Upplevelser i vintermörkret
29 november 2019–14 februari 2020
Vinterlandet
30 nov–22 dec, lör 11.00–16.00, sön 12.00–16.00

2:a advent med Bella Voce
8 dec 14.00–14.15

I år är vårt älskade vinterland tillbaka på Stortorget. Pepparkaksscen, snöhög, tomteparet, mini-Lund och massor av
andra roligheter under alla adventshelgerna. Kom och måla
med Mats Milhamre, lyssna till nissesångarna, åk en runda
med vår mysiga hästskjuts – överraskningar till barnen utlovas! Adventshelgerna på Stortorget genomförs i samarbete
med Citysamverkan.

Lunds studentsångerskor bjuder på skönsång på Pepparkaksscenen och fortsätter sedan att förgylla dagen med
ljuvliga toner på Lilla Fiskaregatan och Bantorget.

Julparad
30 nov, samling 10.45 och
paraden avgår 11.00 | Allhelgonakyrkan
Nytt för i år är en festlig julparad! Möt upp tomten vid
Allhelgonakyrkan och följ med i paraden, med tomteparet i
släde, längs Kyrkogatan ner mot Stortorget och Vinterlandet. Nissar, leksaker och sagofigurer tågar med musik och
dans genom staden. Alla är välkomna att gå med i paraden,
hela eller delar av vägen. Kom gärna i tomteluva eller utklädd! Arr: Teater Supernova i samarbete med Vinterlund
Julgröt i Rådhuset – möt en politiker!
30 nov och 7, 14 & 21 dec 13.00–14.00
Vad gör egentligen en politiker på dagarna? Är du nyfiken
på hur det pampiga huset mitt på torget ser ut på insidan?
Lunds politiker öppnar upp Rådhuset för en mysig julstund.
Passar barn och unga mellan 7–15 år. Begränsat antal platser, föranmäl dig på vinterlund.se
Lions Julmarknad
1 dec 12.00–16.00
Häng med på julmarknad med den årliga granmätningen,
glögg och 14.00 blir det paketauktion och godisregn. Överskottet går till Lions hjälpverksamhet i Lund.

Julens traditioner – en vandring för barn
7, 14 & 21 dec 11.00–12.00
En vandring för de yngre där de får höra om varför vi firar
jul, var lucia och tomten kommer ifrån, hur julgranen och
kalendern såg ut förr, och vem vet – kanske Krampus dyker
upp? Guide: Jacques Schultze. Biljetter köps via
Biljettbyrån.
Julshow med Linas dansskola
21 dec 11.00 & 14.00, 22 dec 13.00 & 15.00
Dansa in julen med Linas dansskola!
En virvlande dansshow avslutas med dans runt granen där
alla som vill får lov att vara med.
Julmarknader i byarna
Södra Sandby 30 nov 11.00–15.00
Genarp 30 nov 15.00–18.00
Veberöd 1 dec 15.00–18.30
Dalby 1 dec 15.00–18.00
Julens alla ljuspunkter
Julgranar, ljusträd och andra dekorationer lyser upp hela
Lund från 29 november och ända in i januari. På Bantorget,
Petriplatsen och Klosterhagen tänds varje dag drygt 250
marschaller i skymningen och i Stadsparkens växthus har
skogens djur samlats för att fira jul. Den pussvänliga misteln
flyttar i år vidare till Försköningen i Veberöd.
Mer Vinterlund
På vinterlund.se hittar du mer information om de olika
evenemangen, eventuella entréavgifter och hur du föranmäler dig. Där kan det också tillkomma fler evenemang.

Grantändning
29 nov 16.00–16.45 | Stortorget

Julmarknad Ung Företagsamhet
8 dec 11.00–16.00 | Stenkrossen

Jultiden välkomnas traditionsenligt med tal, stämningsfull
körsång med Lunds kammarkör och blåsmusik med Bleckhornen. På given signal tänds granen och julen i Lund kan ta
sin början!

Smarta, fina och kreativa julklappar hittar du här! Ett femtiotal unga utställare från Lunds olika gymnasium säljer sina
produkter.

