, Jonathan Lundborg 
och bröderna Zachary och 
Chance Croall. Soundet kan 
beskrivas som alternativ 
hip-hop med ett svängigt, 
oldschool och delvis jazzigt 
sound.

17.00–17.50 
Antimakassar –  
Projeto Brasil
Antimakassar är ett av Lunds 
äldsta band med snart 40 år 
på nacken. Under alla sina år 
som band har de fascinerats 
och inspirerats av brasiliansk 
musik som bossa nova och 
samba. Kvällens tema är 
“Projeto Brasil” med musik 
av brasilianska kompositörer. 
Med sig har de Fay Flores 
Cooper, sång, Randson 
Santos de Moreira, percus-
sion och Ale Sjöström på bas. 
Originalmedlemmarna är 
Lennart Picullel, gitarr, Dag 
Sandahl, flöjter och congas, 
och Björn Ahlgren, klavia-
turer.  
 

19.00–20.00 
Ekström & Lundquist
För första gången sedan 
2011 släpper nu Christoffer 
Lundquist eget material 
efter år som prisbelönad 
producent åt bl.a. Per Gessle, 
Ulf Lundell, Bo Sundström, 
Edda Magnasson med flera. 
Detta gör han tillsammans 
med Hanna Ekström, under 
namnet Ekström & Lund-
quist – i bästa Crosby, Stills & 
Nash-stil!
 
21.30–22.30 
Aurelia Dey & Alpha Crew
Aurelia Dey är en feministisk 
afropop/dancehall-artist och 
en frisk vind av musikaliskt 
yttrande som Sverige saknar 
motsvarighet till. Hon an-
vänder musiken som verktyg 
i den afropéiska rörelsen. 
Det unika med Aurelia Dey 
är hennes sound och hennes 
mångfald. Hon både toastar/
rappar, sjunger, dansar och 
producerar, och ikväll backas 
hon upp av svängiga Alpha 
Crew. 
 
23.30–00.15
Yemi Valdes & Latin DK
Kulturförening Cubasal-
sa presenterar kubansk 
livemusik med Yemi Valdes 
& Latin DK. Salsa Band Yemi 
Valdes & Latin DK är ett 
kubansk-skandinaviskt band 
med sju professionella kvinn-
liga musiker som är bosatta i 
Skandinavien. Bandet bjuder 
på fantastisk musik som är 
en blandning av salsa, rumba, 
bolero, son montuno, timba, 
guaguanco med influenser av 

jazz och afro-fusion. 
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Och även andra latinameri-
kanska rytmer såsom bacha-
ta, merengue.

 
STUDIO 7
Karl XI-gatan 7

15.00–21.00 
Fotoutställning: “Boktitlar” 
av Foto f+
Välkommen att utmana dig 
själv eller dina vänner på 
en gissningslek! Visning av  
fotografier inspirerade av 
boktitlar – gissa vilka titlar 
och foton som hör ihop! 
Foto f+ är en grupp om sex 
hobbyfotografer med olika 
intressen och stilar.

SVALORNA SECOND HAND  
Spolegatan 5 
 
18.00–20.00 
Syd-asiatisk musikkväll
Välkommen på en kväll med 
musik från Indien, Bangla-
desh och Afghanistan. Lyssna 
till fängslande musik och pas-
sa på att botanisera i butiken 
eller ta en titt på vår fotout-
ställning från våra projekt i 
Indien och Bangladesh.
 

 
 
SWOSHPOTS
Stora Gråbrödersgatan 13A

16.00–21.00 
Keramikstudio
Kom och se hur man skapar 
keramisk konst och drejar 
en skål.

SÖDRA ESPLANADEN 14

13.00–14.00 
Stadsvandring: Jöns 
Mårtensson – “Lunds Carl 
Larsson”
En stadsvandring med fd. 
musei- och kulturchefen Jan 
Torsten Ahlstrand i spåren 
efter allkonstnären Jöns 
Mårtensson (1855–1912). Vi 
startar vid Villa Apla, Södra 
Esplanaden 14 och utforskar 
offentliga och privata rum 
med Jöns Mårtenssons konst. 
Du kan välja om du vill möta 
upp på Södra Esplanaden 
kl. 13.00 eller promenera 
gemensamt från Stortorget 
kl. 12.45. Vägvisare: Lennart 
Prytz.

