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Elever får hjälp
med matte
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VÄSTRA HAMNEN/HÄSTHAGEN. Nu kan skolelever få
individuell hjälp med sina
mattestudier.
Mattecentrum driver räknestugor vid åtta tillfällen
per vecka i Malmö. Elever
från alla skolor är välkomna, oavsett ålder, kurs eller
kunskapsnivå.
Till den ideella föreningen
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från både
grundskolan och gymnasiet. Eleverna som kommer dit vill ofta satsa på ett högre betyg,
få mängdträning eller för
att kunna hänga med bättre
på lektionerna. Det är gratis att delta och det är ingen
föranmälan.
Mattecentrums räknestugor är ett komplement till
den ordinarie skolundervisningen. Volontärerna som
bemannar räknestugorna
är personer som kunniga inom matematik och alla ställer upp helt ideellt. Intresserade kan besöka Malmö Borgarskola – tisdagar och torsdagar klockan 17–19 och
Västra Hamnens skola – torsdagar klockan 17–19.

Stå upp-komiker intar Novel
VÄSTRA HAMNEN. På fre-
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dag, den 30 september, är det säsongspremiär för Dockan comedy på restaurang Novel. Stå upp-klubben är
främst en arena för nya
talanger, men även etablerade komiker som Robin Paulsson och Björn
Gustafsson har framträtt där.
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Stå upp-komikern Eric Andersson var med och grundade klubben 2008 och är
fortfarande konferencier.
I början höll de till på restaurang Elefanten vid Dockan, därav namnet, och sedan dess har närmare 150
föreställningar arrangerats.
2012 flyttade de till restaurang Novel.
– Framförallt är det lokala talanger som uppträder,
men vi har även gäster från
Göteborg och Stockholm,
för att få en variation. Det är
en arena där man kan pröva
sina vingar, men också för
rutinerade komiker som vill
prova nya skämt. Vi annonserar inte i förväg vilka som
ska uppträda. Vi ser helst att
publiken är intresserad av
stand-up i allmänhet, mer
än av en viss komiker.
■ Kan du berätta något
speciellt kul som du minns

ERIC ANDERSSON är konferencier på Dockan comedy och även själv stå upp-komiker. Under hösten kommer han
bland annat uppträda på Malmö comedy club.
FOTO: SVEN NILSSON

från åren som ni har hållit på?
– Det som jag bäst kommer ihåg var när vi höll till
på restaurang Elefanten på
sommaren. Då kunde det
vara smockfullt inne på restaurangen samtidigt som
det stod 50 personer utan-

för och lyssnade från högtalarna. Då var det fullbokat
två veckor i förväg.
■ Hur tycker du att det
fungerar att arrangera
kvällsaktiviteter i Västra
hamnen?
– Det är klart att det inte är
lika stor genomströmning

av folk här som det är inne
i centrum. Samtidigt byggs
det mycket här. Vi får trycka
på att folk ska ”shop local”,
annars försvinner det. Vi vill
gärna att fler som bor i Västra hamnen upptäcker oss.
■ Kan du berätta något om vad som händer

S O U L F U L

Såld för 12 000 kr

Såld för 18 000 kr

M U S I C

på säsongspremiären på
fredag?
– Vi kommer att få se komiker som kommit på pallplats på Lunds comedy festival. Dessutom kommer en
komiker från Göteborg att
uppträda.
PER INGRIDZ
per.ingridz@lokaltidningen.se

P R E S E N T E R A R

Såld för 6 240 kr Såld för 14 400 kr Såld för 5 840 kr

Vi erbjuder

FRI VÄRDERING
OCH HEMBESÖK

Såld för 5 400 kr

Låt oss hjälpa till med försäljning av enstaka
föremål eller hela hem. Ring, maila eller besök
oss på Baltzarsgatan för en kostnadsfri värdering.
Du är också välkommen att använda vår
onlinevärdering via hemsidan eller vår app.
Såld för 71 000 kr

MALMÖ LIVE
I S T O R A S A L E N PÅ

Carl Hall
Gäster Dr
Aaron Marcellus

(ATLANTA, GEORGIA)

Såld för 19 200 kr

Såld för 46 200 kr

Såld för 7 920 kr

Såld för 5 840 kr

(NEW YORK)

Laila Adele

LÖR 21 JAN 2017
Såld för 11 040 kr

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM MALMÖ
Baltzarsgatan 6· 040 / 694 98 21
malmo@lauritz.com · M-F 11-18· L 10-14

VAN/OVAN, KÖR/ENSKILD
– ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Såld för 52 200 kr

MER INFO:
i samarbete med

WWW.GOSPELFEST.SE