Kulturens Julstök med julmarknad
29 nov 16.00–20.00 & 30 nov–1 dec 11.00–17.00 | Kulturen
På fredagen startar Julstöket med julmarknaden på kvällstid. Under lördagen och söndagen kan du njuta av julmarknaden på dagtid och även se julförberedelser från förr i de
historiska husen. Entréavgift.
Julträdständning
1 dec 16.00 | Lundagård
Det pampiga julträdet tänds traditionsenligt upp och sprider ljus och trevnad i vårt vackra Lundagård.
VR-resebyrån Time Travel
4–6 dec 14.00–16.00 & 7–8 dec 12.00–15.00
Res och upplev något nytt utan att lämna Lund! Fiktiva
resebyrån Time Travel erbjuder VR-resan Ice Break där du
träffar djur i vinterlandskap. Information om plats hittar du
på vinterlund.se
Nikolauskonserter med LIMUS Musikskola
6 dec 17.00–18.15 & 7 dec 10.00–11.15, 12.30–13.45,
15.30–16.45, 18.00–19.15 | Magle Konserthus
För sjunde året i rad sprider internationella LIMUS musikalisk
Nikolausglädje i Lund! En härlig blandning där det kryllar av
kreativa själar, stora som små. Varje konsert har ett skräddarsytt program med spelglada elever. Många olika instrument och både solo- och ensemblespel. Kanske Nikolaus har
vägarna förbi?

Kulturkalender med Teater Sagohuset
1–23 dec mån–fre 17.00–17.15, lör–sön 12.00–12.15 |
Stortorget
För fjärde året i rad öppnas dagligen i december en
lucka i den levande Kulturkalendern! Det blir en färgrik
blandning av teater, musik, filmvisning, dans, performance, författaruppläsningar och presentationer av
både proffs och amatörer från Lunds rika kulturliv. En
julig vandring utgår från platsen. Kalendern presenteras
stolt av Teater Sagohuset och Vinterlund.

Julbasar med Lunds Öppna Verkstad
8 dec 11.00–16.00 | Stenkrossen
Verkstaden fylls av kreativa drop-in-workshops där du kan
göra egna julklappar eller fixa till ett secondhand-fynd.
Kolla också in vad medlemmarna har att erbjuda av lokalproducerad design och hantverk.
I väntan på jul med Ensemble Mare Balticum
8 dec 14.00–14.35 | Stenkrossen
Julig musik från förr med nyskrivna svenska texter. Sjung
med och dansa loss till härliga toner. För barn 1–5 år.
Begränsat antal platser, föranmäl dig på vinterlund.se eller
chansa på plats.
Lunchlucia
13 dec 12.00–12.20 | Stortorget
Hur många luciatåg kan man uppleva på en dag? Minst
ett på lunchen tycker vi! Elever från Lunds Dans- och
musikalgymnasium bjuder på luciasånger.
Prisma Vinterfest
14 dec 17.00–21.00 | Eoshallen
Lunds föreningsliv samlas i Eoshallen för en stor fest med
middag, aktiviteter och underhållning för hela familjen med
tema integration. Lunds kommun medverkar med en ceremoni för utdelning av integrationspriset för 2019.
LSB Winter Festival 2019
14 dec 15.00–22.00 | Victoriastadion
Sommarens succé flyttar inomhus! LSB Winter Festival arrangerar fotboll- och basketturneringar för ungdomar i alla
åldrar. Likt utomhusupplagan avslutas evenemanget med
fantastiska dansuppvisningar och liveuppträdanden.
Juloratoriet: Kantat 1–3
20 dec kl. 19.30–21.00 | Universitetshusets aula
Palaestra vokalensemble och Sankt Laurentii kammarkör
gör ett unikt sam- arbete och förvandlar Bachs Juloratorium till en saga för hela familjen! Här framförs de första tre
kantaterna av Palaestra vokalensemble. Biljetter köps via
Biljettbyrån, eller i entrén en timme innan konsertstart.