 
TANT HULDA
Stora Gråbrödersgatan 12

17.00–17.30, 18.00–18.30, 
19.00–19.30 & 20.00–20.30
Lär dig sticka med flera 
färger
Välkommen att prova på 
flerfärgsstickning/Fair Isle 
stickning med flera färger.

TEATERCAFÉET I LUND
Kiliansgatan 13

19.00–19.45 & 20.50–21.30
Musikalpärlor
Möt morgondagens musi-
kalstjärnor i Teatercaféet. 
Arr: Lunds Dans- och musi-
kalgymnasium.

TEGNÉRMUSEET
Stora Gråbrödersgatan 11

19.00–22.00 
Kulturnatten på  
Tegnérmuseet
Välkommen att besöka 
professorn och författar-
en Esaias Tegnérs bostad 
1813–1826. Esaias Tegnér var 
en av sin tids mest betydan-
de svenska författare och 
skalder. I museet har man 
försökt återskapa Tegnérs 
hem med originalinventarier 
och olika Tegnérminnen.

TRUEFOOD LUND
Västra Mårtensgatan 7

16.00–17.30 
Meddie Blue
Sång och musik med Meddie 
Blue. 

18.00–21.00 
Flamenco
Sång, musik och dans med 
Irene Pelayo Lind, Olle Lind, 
Faika Ammar, Timjan Blanck, 
Petter Wallenten och Pierre 
Engström.
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TRÄFFPUNKT  
LAURENTIIGATAN 
Sankt Laurentiigatan 18, 
ingång från Bredgatan

17.00–20.00  
Med hälsning från Lund
Lunds Filatelistförening visar
inrättandet av Postverket 
innebar möjlighet till kommu-
nikation av olika samhälleliga, 
kulturella och personliga 
meddelanden. Brev, vykort 
och tidningar förmedlades 
med posten och förutom 
frankeringarna – frimärken 
så har även själva försän-
delserna blivit föremål för 
samlande och studium. Lunds 
Filatelistförening ger här en 
miniutställning med vykort 
från Lund, Lunds posthistoria 
och andra samlingsområden. 

 
UNIVERSITETS-
BIBLIOTEKET
Helgonavägen 2

16.30–20.00 
Utställning om filmaffischer 
från förr
Låt dig förtjusas, förvånas 
och förfasas över bildspråket 
i en lång rad filmaffischer 
från UB:s samlingar från 
tidigt 1900-tal. Se hur 
affischerna speglar tidsperi-
odens värderingar. Möjlighet 
att köpa kopior av ett urval 
av affischerna.
 
16.30–20.30 
Pansarband och sprängda 
snitt – nedslag i bokbandets 
form och funktion
Utställningen vill ge dig som 

besökare tillfälle att lära dig 
mer om bokband, men du 
välkomnas också att bara nju-
ta av den form- och färgvari-
ation som den fysiska boken 
har haft genom tiderna.
 
17.00–19.00 
Marmorera mera! Visning 
av konsten att marmorera 
papper
Marmoreringsexperten 
Kerstin Nilsson visar hur man 
marmorerar papper. Kom och 
upplev hur vatten och färger 
i samspel skapar spännande 
och dekorativa mönster.
 
18.45–19.00 
Samtal om bokbandets form 
och funktion
Kristina Lundblad, univer-
sitetslektor i bokhistoria, 
och Anders Mortensen, 
universitetslektor i littera-
turvetenskap, båda Lunds 
universitet: ”The moral of 
the next marbled page”. Ett 
samtal om Laurence Sternes 
roman ”Tristram Shandy” och 
marmoreringens litterära po-
tential, eller Meningen med 
det marmorerade mönstrets 
meningslöshet.
 
19.15–19.30 
Samtal om bokbandets form 
och funktion
Per-Anders Hübner, bok-
bindare i Halmstad och 
Kristina Lundblad, universi-
tetslektor i bokhistoria vid 
Lunds universitet: Konst eller 
förpackning? Ett samtal om 
bokband
 

20.00–21.00 
Lund comedy clUB
Natt på biblioteket: unik 
chans att låna hem ett 
asgarv! 

