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Louisiana visar nu den 
första stora utställningen 
i Skandinavien med Paula 

Modersohn-Becker. Den första 
kvinnliga konstnären, som fick 

sitt eget museum. Hennes konst 
klassades som degenererad av 

nazisterna och hon dog redan vid 
31 års ålder kort efter födseln av 
hennes enda barn. Med sina råa 
och intensiva bilder av speciellt 

kvinnor, barn och sig själv, 
banbrytande i sin nakenhet, står 

Paula Modersohn-Becker som en 
av den moderna tyska konstens 

radikala och starkt personligt 
förnyande konstnärer.

SE LOUISIANA.DK

Paula Modersohn-Becker (1876 – 1907) Selbstbildnis nach halblinks, die Hand am Kinn, sommer 1906. Niedersächsisches Landesmuseum Hannover – Leihgabe aus Privatbesitz
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1. Fartfylld dans på turné
Det är 20 år sedan han var först med att presentera irländsk dans på internationella scener.  
Lord of the Dance, Michael Flatley, är tillbaka med ”Dangerous Games” och tar nu ett djärvt 
steg framåt från den ursprungliga produktionen. Det blir ett intensivt skådespel som med 20 års 
erfarenhet visar utvecklingen av den irländska dansformen och artisteriet. Med nya fantastiska 
danser och genom toppmodern visuell teknik och fantastiska kostymer hänför Michael Flatley 
återigen publiken. Denna nya dramatiska version av den ursprungliga Lord of the Dance når sin 
kulmen i en spännande duell mellan den nya Lorden och hans ärkefiende Don Dorcha. Showen 
avslutas som alltid med det världsberömda extranumret som får publiken att jubla.

Popstjärnan Nadine Coyle spelar Erin Gudinnan och framför låtar av kompositören Ger Fahy.
Lord of the Dance kan även upplevas i Malmö i mars.n

Lord of the Dance, 27 feb Albertslund, 28 feb Köpenhamn. För mer info och biljetter www.billetnet.dk

2. Päls – i liv och död
Nationalmuseet i Köpenhamn visar just nu sin unika samling av pälsdräkter i en särutställning 
som bland annat innehåller kläder från Knud Rasmussens expeditioner till Thule, Danmarks 
äldsta pälsfynd som är cirka 5000 år gammalt och nutida, modern design av päls. I pälsens  
historia finns både mytologi och praktik; jägarna trodde att om man hade på sig kläder av en 
bestämd djursort överfördes djurets egenskaper till jägaren. Sedan är renens skinn till exempel 
varmare än sälens och därför föredrar man, naturligt nog, i de områden i norr där det är särskilt 
kallt, att sy kläder från detta djur.

Åsikterna kring att jaga eller föda upp djur för pälsens skull är många och det finns därför  
ett debattforum på utställningen där man kan få mer info om dessa olika åsikter. Besökarna  
kan dessutom få prova på äkta och konstgjorda pälsdräkter och även bidra med sin egen person-
liga åsikt om man känner för det.n

Pels – liv og død, t o m 22 feb, Nationalmuseet. För mer info www.natmus.dk

21
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3. Vinterjazz i vintertid
Var med när årets första stora jazzevenemang kickas igång igen med två maffiga jazzveckor.  
Där Copenhagen Jazzfestival på sommaren främst är i centrala Köpenhamn, får publiken nu  
möjlighet att uppleva Vinterjazz på olika mustikställen och mindre jazzklubbar runt om i hela 
Danmark. Förra året spelades totalt 450 konserter och på årets program finns redan nu många  
välkända musiker, häribland jazzpianisten Brad Mehldau och jazzgitarristen John Scofield. Där-
utöver kommer fado-musikens nya stjärna, portugisiska Cristina Branco, och som tidigare kan  
publiken dessutom uppleva Jazz for Kids, Future Sound of Jazz och Jazz’n’Poetry.n

Vinterjazz, 6 – 22 feb. För mer info och biljetter www.jazz.dk 

4. Mågens – en komedi 
Konstantin är en ung konstnär som söker uppmärksamhet från sin kända mamma; oavsett vad 
han hittar på ser hon inte honom. Samtidigt smiter hans flickvän Nina iväg med mammans äls-
kare, en stå-upp-komiker som heter Boris. Tjejen Masha älskar Konstantin, men hon lyckas ald-
rig berätta det och har istället gift sig med en lärare. Allt kan hända i denna komedi om kärlek, 
konst och katastrofer omskrivna efter Anton Tjekhovs klassiker Måsen, av komiker och skådespe-
larna Ditte Hansen och Louise Mieritz. Se fram emot en underhållande pjäs där ingen vill vara 
publik och alla vill bli uppmärksammade. Medverkar gör bland andra Tammi Øst, Christian  
Fuhlendorff och Rikke Lylloff.n

Mågens, 31 feb – 19 april Nørrebro Teater. För mer info och biljetter www.nbt.dk

3

Cristina BranCo  
Pr Bild
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zoo

SPoRTLoV i 
KöPeNhAMN 

Foto: Henrik sørensen

Going Arctic at the Zoo
the Zoological Garden in Copenhagen  
has undergone a big face lift during the last 
couple of years. Elephants, giraffs, hippos and 
polar bears have new and extended habitats. 
also the arctic has its own place where you 
can see seals and penguins play around and  
polar bears do their thing.