Lilla Juloratoriet
21 december 10.00–10.30 | Lunds domkyrka
I den här konserten får Lunds yngsta medborgare chansen
att ta del av ”Lilla Juloratoriet” och möta musiker på högsta
nivå, titta på instrumenten och följa julens berättelse i
Bachs musikaliska dräkt.
Juloratoriet: Kantat 4–6
21 december 18.00–19.30 | Lunds domkyrka
På lördagskvällen slutförs verket av Laurentii kammarkör
i Lunds domkyrka. Biljetter köps via Biljettbyrån, eller i
entrén en timme innan konsertstart.
Den Fjättrade Finn med Konstföreningen Aura
21 dec–3 jan 17.00–22.00 | Krognoshuset
Vintern är här och Finn har låtit sig fjättras i Krognoshuset. Han kan självfallet bryta sig fri om han så skulle vilja,
men det är ju rätt skoj att titta på alla de små Lundaborna. Konstnärerna Petter Lawenius och David Krantz visar
gestaltningen “Den Fjättrade Finn” i en temporär cell i
Krognoshuset.
Julinblåsning
24 dec 12.00–13.00 | Rotundan, Folkparken
Vad är väl en julafton utan en riktig julinblåsning? Hemvärnets Musikkår i Lund bjuder på julmusik i form av allt
från Tomtarnas vaktparad till Disneys julgodis. Garanterad
julstämning!
Lundaspelen Handboll
26–30 dec
Kom och se invigningen av årets Lundaspel! 26 dec
20.00–21.00 i Sparbanken Skåne Arena bjuds det på musik,
dansshower och den traditionella flaggmarschen i en fullsatt arena. En härlig start på handbollsfesten!
Jawid Sharif och DJ Mesbah
28 dec 20.00–02.00 | Rotundan, Folkparken
En helkväll på Folkparken med afghansk popmusik signerad
Jawid Sharif. Dj Mesbah håller igång dansgolvet före och
efter konserten. Biljettinfo på vinterlund.se
Jullovsaktiviteter
2–3 jan 10.00–16.00 | Stenkrossen
Stenkrossen fylls med roliga och spännande aktiviteter för
alla lovlediga barn och unga. Håll utkik på vinterlund.se för
program.
Lundaspelen Basket
2–5 jan
I idrottshallen 4 januari 20.30–22.00 bjuds det på Lundaspelen Superstars – kom och kolla in framtida stjärnor i basketturneringens dunk-tävling, 3-poängs-shootout och skills
challenge. På söndagen avgörs finalerna i alla åldersgrupper
med start 08.20, kom och heja!

Kulturhistorisk vandring i Nöden
11, 18, 25 januari och 1 februari kl. 14.00 | Start: Wermlands
nation, St. Tvärgatan 13
I Nöden levde fattiga arbetare sida vid sida med judiska
flyktingar. Agneta Eriksson guidar oss genom denna för
många okända Lundahistoria. Begränsat antal platser, föranmäl dig på vinterlund.se eller chansa på plats.
Lunds skidfestival med Ski Team Skåne
12 jan 10.00–15.00 | Stadsparken
En heldag med snö och aktiviteter för hela familjen! Barnens Vasalopp, distriktsmästerskap i sprint och öppet spår.
Utrustning finns att låna på plats.
Lunchföreställning: Swing it Alice
17 jan 12.00–13.00 | Rotundan, Folkparken
Agnes Berg och Karin Turesson bjuder på en musikalisk
show med berättelser om en legend: Alice Babs. Jazzimprovisationer, svängig fiol och slagverk är några exempel på
vad som ryms i denna föreställning. Soppa ingår!
I samarbete med Riksteatern Lund. Biljetter köps via Biljettbyrån.
Prova på Nattorientering med Lunds OK
21 jan 17.30–20.30 | Lundagård
Samling i Lundagård, valfri start mellan kl. 18 och 19. Passar
dig som vill ut och röra på dig, letar nya utmaningar och
inte är mörkrädd. Ta med pannlampa eller ficklampa! Anmälningsinformation på vinterlund.se
Eter Festival
25 jan | Mejeriet
För fjärde året görs Eter Festival i Lund och presenterar en
kavalkad av livemusik på Mejeriet. Festivalen är en plattform för den lokala scenen för elektronisk och experimentell musik. Festivalen utgår från Mejeriet men gör nedslag
på flera olika platser i staden.
Vintersalsa med Kulturförening Cubasalsa
25 jan 19.00–00.00 | Rotundan, Folkparken
Sväng loss i vintermörkret – salsafest med livemusik och
DJ:s. Från 19.30 kan du som nybörjare lära dig grunderna,
därefter varvas socialdans med dans- shower. Begränsat
antal platser, föranmäl dig på vinterlund.se eller chansa på
plats.
En dag i hållbarhetens tecken
26 jan 12.00–16.00 | Stenkrossen
Välkomna till en dag med fokus på hållbarhet. Det bjuds på
workshops, klädbyte, prova-på och ekofika. Hela programmet hittar du på vinterlund.se