 
VATTENHALLEN  
SCIENCE CENTER
John Ericssons väg 1

12.00–20.00
Vattenhallen firar 10 år   
Massor av kul aktiviteter för 
hela familjen. Ta en titt i barn-
rummet – om hjärnan och de 
fem sinnena (0–4 år), prova 
på robotprogrammering, ska-
pa i konstruktionsverkstaden, 
se någon av föreställningarna 
eller utställningarna som har 
öppet hela dagen. Utomhus 
kan du prova olika Cirkusak-
tiviteter, hoppa i hoppborg, 
prova Parkour, blåsa jättesåp-
bubblor och fika.

12.00–19.00
Människor på Månen
I år har det gått 50 år sedan 
människor först landade 
på Månen. Lär dig mer om 
Månlandningen, om vad vi 
lärde oss då, om hur vi har 
utforskad Månen sedan den 
besöktes av astronauter och 
om kommande uppdrag till 
Månen. Guidade visningar 
ges var 20:e minut hela 
dagen! 
 
12.00–20.00 
Bygg en fågelholk eller ett 
bihotell
Som en del av Vattenhallens 
10-årsjubilerande satsar de 
på att under året med våra 
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besökares hjälp bygga 1000 
holkar. Ska de nå målet 
redan på Kulturnatten? Kom 
och hjälp till! Du får ta med 
holken hem och när du satt 
upp holken kan du vara med 
i vår tävling med spännande 
priser.
 
13.00–13.30, 15.00–15.30, 
17.00–17.30 & 19.00–19.30
Vetenskapscirkus
Det bästa av Vattenhallens 
shower i äkta cirkusanda. 
Upplev hisnande experiment 
baserade på teknik och 
naturvetenskap. Biljetter 
släpps 30 min inför varje 
föreställning. Hämtas i 
fikatältet utanför Vatten-
hallen. 
 
13.30–15.00 & 16.00–18.00
Visning av utställningarna 
Jorden och Tarmkanalen
Få en guidad tur av ut-
ställningarna Jorden – och 
klimatet genom tiderna och 
Tarmkanalen – matens resa 
genom kroppen. Biljetter 
hämtas i tältet utanför Vat-
tenhallen.
 
14.00–14.30 
Hjalmars cirkusshow –  
konster som utmanar  
fysikens lagar
Skåda cirkusartisten Hjalmar 
när han leker med fysikens 
lagar i en spektakulär show. 
Fenomen som UV-ljus, gy-
rokraft och eld får upplevas 
tillsammans med finesser 
kring elektronik, akustik och 
gravitation. Biljetter släpps 
30 min inför varje föreställn-
ing. Hämtas i fikatältet 
utanför Vattenhallen.

19.00–20.00 
Man on the Moon
This year we celebrate that 
it has been 50 years since 
people first landed on the 
Moon. You can join us at the 
planetarium where astrono-
mers from Lund Obeserva-
tory have prepared a small 
show about the Moon, about 
the lunar landing, about what 
we learned once we reached 
the moon, about how we 
study the moon today and 
about future missions to the 
Moon. In English. Every 20 
min until 20.00.
 

 
 
VINTAGE VINYL RECORDS 
Lilla Fiskaregatan 4D 
 
Konserter och öppet i butik-
en hela dagen.

11.00–13.00  
Lerbäckskolans musikprofil 
och deras band.

15.00 Micke Japp
16.00 Nova Blast
17.00 Thom Hell (Norway)
18.00 Rag-And-Bone
19.00 Luftslottet
20.00 Hedda hatar
21.00 Malm
22.00 Joe & the Anchor

VÅRFRUSKOLAN
Råbygatan 8

18.00–19.30 
Rundvandring i Nöden
En rundvandring i Nöden i 
lundajudarnas fotspår. Sam-
ling vid Vårfruskolan.

VÄRLDSBUTIKEN  
KLOTET
Stora Tomegatan 48

15.00–21.00 
Fair Trade-chokladprovning
Välkommen in och provsma-
ka Klotets fina sortiment av 
Fair Trade-choklad! Choklad-
provning kl. 15.00–21.00. 
Butiken har långöppet kl. 
11.00–21.00.