Die Arktis im Zoo erleben
Der zoologische Garten in Kopenhagen  
durchlief in den letzten Jahren ein grosses  
Face-Lift. Elefanten, Giraffen, Flusspferde  
und Eisbären haben neue und erweiterte  
Gehege. Die arktis hat jetzt auch ihren  
eigenen Bereich, wo sie robben und Pinguine 
beim spielen und Eisbären bei ihren Unterneh-
mungen beobachten können.

Zoo i Köpenhamn utvecklas i rask takt med 
många nyheter; elefanterna har fått mer utrym-
me, giraffer och zebror går på en grön savann, 
flodhästen simmar i ett eget vattenområde och 
isbjörnar och sälar har flyttat till Den Arktiske 
Ring, en gemensam anläggning där de lever sida 
vid sida, endast separerade av en tjock glasvägg.

Den Arktiska Ringen bjuder på en fascineran-
de resa. Man börjar hos isbjörnarna och fortsät-
ter sedan ner under Polarhavets yta där sälar och 
isbjörnar leker i vattnet. Dessutom finns ett litet 
bergsområde fullt av med lunnefåglar, sillgrisslor 
och tordmular.

Den Arktiske Ring. För mer info www.denarktiskering.dk

Passa på att åka över öresund på sportlovet och ta del av både nutida  
och forntida upplevelser både över och under ytan.
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Tornet byggades på 1600-talet för att ge dåtidens 
elever och studerande ett astronomiskt observato-
rium. För att komma längst upp får man gå (har 
man bra kondition kan man försöka springa) via 
en stenlagd sluttande gång som snor sig runt inne 
i tornet och till sist leder besökaren till observa-
tionsplattformen på taket. Väl uppe får man en 
härlig vy över hela Köpenhamn, vid klart väder 
kan man även se Öresundsbron. 

Rundetårn, för mer info www.rundetaarn.dk

Runt och runt
Stiger man av tåget på Nørreport 
station och går in emot centrum  
passerar man Rundetårn.

Foto: Jesper Vang Hansen

Foto: summers Place auctions

Nu kan alla nyfikna barn och vuxna  skåda en äkta 
dinosaurie på helt nära håll efter att Zoologisk 
Museum i Köpenhamn förra hösten tog emot sin 
allra första dinosaurie, ”Misty”. 

Dinosaurien hittades 2010 i den amerikanska 
delstaten Wyoming, av den tyska paleontologen 
Raimond Albersdörfer och hans två tonårssöner, 
Benjamin och Jacob. Raimond Albersdörfer hade 
sönerna med på jobbet och för att få lite arbets-
ro bad han dem leta efter fossiler någon annan-
stans än där han höll på att gräva. Stor var över-
raskningen när killarna hittade några gigantiska 
ben som legat gömda i sanden, och fyndet visade 

sig vara en 17 meter lång och ännu inte fullvuxen 
hona som de sedan kallade ”Misty”. 

Utöver Misty kan publiken uppleva värdefulla 
skatter från zoologins, geologins och botanikens 
värld, häribland Krasnojarsk-meteoriten från 
1749 och skelettet av en kaskelotval som hittades 
på Jylland i februari förra året.

Utställningen är baserad på de enskilda objekt 
som samlats in av forskare under 400 år av expe-
ditioner. Hur kom objekten till museet och vilka 
unika berättelser har de med sig?n

zoologisk Museum, för mer info www.zoologi.snm.ku.dk

För 150 miljoner år sedan levde den växtätande dinosauriearten Diplodocus 
longus, också kallad ”långhals”, tillsammans med sina fränder i den västliga 
delen av Nordamerika. Upplev långhalsen på zoologisk Museum.