Lunchföreställning: Någonstans i Sverige –
Beredskapstidens musik
31 jan 12.00–13.00 | Rotundan, Folkparken
Under de svåra krigsåren var musiken ett av de främsta
medlen att hålla humöret uppe. Lina-Maria Bengtsson och
Erik Ask-Upmark bjuder på nostalgi och ett pärlband av
svenska och internationella örhängen. Soppa ingår!
I samarbete med Riksteatern Lund. Biljetter köps via Biljettbyrån.
Sisters Tattoo and Art Expo 2
1 feb 11.00–19.00 & 2 feb 11.00–18.00 | Kulturen
Välkommen till en mässa med endast kvinnliga tatuerare!
Här har du chans att träffa några av Europas bästa inom sitt
fält, hämta inspiration och kanske till och med tatuera dig?
Entréavgift.

Lunchföreställning: Stand up History
14 feb 12.00–13.00 | Rotundan, Folkparken
Boel Marie Larsson lär dig mer om hela Homo-Sapiens-släkten och ser till att du har roligt under tiden. Soppa ingår! I
samarbete med Riksteatern Lund. Biljetter köps via Biljettbyrån.
Kärlekskören Barn
14 feb 19.30–21.00 | Mejeriet
För tredje året i rad avslutar Kärlekskören Vinterlund med
en hejdundrande kärlekskonsert. I år tillägnas konserten
barndomen, och sångare i olika åldrar, en barnkör och bandet 1Time fyller stora scenen på Mejeriet med kärleksfulla
musikaliska tolkningar. Biljetter köps via Mejeriets hemsida.

Songwriterfestivalen Lund berättar med
Visfestivalen i Lund
6–7 feb 17.00 | Stadsparkscaféet
Upplev två helkvällar med massor av visartister och singersongwriters från jordens många hörn och kulturer. En unik
nyskapande vintermötesplats för tonsatta berättelser-dikter-funderingar-betraktelser.

Julmarknader i byarna
Södra Sandby 30 nov 11.00–15.00
Genarp 30 nov 15.00–18.00
Veberöd 1 dec 15.00–18.30
Dalby 1 dec 15.00–18.00
Mer Vinterlund
På vinterlund.se hittar du mer information om de
olika evenemangen, eventuella entréavgifter och
hur du föranmäler dig. Där kan det också tillkomma
fler evenemang.
Julens alla ljuspunkter
Julgranar, ljusträd och andra dekorationer lyser
upp hela Lund från 29 november och ända in i januari. På Bantorget, Petriplatsen och Klosterhagen
tänds varje dag drygt 250 marschaller i skymningen och i Stadsparkens växthus har skogens djur
samlats för att fira jul. Den pussvänliga misteln
flyttar i år vidare till Försköningen i Veberöd.

Vinterkupolen
11 jan–8 feb | Stortorget
Så snart julen dansat ut och det nya året firats in
tar vår maffiga vinterkupol plats mitt på Stortorget. I vanlig ordning kommer den att fyllas med
spännande aktiviteter och olika typer av underhållning. I år kommer lördagarna i kupolen att ha olika
teman: natur, musik, dans, hållbarhet och idrott.
Så småningon hittar du ett komplett program för
vinterkupolen på vår hemsida, men redan nu kan vi
lova att den uppskattade julgransplundringen äger
rum i vanlig ordning. Välkommen in!

För full koll på allt som händer på Stortorget och i
Vinterlandet, se vinterlund.se