 
VÄSTERKYRKAN
Byggmästaregatan 21

16.00–17.30 
Sångworkshop med Adama 
Cissokho (Senegal) 
Öppen sångworkshop med 
Adama som delar med sig 
av sånger och berättelser 
från Casamance, Senegal. Vi 
sjunger på bambara och/eller 
mandikaspråket. Kostnad 
200 kr. 

19.30–20.30
Konsert med Adama  
Cissokho och EKOO!
Välkommen till konsert i 
Västerkyrkan då Adama Cis-
sokho, sångerska och griot 
från Casamance i Senegal, 
återser sina gamla vänner Eva 
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Kunda och sångarna i gamla 
kören EKOO! (2006–2016), 
som återuppstår tillfälligt 
denna dag.

WILLA HOLMA 
FÖRLAG
Stora Gråbrödersgatan 13

16.00–22.00 
Konstutställning
Willa Holma förlag visar sina 
barn- och ungdomsböcker.

16.00–19.00
Verkstad och högläsning
Högläsning varje heltimme 
och pysselverkstad på böck-
ernas teman. Passar barn 
mellan 4–8 år.

20.00–21.00
Författarbesök och musik
Operasångerskan och 
musikterapeuten Ellinor 
Ingvar-Henschen berättar 
om sin självbiografiska bok 
och kommande föreställning 
byggd på den. Hon ger även 
ett musikaliskt smakprov 
ur föreställningen som har 
premiär 11/10.

Hitta rätt  
med ny plakett 
 
Vi inviger de minnesskyltar  
föreningen Gamla Lund tillsam-
mans med Kultur- och fritids-
förvaltningen tagit fram för att 
hylla och synliggöra betydelse-
fulla personer som levt och 
verkat i vår vackra stad.

11.00–11.20 
Hans ”Hasse” Alfredson
Thomanders studenthem,  
Sandgatan 16

16.00–16.20
Elsa Grave
Nils Bjelkegatan 1

18.00–18.20
Amelie Posse-Brázdová  
och Hilma af Klint
Grönegatan 28
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10.00–10.30 Musikalisk resa 
till sagans och filmens värld. 
Datorspel, Disney, Astrid 
Lindgren – på Domkyrkans 
stora orgel. Domkyrkan

10.00–10.45 Visning och 
sakletning i kyrkan. Allhelgo-
nakyrkan

10.00–11.00 Kom äventyr, 
kom! Dansföreställning 
baserad på Barbro Lindgrens 
samlade konstnärskap. Sten-
krossen

10.30–11.30 Bland figurer, 
filurer och symboler. Upplev-
elsevandring i kyrkan. 
Klosterkyrkan

10.30–11.30 Prova på 
instrument. Prova ovanliga 
instrument! LIMUS Musikhus

11.00–11.35 Fysik & laser-
show – för barn från 4 år. 
Gratisbiljetter hämtas i tältet 
utanför entrén 30 min före 
showen. Fysiska institutionen

11.00–11.45 Barnfilm: Mull-
vadens nya äventyr. Från 3 
år. Biografen Kino i Lund

11.00–12.15 Barnfilm på Kino: 
Katternas rike. Rek. från 8  
år. Biografen Kino i Lund

11.00–17.00 Skapa med med 
lera. IOGT–NTO Lund

11.30–16.30 Hur funkar män-
niskokroppen? Medicinska 
fakulteten

12.00–12.20 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

12.00–12.45 Fysik & laser-
show – för barn från 5 år. 
Gratisbiljetter hämtas i tältet 
utanför entrén 30 min före 
showen. Fysiska institutionen

12.00–15.00 Gör ditt eget 
insektshotell. Med Vi odlar! 
Stenkrossen

12.00–17.00 Äventyr på 
Historiska museet. Lös olika 
historiska mysterier som 
leder till oväntade fynd i 
museets samlingar!  Historis-
ka museet

12.00–18.00 Lär dig mer 
om miljö och klimat! Bygg 

en biholk och få tips och råd 
om hur du kan hjälpa våra 
vildbin och andra pollinerare 
som bidrar till en stor del 
av maten vi äter. Botaniska 
trädgården

