
I januari är det dags för handbolls-VM. Turneringen är spridd över södra Sverige, hälften av 

alla matcher spelas i Skåne, med tre av fyra semifinaler och final i Malmö.  

– Det kommer ha en jättestor betydelse och ge effekter längre fram, när det är så publikt, vi 

väntar oss många besökare. Det är positivt och kul att det ligger i januari som är en tvärdöd 

månad annars, säger Pia Jönsson-Rajgård, vd för Turism i Skåne. 

Att så många matcher spelas i Skåne beror på att regionen gick in med publikgarantier, vilket 

gjorde det möjligt för Sverige att söka handbolls-VM. 

– Det finns en lång tradition med handboll i Skåne med många elitlag i de högsta serierna 

vilket lett till att intresset ökat. Närheten till Danmark där handboll är stort har också lett till 

ett stort utbyte, säger Arne Elovsson, VMdirektör. 

Evenemanget strävar efter en multikulturell prägel, bland annat genom fanzones, där 

supportrar kan umgås, äta och se matcher på storbildsskärm, och kontakter med bland annat 

polska, isländska och kroatiska föreningar för att få dem att komma och stötta sina lag. 

Malin Taipale 

 

Andra evenemang 2011: 

Rihanna 

Den 31:e oktober 2011 besöker Rihanna Malmö och Malmö Arena under sin världsturné. 

Världsstjärnan lovar en spektakulär show med sitt femte album ”Load” som gått direkt in på 

topplistorna. 

 

Sweden International Tattoo 

I år kommer Sweden International Tattoo att hållas i Malmö. 21-22 maj blir det marchmusik 

och uppträdanden i Malmö Arena. Förutom musikkårsmusik blir det bland annat solosång och 

motorcykelshow. 

 

Les Miserables 

Hösten 2011 är det premiär för Les Miserables på Malmö Opera. Den 16 sept 2011-12 feb 

2012 visas musikalen om samhällets olycksbarn, som framförs på svenska. 

 

Dalai lama och Lars Winnerbäck 
Lördagen 16 april 2011 i Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund samtalar Dalai lama med 

Johan Wester medans Lars Winnerbäck står för musiken. Evenemanget bjuder på musik, sång 

och tal av Dalai lama. 

 

 