Hej långhals
RUNDeTåRN

MiSTY
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Kärleks- 
porträtt

tiO års Magi På OPeran

Tillsammans med sin fru, Anna Syberg, var  
Fritz i början av 1900-talet en del av konstnärs-
gruppen ”Fynbomalerne”. Där hans fru gav liv  
till blommor och växter med starka färger på  
akvarellpappret, målade Fritz Syberg gärna stäm-
ningsfulla tavlor med motiv och bilder ur bonde- 
och familjelivet. Hans konst blev mycket väl be-
mött av dåtidens etablerade konstelit och en del 
av tavlorna kan just nu ses på Orddrupgaard.n

Fritz Syberg. Kunsten og Kærligheden, 20 feb – 10 maj

Med äventyr, kärlek, mystik och fantastiska arior är Troll-
flöjten en av de mest uppskattade operorna om gott och ont, 
hat och förlåtelse, där två älskande kämpar för kärleken. 

Jubileumsföreställningen iscensätts av den legendariska  
regissören Marco Arturo Marelli med bland andra Christof 
Fischesser, Stephen Milling och Burcu Uyar på scen som gäst-
solister. Därutöver medverker hela Den Kongelige Operas  
solistensemble. Kommer man i lite god tid kan man följa 
med på en 10 minuters snabbintroduktion inför föreställ-
ningen, i foajén.n

Tryllefløjten, t o m 29 mars på Operan.  
För mer info och biljetter www.kglteater.dk

Familjeliv och kärlek var huvudteman 
för danska konstnären Fritz Syberg.

I år firas 10-årsjubiléet av invigningen av Operan i Köpenhamn med en helt 
ny uppsättning av den klassiska och populära operan Trollflöjten.

Ten years of magic
Copenhagens opera house was 
built by Denmarks most prolific  
shipowner, Mærsk Mc-Kinney 
Møller, some ten years ago and 
stands as a wonderful testimony 
to what money can do, if spent 
well. to celebrate this jubilee 
Mozart´s opera “the Magic Flute” 
is performed with stephen Milling,  
Christof Fischesser and Burcu Uyar 
as artists. if you are new to opera 
you can get a quick ten minute intro-
duction just before the performance.

Orddrupgaard
För mer info och biljetter 
www.ordrupgaard.dk

FritZ syBErG  © orDrUPGaarD/Foto: Pernille Klemp
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i FANTASiNS VäRLD
1984 grundade gatuartisterna Guy Laliberté och Daniel 
Gauthier cirkusgruppen Cirque du Soleil. Mer än 30 år  
senare har cirkustruppen tusentals anställda varav en 
del ständigt är ute på världsturné med några av trup-
pens många shower. Förra året kunde Cirque de Soleil 
upplevas i Skandinavien med showen ”Dralion”. Nu gäs-
tar truppen Köpenhamn med den imponerande showen 
”Quidam” där publiken får följa med flickan Zoé ut på en 
spännande färd. 

Young Zoé är uttråkad; hennes föräldrar är frånvaran-
de och de ignorerar henne. Zoé känner att hennes liv är 
meningslöst och hon glider in i Quidams fantasivärld där 
hon träffar olika uppmuntrande fantasifulla och färgri-
ka karaktärer. Föreställningen är som vanligt fullspäck-
ad med oerhört hisnande akrobatik, medryckande musik 
och full aktivitet i cirkusmanegen.n

Quidam, Cirque du Soleil, 18 – 22 feb, Forum.  
För mer info och biljetter www.billetnet.dk

Populära och sedda av miljoner, makalösa Cirque de Soleil kommer till  
Köpenhamn denna månad.

Make it fantasy
some 30 years ago the circus group 
Cirque du soleil was founded by the 
French street artists Guy Laliberté and 
Daniel Gauthier. now the company 
has thousands of artists that constantly 
travel the world with different shows. 
Last year they came to scandinavia with 
“Dralion” and the audience was very 
excited. now a new show, “Quidam”, 
comes to Copenhagen and the magic of 
Cirque du soleil continues.

Mache es zur Fantasie
Ungefähr vor 30 Jahren wurde die 
Zirkusgruppe “Cirque du soleil” von 
den französischen straßenkünstlern Guy 
Laliberté und Daniel Gauthier gegrün-
det. Jetzt besteht das Ensemble aus 
tausenden von Künstlern, die perma-
nent mit verschiedenen shows um die 
Welt reisen. Letztes Jahr kamen sie mit 
“Dralion” nach skandinavien und die 
Zuschauer waren hin und weg. Jetzt 
kommt die neue show “Quidam” nach 
Kopenhagen und die Magie des Cirque 
du soleil geht weiter.

Foto: Matt Beard
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Snabbt, smidigt och enkelt.Snabbt, smidigt och enkelt.
Vi fl yger till Bromma, den lilla smidiga fl ygplatsen med snabba fl öden
och perfekt cityläge. Det gör att du ofta sparar omkring en timme
per resa när du väljer Malmö Aviation.