12.00–20.00 Bygg en 
fågelholk eller ett bihotell. 
Vattenhallen Science Center

12.00–20.00 Aktiviteter för 
hela familjen. Lär dig mer om 
hjärnan och de fem sinnena 
(0–4 år), prova på robotpro-
grammering, skapa i kon-
struktionsverkstaden och gör 
ett densitetsrör. Utomhus 
kan du prova olika Cirkusak-
tiviteter, hoppa i hoppborg, 
prova Parkour, blåsa jättesåp-
bubblor och fika. Vattenhallen 
Science Center

12.00–21.00 Kulturnatten på 
Hökeriet. Handla gammal-
dags varor, titta på gamla 
förpackningar och ta gärna 
en fika i den lilla serveringen. 
Hökeriet

12.15–12.45 Barnfilm: Stora 
galaxer äter stjärnor. Från 2 
år. Biografen Kino i Lund

PROGRAM FÖR BARN 
TIMME FÖR TIMME

Här listar vi det som uttryckligen är riktat till barn upp till c:a 12 år, men naturligtvis 
är det mycket mer i programmet än så som passar alldeles utmärkt för hela familjen!
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12.15–13.00 Prova–på–
teater. Lär dig spela teater 
med föreningen Lilla Teatern. 
Stenkrossen

12.20–12.40 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

12.30–13.30 Kom äventyr, 
kom! Dansföreställning 
baserad på Barbro Lindgrens 
samlade konstnärskap. Sten-
krossen

12.40–13.00 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

13.00–13.15 Sagan om Jätten 
Finn – visning för barn. 
Lyssna på den spännande 
legenden om Jätten Finn i 
Domkyrkans krypta. Lunds 
domkyrka

13.00–13.20 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

13.00–13.30 Vetenskap-
scirkus. Upplev hisnande 
experiment baserade på 
teknik och naturvetenskap. 
Biljetter släpps 30 min innan 
och hämtas i fikatältet utan-
för Vattenhallen. Vattenhallen 
science center

13.00–14.00 Astrids Guld-
korn. Olof Jennfors och Kris-
tina Helgesen har samlat de 
mest populära sångerna från 
Astrid Lindgrens berättelser. 
Lunds stadsbibliotek

13.00–16.00 Nyfiken på 
planeten Jorden. Barnvänlig 
experimentverkstad med 
forskare och studenter från 
naturgeografi. Hur funkar 
vår planet? Institutionen för 
naturgeografi och ekosys-
temvetenskap

13.00–19.00 Skapande verk-
stad. Kreativ verkstad med 
en buffé av färger, papper, 
saxar och klister. Tema Håll-
barhet. Domkyrkoforum

13.20–13.40 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

13.30–13.45 Sagan om Jät-
ten Finn – visning för barn. 
Lyssna på den spännande 
legenden om Jätten Finn i 
Domkyrkans krypta. Lunds 
domkyrka

13.30–14.20 Fysik & laser-
show – för barn från 6 år. 
Gratisbiljetter hämtas i tältet 
utanför entrén 30 min före 
showen. Fysiska institutionen

13.30–15.00 Visning av 
utställningarna Jorden och 
Tarmkanalen. Guidad tur av 
utställningarna Jorden – och 
klimatet genom tiderna och 
Tarmkanalen – matens resa 
genom kroppen. Biljetter 
hämtas i tältet utanför 
Vattenhallen. Vattenhallen 
Science Center

13.40–14.00 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

14.00–14.15 Sagan om Jät-
ten Finn – visning för barn. 
Lyssna på den spännande 
legenden om Jätten Finn i 
Domkyrkans krypta. Lunds 
domkyrka

14.00–14.20 Människor 
på månen. Guidad visning 
i Planetariet. Vattenhallen 
Science Center

14.00–14.30 Hjalmars cirku-
sshow. Konster som utmanar 
fysikens lagar. Biljetter släpps 
30 min inför varje föreställn-
ing och hämtas i fikatältet 
utanför Vattenhallen. Vatten-
hallen Science Center

14.00–23.00 Kulturnatten 
på Hemgården. Barnbio, bil-
lig fika, öppen fotostudio och 
mycket annat. Hemgården

14.20–14.40 Människor 
på månen. Guidad visning 
i Planetariet. Vattenhallen 
Science Center

