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Pianokonsert för alla
■■  Musik. Unga

musiker deltog i en workshop efter konserten

Staffanstorp

Tonerna av Chopin och
Beethoven ljöd när
konsertpianisten Fredrik Schutzer gästade
Konsthallen under onsdagen. Därefter hölls
en workshop för unga
musikstudenter som
fick chansen att öva på
sitt eget pianospelande.

Staffanstorp. Natten till onsdag, runt klockan

ett, var det inbrott i en gård på Vesumsvägen. En
eller flera gärningsmän har tagit sig in på gården
och tagit mellan 20-30 träns till hästar. Målsäganden, en 43-årig kvinna, uppgav att hon sent på
natten sett en bil lämna platsen.

tisdagskvällen när en familj på Nevisborg blev
bestulna i sin lägenhet. De var ute på gården när
någon gick in i deras lägenhet. Där stals en mobiltelefon från hallen, samt en systemkamera och
en summa kontanter från köket. Vid nio tiden på
kvällen upptäckte de inbrottet. Summan kontanter som försvann var runt 4 500 kronor.

Snattade kaffe från Lidl
Staffanstorp. Det var i tisdags vid 13-tiden som

två kvinnor snattade kaffe från Lidl. När de gick
ut ur butiken med en låda kaffe konfronterades
de av personal. Då hoppade de snabbt in i en bil
där en man väntade. De sa till personalen att de
skulle ”komma tillbaka senare” innan de körde i
väg. Den ena kvinnan var i 25-års åldern och den
var i 60-års åldern enligt anmälan.

Ändringar i Centerpartiet
Konsertpianisten Fredrik Schützer spelade bland annat Chopin och Beethoven i konsthallen
Foto: Fredrik Bröndum
innan han hjälpte unga talanger med deras pianospelande. 

Staffanstorp. Det blir förändringar gällande

Centerpartiets platser i kommunfullmäktige i
Staffanstorp. Josefin Wraghe har flyttat från kommunen och måste därför lämna sin plats. Björn
Larsson har istället utsetts till ordinarie ledamot.
Josefin Wraghe kommer att behålla sitt uppdrag
i kommunens Kultur- och fritidsnämnd och i
kommunens kostråd.

Lurad av internetföretag
Staffanstorp. En man i fyrtioårsåldern an-

mälde ett bedrägeri efter att ha blivit lurad av
ett internetföretag. Företaget ska ha fakturerat
honom utan att skriva vad han har köpt. Mannen
vet inte heller vad det skulle vara. Fakturan ligger
på 6 500 kronor.

Det är ett bra
tillfälle för dem
att lära och att
utvecklas.
Två av deltagarna var
Gabbriel Olsen och Eliana
Doggett.
– Jag hoppas att det ska
bli roligt och att vi får lite
bra tips så man kan fortsätta att utvecklas, säger
Iliana Doggett som hade
med sig styckena Månsken
och Noctune.

Både

Gabbriel

Olsen
och Iliana Doggett är musikstudenter på LIMUS,
Lunds internationella Piano- och Musiksallong.
Trots att deras utbildningar är identiska så är

Iliana Doggett och Gabbriel Olsen var två de unga pianisterna som kom för att lära sig mer under onsdagen.

deras förutsättningar för
att få spela helt olika.
– Gabbriel bor i Staffanstorp och kan då ta del
av
musikskolechecken.
Iliana som bor i Lund har
inte den möjligheten och
får betala ungefär dubbelt
för samma utbildning, säger Gabriele Katthän, som

är lärare på LIMUS.

■■ MATSEDLAR
Pile- och Magnoliagården:
kött och grönsakssoppa. Alt:
Fiskpudding med ris, skirat
smör och kokt potatis. Dessert: Pannkaka med sylt.

Familjerådgivning: 9-10, 04635 69 68.
Kriscentrum: För kvinnor
046-35 50 71. För män, 04614 39 72. Lysmasken, för barn
och ungdom, som bevittnat
våld inom familjen, 046-35
68 87.

Vad beror det på?
– Politikerna i Lund
har inte fattat samma beslut som de i Staffanstorp.
Därför blir det dyrare att
vara med om man bor i
Lund, säger Gabriele Katthän.

Staffanstorp I dag
Redaktionen tillhanda senast kl 9 dagen före publicering.

■■ BIBLIOTEK
Staffanstorp: kl 10-19.
Hjärup: kl 10-15.

Utställning 11-16, kafé samma
tid. Guidad visning kl 11 och 14
onsdag-söndag.

■■ konsthallen
Utställning: Ordskulpturer
och bildspråk. Kulturcentrum
Skånes konstnärer ställer ut
på temat språk. Öppet 10-19.

■■ FRITID
Bråhögsbadet: Morgonsim
6.30-8.00. Bad 9-19.
Fritidsgårdar: Skåningen: 1417 (åk 4-6) Hjärup 13-18 (åk
6åk4 tom 18 år).
Medelpunkten: Fika 9.3010.30. Sommargympa:
Balders hage 18.30.

■■ Uppåkra arkeologiska
center
Utställning och visningar:

Träns stals från gård

Staffanstorp. Klockan var runt halv åtta på

– Det är väldigt trev-

Sex unga musikstudenter
som i förväg hade anmält
sig till workshopen hade
tagit med sig olika pianostycken som de ville ha lite
extra hjälp med.
– Det är ett bra tillfälle
för dem att lära och att utvecklas. Det blir som en offentlig lektion där publiken
får en möjlighet att stanna
kvar och lyssna till fin musik, Fredrik Schützer.

TIPSA OSS: 040 660 55 00

Kontanter och kamera försvann

På konsthallen hade ett
trettiotal personer samlats
för att lyssna till pianokonsert och klassisk musik
när trettioårige konsertpianisten Fredrik Schützer
gästade. Med flinka pianofingrar spelade han elegant både Beethoven och
Chopin, men även klassisk
musik med spanska influenser.
ligt att vara här och det
är alltid roligt att spela i
en konstnärlig miljö, säger
Fredrik Schützer.
Han frilansar som konsertpianist samtidigt som
han läser sista året vid
Musikhögskolan i Malmö.
Och under tisdagen bjöd
han publiken på stycken
som ”Flickan och näktergalen” och Chopin.
Härnäst ska Fredrik
Schützer spela på Helsingborgs musikfestival på
Dunkers kulturhus på fredag klockan 12.30.
Förutom att själv spela
så undervisar Fredrik
Schützer i piano året runt
och efter konserten tog en
workshop vid.

noterat

Bykrogen Hjärup: Grekiska
färsbiffar.
■■ ÖVRIGT
Brottsofferjour: 046-32 32
98.

Överviktigas riksförbund:
Råd och stöd i överviktsfrågor.
Jourtel 8-20: 0705 757 646,
046-817 24.

