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Österlens museum

Med den digitala pennan kan besökaren skapa sin egen
hällristning på den virtuella hällen.
Magali LjungarChapelon, som
doktorerat i digital
gestaltning,
dansar som en av
deltagarna i processionen i Kiviksgraven.
Foto: Hanna

Forntida karaeoke
”Vi vet ju inte hur de
rörde sig alls, det här är
en konstnärlig tolkning.
Men det här är ett sätt
att få betraktaren att bli
aktör.”
Magali Ljungar-Chapelon.

Folkemark-ellborg

Dansanta hällristningar bjuder upp
Simshamn. Dans med hällristningar
eller krumsprång till solens ära – på
fredag öppnar Österlens museum sin
interaktiva utställning Petroglyfiskt. En
utställning som i hög grad är ett möte
mellan forntid och modern teknik.
Hon lyfter armarna i en
vågrörelse och figuren från
hällen i Kiviksgraven får liv.
Ackompanjerad av klangen
från en bronsålderslur dansar hon sedan ut med processionen i det blomstrande, digitala landskapet.

Carina Molander reciterar
texter.
SimriShamn/Löderup

Konsert över
gränserna

■ På Kristi himmelsfärds
dag blir stor konsert i Sankt
Nicolai kyrka och i Löderups kyrka. Det är resultatet av ett samarbete över
gränserna där två kyrkokörer tillsammans framför
Lars-Erik Larssons lyriska
svit Förklädd gud.
– Projektet är ett unikt
samarbete över pastoratsgränserna mellan Simrishamn och Löderup, där vi
gör en stor satsning på körverksamheten, berättar organisten Martin Haksten.
Han håller i dirigentpinnen tillsammans med Louise Jönsson.

– Vi vet ju inte hur de
rörde sig alls, det här är
en konstnärlig tolkning.
Men det här är ett sätt att
få betraktaren att bli aktör,
förklarar forskaren Magali Ljungar-Chapelon från
Lunds universitets institu-

Medverkar gör musiker
som i vanliga fall spelar i
Malmö symfoniorkester, de
unga operasångarna Agnes
Wästfelt, sopran, och David
Hornwall bartyton. Skådespelaren Carina Molander,
reciterar texter. Sammanlagt ca 40 körsångare deltar i de två konserterna.
Konserten äger rum
klockan 14 i Löderups kyrka och klockan 18 i Sankt
Nicolai kyrka.

tion för designvetenskaper.
Med ett eget förflutet
som dansare är det hon
som skapat denna högtekniska form av forntida
danskaraoke, som för första gången möter en stor
publik.
Aktiv publik
Ämnet för utställningen,
bronsålderns hällristningar, må ligga lågt tillbaka i tiden, men på Österlens museum presenteras det med
helt ny teknik. I ett av rummen kan den spänstige till
exempel själv försöka här-

ma de inristade figurernas
akrobatiska övningar och
det går även att rita egna,
digitala hällristningar.
En utställningsbroschyr
i form av en reseguide till
bronsåldern ska också hjälpa den eventuellt vilse att
hitta rätt när han eller hon
stigit ur tidsmaskinen.
Utställningen är ett samarbete mellan museet och
Asmiroca kulturarvsupplevelser, som driver Kiviksgraven. På grund av sin nydanande karaktär har utställningen stöttats av Region Skåne med 850 000

Hällristning för de nyfikna
Den som är nyfiken på planerna på ett sådant cen-

trum kan för övrigt komma till Österlens museum
på måndag, då det anordnas ett informationsmöte
med start klockan 19. Förutom Lena Alebo kommer
Ann-Louise Svensson från
Asmiroca och Kiviksgraven
att finnas på plats, liksom
Ulf Bertilsson från Svenskt
hällristningsforskningsarkiv i Tanum och kultur- och
fritidsnämndens ordförande Gunilla Aastrup-Persson
(ÖP). Mötet avslutas med
en visning av utställningen.
Torun BörTz
torun.bortz@ystadsallehanda.se

KiviK

Biltjuv försökte
starta bilen

En Kiviksbo utsattes natten till i måndags för bilinbrott. Någon tog sig då in
i bilen, som stod parkerad
utanför kvinnans bostad,
och stal bilstereon.
Skador på startlåset visade att gärningsmannen
även försökt starta bilen.
Det fanns också brytmärken på bilens tanklock.

FÖRETAGARE

■

Bygg• vvs• el• målning
0414-21067

Rätt om timmar
och effekt
■

BoLShög

Konsert, bål och
korv i Bolshög

På Kristi himmelsfärds
dag är det konsert i Bolshögs kyrka. Damkören DC
Bells och herrkören 3G
sjunger under ledning av
Gunilla Ehrnborn.
Konserten börjar klockan 19 och efteråt blir det
ett litet bål med korvgrillning.
■

Hur kan vi tillsammans öka företagande och tillväxt?
Möt Region Skånes näringslivschef Bodil Rosvall Jönsson,
som gärna lyssnar och delar med sig.
Alla näringslivsintresserade hälsas välkomna till
Stadshuset i Simrishamn kl 17.00 fredagen den 10 maj.
Välkomna hälsar Moderaterna i Simrishamn.

Lagerrensning på

JYSK!

SimriShamn

Sveriges största solcellspark, som Österlenvind
AB låtit bygga utanför Simris producerar 440 000
kWh om året och ingenting
annat. I YA:s artikel från
invigningen hade ett antal nollor fallit bort. Effekten på anläggningen som
bland annat består av 1 804
stycken solcellsmoduler, är
442 kW. Anläggningen har
kostat åtta miljoner kronor
varav tre miljoner kronor
utgörs av statliga bidrag.

kronor. Även Leader-bidrag
har beviljats. Flera forskare
från Lunds universitet har
också varit involverade.
Under arbetet med utställningen har Lena Alebo även haft ett eventuellt
framtida hällristningscentrum i tankarna.
– Den här tekniken kan
vi hur lätt som helst plocka
in i ett framtida hällristningscentrum, konstaterar
hon.

Start imorgon 9/5 kl 10.00
Fynda i lagertälten!

10%

extra rabatt

på alla trädgårdsmöbler
& möbler.
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