Musik i Kullabygden
07 JULI–14 JULI

En vecka som traditionsenligt
bjuder på blandning av musikupplevelser med jazz, musikal,
opera och barock! Smygpremiär
i Höganäs Saluhall fredag 5 juli.
www.musikikullabygd.se

Jazz i Fulltofta
2, 9, 16, 23 JULI

NJut av Festivaler
och konsertserier
Fyll picknick-korgen och ta med nära och kära ut i
grönskan för att tanka på med nya konsert- och
festivalminnen.

SKÅNE
Birgit Nilsson-dagarna
29 JULI–04 AUGUSTI

På Birgit Nilsson Museum i
Svenstad på Bjärehalvön ges en
Mästarkurs för den finska världssopranen Karita Mattila med redovisningskonsert i Västra Karups
kyrka 2 augusti. 3–4 augusti ges
två utomhuskonserter vid museet med Helsingborgs Symfoniorkester, solister och körer.
Program- och biljettinfo
birgitnilsson.com

Folkrot
19 JULI–20 JULI

En vecka i juli, återkommande
vartannat år, bjuder denna folkkulturfestival i Osby kommun på
buskspel, konserter, workshops,
hemslöjd, sagor, trolska bokskogar, islandshästar, gammaldags
hantverk, barnhörna, camping,
dansbana, nattsudd och
spelglädje!
www.folkrot.se/festival

Goodnight Sun
JUNI-AUGUSTI

Stämningsfull musik till solnedgången på olika platser runt om i
Skåne mellan juni och augusti.
www.goodnightsun.se

Jazzfesten
31 MAJ-1 JUNI
I anslutning till Jazzriksdagen
bjuds allmänheten in till två fantastiska jazzkvällar på Ystads Teater! Fredag 31 maj intas scenen
av We Float, Makross och Almaz
Yebio Twist ‘n’ Shout. Lördag 1
juni blir det galakonsert med
Viktoria Tolstoy, Monday Night
Big Band, Helge Albin, Mimi
Terris, Mathias Landaeus Trio, SOL
SOL, Jan Lundgren, Kristin Korb,
Gilbert Holmström, Shitney m. fl.

Höör Barockfestival
14 JUNI–16 JUNI
Sedan starten 2012 har festivalen
gett publiken en sprakande
musik-fest i dagarna tre, mitt
under sommarens vackraste tid.
hoerbarock.se

Höörs Sommaropera
01 AUG–04 AUG

Barn och unga från hela Skåne
deltar varje år, tillsammans med
professionella sångare och musiker, i uppsättningen av Höörs
Sommaropera. Årets opera är
Spöket på Canterville.
sommaropera.se

Degebergastämman
14–16 JUNI

Helgen före midsommar går Degebergastämman sedvanligt av
stapeln! Huvudartister i år blir den
östgötsk-småländska duon Pelle
Björnlert och Anders Löfberg,
som kommer att medverka i flera
programinslag från fredag till
söndag.
www.degebergastamman.se

Drakamöllan Operafestival/
Kulturfestivalen
22–23 JUNI

Spännande ny satsning! Operafestivalen blir Kulturfestival och
kommer bjuda på allt från opera
till möten med spännande profiler inom konst, litteratur, politik
och vetenskap. Årets opera är
Figaros Bröllop.
www.drakamollan.com

Musik i Bosjökloster
08 JULI–15-DECEMBER

Under fyra tillfällen i juli och
augusti kommer musiken flöda
från Bosjökloster med Drottningholms Barockensemble, Ensemble Chiave, Trio Anassa och en
Operagala i Carl von Linnés anda.
musik-bosjokloster.se
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Under fyra tisdagar i juli får publiken både spisa jazz och mat
på Fulltofta Gård. Årets artister är
Isabella Lundgren & Martin Sjöstedt, Jan Lundgren Trio, Tomas
Franck New Quartet och Fredrik
Kronkvist Quartet.
fulltofta.com/musik.html

Musik i Kärringveckan
20 JULI–20 JULI

I år fyller Musik i Kärringveckan
10 år! Årets jubileumsfestival
arrangeras som vanligt i Folkhemmet i Östra Hoby på Österlen, under den så kallade Kärring/
Fruntimmersveckan.

Musik i Äppelriket
5 JULI–13 JULI

Musik i Äppelriket blir festival,
där publiken bjuds på konserter
med några av Europas främsta
kammarmusiker. Nytt för i år är
att konserterna kompletteras
med upplevelser av natur och
landskap. Dessutom arrangeras
en Familjedag med tema ”bin”.
musikiappelriket.se

Nordklang
26 JUNI-29 JUNI

Sveriges Körförbund presenterar
körfestivalen Nordklang i Helsingborg. Under en fullspäckad
vecka kommer publiken få ta del
av spännande workshops och
seminarier, högklassiga konserter och en härlig samvaro med
körsångare från hela Norden.
nordklang.org

Konsertdagarna i Ekestad
02 AUG–03 AUG

Skånska Operan
– Don Giovanni
JULI–AUG

Få klassiker, om ens någon är
mer aktuell idag än den om
förföraren, svinpälsen och den
obotlige narcissisten Don Giovanni. Utan att göra våld på
detta mästerverk förläggs berättelsen i nutid.
skanskaoperan.se

Skånes Orgelveckor

24 JUNI-22 JULI

Med invigningskonsert i Lunds
domkyrka 24 juni, kommer Skånes Orgelveckor under en månad
att ge publiken ett 70-tal konserter med fri entré. Musiker från
flertalet länder medverkar. Finalkonserten sker i Lunds domkyrka
den 22 juli, med Hans Fagius vid
orgeln.
lundsdomkyrka.se, sensus.se

Konsertdagarna i Ekestad 2019
äger rum fredagen den 2 augusti
–3 augusti. Årets gästartist är barytonsångaren Jakob Högström.
ekestadsparken.se

KRONOBERG
Christinagatan
29 AUG–31 AUG

Ljungby Berättarfestival
& Musik i Sagobygd
13-JUN - 16-JUN

Sveriges mesta berättar- och musikfestival fyller 30 år! Med anledning
Christinagatan med sång av årets
av jubiléet bjuds det på både tillbastipendiater utsedda av Kungliga
kablickar och en hel del spännande
Musikaliska Akademien. Konsernyheter. Festivalens bredd syns inte
terna ges på Ljungbergmuseet i
minst i årets artistskara där man
Ljungby, i Växjö Konserthus och i
bland andra hittar sångerskan Sofia
Skatelövs kyrka.
Karlsson.
cnsallskapet.se

Musik i Tagaborg
JUNI–AUG

Sex konserter i det natursköna
Norra Haghult utanför Markaryd.
På programmet står Göran Söllscher, Andreas Brantelid & Bengt
Forsberg, Essens:1, Jan Lundgren Trio, Malin Christensson &
Kleimankvartetten samt Tomas
Franck Quartet.
musikitagaborg.se

ljungbyberattarfestival.se

NyTT – Ny Ton Tradition
15–17 AUGUSTI
Precis som förra året kommer
denna festival för nutida kammarmusik att bjuda på uruppföranden, installationer, utställningar och spännande verk av
såväl svenska som internationella tonsättare. Publiken kommer
även att få uppleva operaföreställningen The Medium i Galleri
Söreskog i Berg.
nyttfestival.se

Husebymusiken
– en musikalisk sommarbukett på Huseby bruk
7–11 AUGUSTI

Husebymusiken återkommer 2019
med en sommarbukett av musik
och konst. Alla sinnen får sin njutning under festivalen med musik
i Masugnen och litterär salong på
Slottet.
husebybruk.se
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