
Landskrona Dansstudio anordnar det största evene-
manget för barn och ungdomar i Landskrona, där cirka  
400 ungdomar intar Landskrona Teaters scen. 
Föreställningen heter Moulin Rouge och man har även 
en minishow för våra allra minsta barn, Sommarbarn.
Föreställningen Moulin Rouge spelas den 28 maj kl 18.00 
och den 29 maj kl 15.00. Sommarbarn spelas den 31 maj 
kl 18.30 och 1 juni kl 18.30. 
Genrep den 26 maj kl 18.00.
t  Midsommarmarknad i Borstahusen
Plats: Ulkavallen i Borstahusen 
Fredag 24 juni-söndag 26 juni
Även i år blir det tre dagars midsommarmarknad i Bor-
stahusen. Som vanligt kan man besöka marknad med 
knallar och dansa kring midsommarstång. Dessutom 
blir det livemusik i krögartältet. Dans kring midsom-
marstång den 24 juni kl. 14.00
t  Musik på Borstahusens Hamnkrog
Plats: Borstahusen
Onsdag 29 juni
Sandra Marielle
Lördag 2 juli
Borstahusdagen: Emil und die kidz
t  Konsert med  Jill Johnson och Niklas Strömstedt
Lördag 2 juli kl 18.00 (Insläpp kl 17.00)
Plats: Landskrona slott, Citadellet
Jill Johnson och Niklas Strömstedt bjuder in till pick-
nickkonsert intill fantastiska Citadellet. 
t  Konsert med Hasse & Lotta
Lördag 16 juli kl 19.00 
Plats: Landskrona slott, Citadellet
Hasse Andersson och Lotta Engberg är aktuella med sin 
första gemensamma Sverigeturné. 

ÖVRIGT
t  Kvarntorgets loppis
Lördag 28 maj kl 10.00
Plats: Kvarntorget 
Kvarntorgets Vänner anordnar en klassisk loppmark-
nad på Plorren. 
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I gyrokopter över Skåne

Vad är en 
gyrokopter 

w Enklast är att jämföra gy-
rokoptrar med helikoptrar. 
Båda har en roterande 
vinge (rotor) som genere-
rar lyftkraft. Helikopterns 
rotor är driven av en motor 
och fungerar i princip som 
en propeller som blåser 
luften nedåt. På sådant 
sätt skapas lyftkraften. 
Gyrokopterns rotor drivs 
av luftströmmen som på 
en vindmölla. Motorn som 
driver propellern skapar 
drivkraft och rörelse fram-
åt. Det i sin tur skapar 
relativ vind som matar ro-
torn med energi. När rota-
tionen uppstår genereras 
lyftkraften. Autogyrons 
princip finns även i natu-
ren. Lönnens vingförsed-
da frö, "lönnäsan", roterar 
och kan med vindens hjälp 
flyga långt bort från mo-
derträdet. Eftersom en au-
toroterande vinge fungerar 
med en fast anfallsvin-
kel under sin rotation till 
skillnad mot en helikop-
ter samt att det inte finns 
behov av en stjärtrotor är 
autogyrons konstruktion 
mycket enklare.

Källa: Skånska Gyrokop-
terklubben

Med reservation för tryckfel samt ändringar i programmen.
Vissa evenemang kan kräva föranmälan och/eller ha en entréavgift. Se information på respektive hemsida.

Kalendern presenteras av

C: 25%     M:100%     Y:100%     K:25%

C: 50%     M:40%     Y:40%     K:5%

LANDSKRONA
UTSTÄLLNING 
t  The rise and fall of Ingrid Bergman. And rise. 
5 juni-7 augusti
Plats: Landskrona museum 
Utställningen är en hyllning till Ingrid Bergman med 
anledning av att hon skulle fyllt 100 år 2015. Ingrid 
Bergman räknas som en av världens största filmskå-
despelerskor genom tiderna. Utställningen tecknar ett 
porträtt av en lika älskad som kontroversiell kvinna. 
I utställningen visas fotografier, tagna av Hollywoods 
främsta studiofotografer, samt filmklipp från olika faser 
ur Ingrid Bergmans liv.

KONST
t  Svart på Vitt
Plats: Landskrona konsthall 
16 april-5 juni
t  Bertil Vallien ställer ut
Plats: Pumphusets Konsthall
21 maj-10 juli
Glaskonst samt teckningar 
t  Ateljé Nell – öppen ateljé för hela familjen
Söndag 29 maj kl 13.00-16.00
Plats: Landskrona museum 
Bildpedagog hjälper dig tillrätta. 
29/5 Tema: Teckna med kol och blyerts.
t  Prova-på-Kroki
Plats: Landskrona konsthall 
Torsdag 2 juni
Med konstnären Inga Björstedt. Arr: Landskrona konst- 
förening.  Medlemmar gratis, icke medlem 50 kr (mate- 
rial ingår).

MUSIK & NÖJE
t  Landskrona Dansstudios föreställning
Plats: Landskrona Teater
26-28 maj

t  Finn dina rötter
Lördag 28 maj kl 10.30-13.30
Plats: Landskrona stadsbibliotek 
Landskronabygdens släktforskare hjälper dig igång med 
släktforskandet. Gratis och drop in.
t  Hildesborgsloppet
Plats: Erikstorp
Söndag 5 juni
Ett av Skånes vackraste motionslopp, som mäter 7,3 
km. Start och mål vid Erikstorp (Borstahusens semes-
terby) och ombyte/dusch finns i närheten av start/mål-
område. Anmälan senast 30/5 till friluft@gfidrott.se.

Rundan som klubben ge-
nomförde under lördagen 
startades och avslutades 
i Landskrona men färden 
gick över ett rapsblom-
mande Skåne via Trelle-
borg i söder och övernatt-

ning hos initiativtagaren 
Nils Gyllenkrok på Svens-
torps slott och vidare via 
Eslöv dag två.

Skånska Gyrokopter-
klubben är i grunden ett 
gäng skånska piloter som 

Helgens mässa, Nordic Aero Expo, ute på Enoch 
Thulins flygplats bjöd på spektakulära flygningar 
genom Skånska Gyrokopterklubbens försorg. 

2009 startade Sveriges 
första klubb med en flyg-
skola som bedriver flyg-
utbildning och friflygning 
på moderna ultralätta gy-
roplan (gyrokopter, gyro-
copter, autogyro, autogiro) 
samt UL-B (roderstyrt UL 
flygplan) och UL-A (tyngd-
punktstyrda UL trikar). 

Årligen arrangerar man 

gemensamma flygningar 
och helgens Skånerunda 
var en av de större sam-
mankomsterna under året. 
Ett femtontal gyrokoptrar 
med dubbel uppsättning 
piloter var anmälda till 
helgens flygning  och man 
landade på flygplatsen ut-
anför Landskrona cirka 
9.45 och stod sedan parke-
rade så att nyfikna fick titta 

närmare på de små smidi-
ga maskinerna. 11.45 sam-
lade man ihop sig och på 
rad lämnade man Enoch 
Thulins för fortsatt färd 
neröver Skåne.

Mia Kristoffersson
mia@100la.se