14.30–15.30 Bokrelease. 
Vi är lajon! Med förfat-
taren Jens Mattson. Efter 
bokreleasen är ni välkomna 
på lejonpyssel i Utsikten. 
Lunds stadsbibliotek

14.40–15.00 Människor på 
månen Guidad visning i 
Planetariet. Vatten-
hallen Science Center

15.00–15.20 Männis-
kor på månen. Guidad 
visning i Planetariet. 
Vattenhallen Science 
Center
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15.00–15.30 Fysik & laser-
show – för barn från 6 år. 
Gratisbiljetter hämtas i tältet 
utanför entrén 30 min före 
showen. Fysiska institutionen

15.00–15.30 Vetenskap-
scirkus. Upplev hisnande 
experiment baserade på 
teknik och naturvetenskap. 
Biljetter släpps 30 min innan 
och hämtas i fikatältet utan-
för Vattenhallen. Vattenhallen 
Science Center

15.00–15.30 Gatuteater: 
Välkommen in till Kärlekens 
Universum! En tre meter lång 
man i röd kostym och en ab-
strakt varelse med gigantisk 
ballong på huvudet tar plats 
på torget. Bantorget

15.00–15.45 Teaterimpro-
visation! En helt i stunden 
improviserad show med 
Kulturskolans elever, där 
publiken får vara med och 
bestämma innehåll. Teater-
salen, Kulturskolan 

15.00–16.00 Utgrävningar 
på månens baksida. En filo-
sofisk, poetisk och inte minst  
humoristisk teaterupplevelse 
som riktar sig till utgrävare 
från 7 år och uppåt. Månt-
eatern

15.00–16.00 Circus Open 
Training. Workshop/prova 
på jonglering och acroyoga. 
Stenkrossen

15.20–15.40 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

15.30–16.30 Peter och 
vargen. Symfonisk barnsaga 
“Peter och vargen” uppe på 
orgelläktaren. Klosterkyrkan

15.40–16.00 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

16.00–16.20 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center 

16.00–16.30 Gatuteater: 
Välkommen in till Kärlekens 
Universum!
En tre meter lång man i röd 
kostym och en abstrakt var-
else med gigantisk ballong på 
huvudet tar plats på torget.
Bantorget 

16.00–16.30 Hjalmars cirku-
sshow. Konster som utmanar 
fysikens lagar. Biljetter släpps 
30 min inför varje föreställn-
ing och hämtas i fikatältet 
utanför Vattenhallen. Vatten-
hallen Science Center

16.00–17.00 Högläsning och 
verkstad. Passar barn mellan 
4–8 år. Willa Holma förlag

16.00–18.00 Pyssel för små 
astronomer. Institutionen för 
astronomi

16.00–18.00 Visning av 
utställningarna Jorden och 
Tarmkanalen. Guidad tur av 
utställningarna Jorden – och 
klimatet genom tiderna och 
Tarmkanalen – matens resa 
genom kroppen. Biljetter 
hämtas i fikatältet utanför 

Vattenhallen. Vattenhallen 
Science Center

16.00–23.00 Titta i tele-
skop. (endast vid klart väder)
Astronomihuset 

16.20–16.40 Människor 
på månen. Guidad visning 
i Planetariet. Vattenhallen 
Science Center

16.30–16.45 Sagan om Jät-
ten Finn – visning för barn. 
Lyssna på den spännande 
legenden om Jätten Finn i 
Domkyrkans krypta. Lunds 
domkyrka

16.30–17.15 Jätten Finn – 
sagostund i bokhandeln. 
Med Lone Mogensen.  Arken 
bokhandel 

16.30–17.30 Fysik 
& lasershow – för 
barn från 10 år. 
Gratisbiljetter 
hämtas i tältet 
utanför entrén 30 
min före showen. 
Fysiska institu-
tionen

16.40–17.00 Männis-
kor på månen. Guidad 
visning i Planetariet. Vat-
tenhallen Science Center

17.00–17.20 Människor 
på månen. Guidad visning 
i Planetariet. Vattenhallen 
Science Center

17.00–17.15 Sagan om Jätten 
Finn – visning för barn. 
Lyssna på den spännande 
legenden om Jätten Finn i 
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Domkyrkans krypta. Lunds 
domkyrka

