Artisten Jenny Wilson har tillsammans med musiker ur Helsingborgs Symfoniorkester gjort en specialinspelning av hennes låt
Opposition.
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Två rykande färska programpunkter till
KulturWKND
Nu kompletterar vi det redan mångfacetterade programutbudet för
KulturWKND 2021 med två ny inslag: ett framträdande med artisten Jenny
Wilson och Helsingborgs Symfoniorkester samt en djupdykning i historien
om farsoter från förr.
Den prisbelönta artisten Jenny Wilson har tillsammans med musiker ur
Helsingborgs Symfoniorkester gjort en specialinspelning av hennes låt
Opposition i arrangemang av Karl-Johan Ankarblom. Men först får vi lära
känna Jenny Wilson i ett öppenhjärtigt samtal om kreativitet, mod och

inspiration, lett av KulturWKND:s Jenny Petersson.
I programmet Farsoter från förr möter vi antikvarien på Kulturmagasinet i
Helsingborg Pelle Johansson som tillsammans med den historiekunnige
journalisten Tomas Nilsson på Helsingborgs Dagblad reflekterar över hur vår
stad drabbats av olika farsoter genom århundradena. Från toppen av Kärnan
med en tät dimma som dramatisk fond, berättar de om när pesten, koleran,
spanska sjukan och andra sjukdomar kom till nordvästra Skåne och hur man
på den tiden försökte stoppa smittspridningen.
Samtliga programpunkter finns att se på webbplatsen kulturwknd.se.
Programutbudet är kostnadsfritt och kommer att finnas tillgängligt året ut,
med något enstaka undantag.
För ytterligare information:
Ulf Dahlström, producent KulturWKND 2021, 0723-97 07 62

Helsingborg Arena & Scen AB är ett av Sveriges större kultur- och
evenemangsbolag. I bolaget ingår Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs
Symfoniorkester & Konserthus, Helsingborg Arena, Sofiero slott och
slottsträdgård, Evenemangsenheten samt Helsingborg Convention & Event
Bureau. De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst,
evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Helsingborg Arena & Scen ägs av Helsingborgs stad och har cirka 200
medarbetare.
Helsingborg Arena & Scen, one of the Nordic regions larger culture- and
event companies. It includes Helsingborg City Theatre, Helsingborg
Symphony Orchestra and Concert Hall, Helsingborg Arena, Sofiero castle and
castle gardens, Helsingborg Convention & Event Bureau and an event
department. The various activities in the areas of culture, performing arts,
events and sports are conducted regionally, nationally and internationally.
Helsingborg Arena & Scen is owned by the city of Helsingborg and has about
200 employees.
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