17.00–17.30 Vetenskap-
scirkus. Upplev hisnande ex-
periment baserade på teknik 
och naturvetenskap. Biljetter 
släpps 30 min innan och 
hämtas i fikatältet utanför 
Vattenhallen. Vattenhallen 
Science Center

17.00–19.00 Högläsning och 
verkstad. Passar barn mellan 
4–8 år. Willa Holma förlag

17.00–21.00 Skapande 
familjeverkstad för alla 
åldrar. Med Cirkusvagnen. 
Krafts torg 

17.20–17.40 Människor 
på månen. Guidad visning 
i Planetariet. Vattenhallen 

Science Center

17.40–18.00 Männis-
kor på månen. Guidad 
visning i Planetariet. 
Vattenhallen Science 

Center

18.00–18.20 Människor 
på månen. Guidad visning 
i Planetariet. Vattenhallen 
Science Center

18.00–18.30 Hjalmars cirku-
sshow. Konster som utmanar 
fysikens lagar. Biljetter släpps 
30 min inför varje föreställn-
ing och hämtas i fikatältet 
utanför Vattenhallen. Vatten-
hallen Science Center

18.00–19.00 Högläsning och 
verkstad. Passar barn mellan 
4–8 år. Willa Holma förlag

18.00–21.30 Ficklamp-
spromenad i museiparken. 
Tema Hans och Greta. Start i 
entrén, där du också kan låna 
en ficklampa. Kulturen

18.00–22.00 Hans och Gre-
ta. Lekutställning som passar 
barn mellan 3–8 år. Kulturen

18.00–22.00 Lekutställning 
på Livets museum. Lär dig 
om kroppen och lek doktor. 
Livets museum

18.20–18.40 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

18.40–19.00 Människor på 
månen. Guidad visning i Plan-
etariet. Vattenhallen Science 
Center

19.00–19.30 Vetenskaps- 
cirkus. Upplev hisnande 
experiment baserade på 
teknik och naturvetenskap. 
Biljetter släpps 30 min innan 
och hämtas i fikatältet utan-
för Vattenhallen. Vattenhallen 
Science Center
 
19.00–20.30 Invigning av 
Nordisk djungel. Stämnings-
full och magisk invigning med 
musik, mingel och kanske ett 
besök av något skogsväsen! 
Stadsparken i Lund



42

Karta

ABF Mittskåne
Kiliansgatan 9....................................11
Allhelgonakyrkan
Bredgatan 34..................................49
Arken Bokhandel 
Kyrkogatan 4...................................23
Astronomihuset
Sölvegatan 27..................................66
Bantorget........................................30
Biografen Kino
Kyrkogatan 3...................................24
Botaniska trädgården
Östra Vallgatan 20..........................41
Brunnshög – Lunds kommuns bod
Programmeraregat. 224...............70
Café & Le
Västra Mårtensgatan 10a...............32 
Domkyrkan
Kyrkogatan 6...................................22
Domkyrkoforum
Kyrkogatan 4...................................23
Domkyrkoplatsen 
Kungsgatan 3...................................23
Drottens kyrkoruin
Kattesund 6A...................................31
Folkets hus
Kiliansgatan 13...................................9
Folkuniversitetet
Skomakaregatan 8............................8
Folkuniversitetet
Bredgatan 5......................................51
Fritidsbanken 
Bankgatan 4......................................4  
Fysiska institutionen
Sölvegatan 14C...............................64
Föreningen gamla Lunds kansli
Kattesund 6A...................................31
Galleri Kammaren
Lilla Fiskaregatan 23.......................29
Galleri Milhamre
Trädgårdsgatan 13...........................38
Geologiska institutionen
Sölvegatan 12...................................71
Hemgården
Kiliansgatan 11..................................10
Historiska Media
Bantorget 3.....................................30
Historiska Museet
Krafts torg.......................................20
Hälsans hus
Mårtenstorget 6...............................5
Hökeriet
S:t Annegatan 9...............................16

Institutionen för naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 
Sölvegatan 19...................................71 
IOGT-NTO
Bantorget 5.....................................30
Jäger och Jansson galleri
Stora Gråbrödersgatan 13.............27
Keramikstudion 1280 grader
Järnåkravägen 9D...........................36 
Klosterkyrkan
Trollebergsvägen 4.........................55
Konst i Lund
Lilla Fiskaregatan 23.......................29
Konsthallen
Mårtenstorget 3................................7
Krafts Torg......................................20
Krognoshuset
Mårtenstorget 3................................7
Kulturen
Tegnérsplatsen 6.............................14
Kulturskolan
Sankt Laurentiigatan 1....................50
Kungsgatan 2B................................15 
Lexis papper
Stora Gråbrödersgatan 13.............27
Lilla Ordmakeriet
Stora Tomegatan 16........................33 
Lilla Terrassen
Lilla Södergatan 2...........................72
LIMUS/Helgeandsgatan 
Helgeandsgatan 7...........................57
Livets Museum
Lasarettsgatan 5B...........................74
Lunds Aikidoklubb
Winstrupsgatan 1.............................21 
Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15.............................61
LUX, Lunds universitet
Helgonavägen 3..............................47
Max IV
Fotongatan 2...................................70
Medicinska fakulteten vid  
Lunds universitet 
Sölvegatan 19..................................63
Mejeriet
Stora Södergatan 64......................35
Mixx Art
Bankgatan 2.......................................4
Månteatern
Bredgatan 3......................................51
Mårtenstorget...................................6
Oberg Photographics Studio
Vegagatan 25..................................32
Palaestra et Odeum
Paradisgatan 4.................................17
Pingstkyrkan
Stora Södergatan 25......................33
Pufendorfinstitutet, 
Lunds universitet
Biskopsgatan 3................................43

Saluhallen
Mårtenstorget 1................................3
Scenhuset
Kiliansgatan 9....................................11
Science Village
Odarslövs Mölla 274......................70
Skissernas Museum
Finngatan 2.....................................44
Språk- och litteraturcentrum, 
Lunds universitet
Helgonabacken 12..........................46
Stadsbiblioteket
Sankt Petri Kyrkogata 6.................53
Stadsparken.....................................59
Stadsteatern
Kiliansgatan 13...................................9
Stenkrossen
Kastanjegatan 13.............................39
Stortorget...........................................1
Studio 7
Karl XI-gatan 7.................................58
Svalorna Indien Bangladesh
Spolegatan 5...................................60
Swoshpots Keramikverkstad
Stora Gråbrödersgatan 13A...........27
Södra Esplanaden 14.......................19
Tant Hulda
Stora Gråbrödersgatan 12.............26
Teatercaféet 
Magle Lilla Kyrkogata 1.....................9
Tegnérmuseet
Stora Gråbrödersgatan 11..............27
Truefood Lund
Västra Mårtensgatan 7.....................3 
Träffpunkt Laurentiigatan
Sankt Laurentiigatan 18.................34
Universitetsbiblioteket
Helgonabacken 1............................48
Vattenhallen Science Center
John Ericssons väg 1.......................68
Vintage Vinyl Records
Lilla Fiskaregatan 4D......................28
Världsbutiken Klotet
Stora Tomegatan 48......................42 
Västerkyrkan
Byggmästaregatan 21......................13
Vårfruskolan
Råbygatan 8....................................56
Willa Holma förlag 
Stora Gråbrödersgatan 13.............40
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John Erikssons vägKung Oscars väg
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Dalbyvägen
Spolegatan  

 
Karl XI gatan

Magle Lilla Kyrkogata

LUNDAGÅRD
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Stor-
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Järnåkravägen

Kiliansgatan

Kattesund

Helgonavägen

Östervångsvägen

Möllegatan

Kulturnattentåget
Gratis tågtur hela dagen! 

Norra rutten: 
Lundagård – Fysiska inst. 
 – Vattenhallen  
kl. 12.00–20.00
 

 
 

Södra rutten:
Stortorget – Mejeriet –  
Stenkrossen – Mårtenstorget  
kl. 14.00–21.00



Grantänding, julmarknad, seniordans,
musik, kulturkalender, snölekplats och
skidfestival – Vinterlund är en lång rad
upplevelser från första adventshelgen
ända tills våren står för dörren.

Programmet hittar du i november i
brevlådan och på vinterlund.se