Knyt avtal med oss! Vi har avtalsformer som passar både företag
som reser dagligen eller mer sällan.

Kontakta innesalj@malmoaviation.se

Malmö Aviations destinationer är: Stockholm,
Göteborg, Malmö, Umeå och Östersund. I samarbete
med våra partners fl yger vi även till Halmstad, Kalmar,
Ronneby, Sundsvall, Visby, Växjö, Ängelholm, Bryssel
och Helsingfors.
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Ny i ensemblen är ormmänniskan Philipp Tigris. 
Som namnet på showen ”Freak” antyder, vränger 
denna artist ut och in på sin kropp värdig det tra-
ditionella ”side show”-fenomenet. 

Att bara vrida runt sin kropp skapar sällan några 
höjda ögonbryn, men ackompanjerad av Christina 
Aguileras ”Hurt!” blir det suggestivt spännande.  
Låten framförs med starkt känslouttryck av  
Kajsa Borg och Frederik von Wachenfeldt. 

Därutöver bjuds publiken på ett potpurri av 
engelska 1990-talsband som Oasis och Blur, ett 
Beach Boys-medley och en fräck hyllning till  
Motown och Stevie Wonder.

Efter showen så blir det 1970-talsdisco på Wall- 
mans golv som enligt egen utsago är Köpenhamns 
största. Här kan man verkligen ta ut svängarna 
om man vill.n

Wallmans, FReAK spelas t o m 20 juni.  
För mer info och biljetter www.wallmans.dk 

Läs recensionen på skane.dethander.com

Festligt på  
WALLMANNS

Showen är en hyllning till cirkusarvet och publiken bjuds som vanligt på en  
härlig och fräsch dinnershow i absolut världsklass.

Freak on, Wallmans
a unanimous audience and press corps 
praised the last dinnershow at Wallmans 
Cirkusbygningen, as one of the best in the 
world. the whole concept with food, show, 
atmosphere and music was just super great. 
the current show ”Freak” delivers a magi-
cal experience to the tunes of stevie Wonder, 
Cher, Justin timberlake, oasis and Blur. also  
a musical salute to the Beach Boys will get 
you in the right mood before the biggest 
dancefloor in Copenhagen opens up to make 
you dance the night away.

Flipp aus, Wallmans
Letztes Jahr preisten Publikum und Presse-
kern einstimmig die Wallmans Cirkusbyg-
ningen-Dinner show als eine der besten der 
Welt. Das ganze Kon zept bestehend aus Es-
sen, show, atmosphäre und Musik war einfach 
der Wahnsinn und jetzt ist eine neue show 
presentiert. „Freak“ verspricht ein magisches 
Erlebnis zu den Melodien von stevie Won-
der, Cher, Justin timberlake, oasis und Blur 
bereitet. außerdem wird sie eine musikalis-
che Ehrenbezeugung an die Beach Boys in die 
richtige stimmung versetzen bevor die größte 
Tanzfläche Kopenhagens eröffnet wird und Sie 
die nacht zum tag machen können.

”Varje kväll kan man känna 
energin i lokalen och bland  
publiken.”

Malena Tuvung, sångerska

MaLEna tUVUnG  Pr Bild
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Foto: Lizzie Eve

På Venedig Biennalen 2013 fick irländska 
konstnären Richard Mosse särskild myck-
et uppmärksamhet med sitt videoverk 
“The Enclave”. På film och bilder av bland 
annat barnsoldater i Congo fotograferad 
med ett specialfilter, fick den omgivande 
miljön ett rentav rosenrött skimmer, som 
en rå och ohygglig kontrast till krigets 
fruktansvärda grymhet. 

Mosse mottog förra år Deutsche Börse 
Photography Prize för denna utställning 
och nu kan film och bilder upplevas på 
Louisiana.

Richard Mosse, 5 feb – 25 maj

KRigeTS  
gRYMheT
På konstmuseet Louisiana visas just nu verk av dokumentärfotograf  
Richard Mosse och konstnären Paula Modersohn-Becker.

Cruelty of war
the irish artist richard Mosse recieved lots of atten-
tion on his video installation “the Enclave” on the  
bi-annual Venice festival. in stills and video he port-
rayed child soldiers in Congo and by using a special 
filter he put a sharp contrast between the harsh rea-
lity and the human aspect of the cruelty of war. the 
exhibition is now on display at Louisiana art museum.

Die Grausamheit des Krieges
Der irische Künstler richard Mosse erhielt sehr 
viel aufmerksamkeit für seine Video-installation 
”the Enclave” (Die Enklave) auf dem halbjährli-
chen Venedig-Festival. in seinen stand- und Video-
aufnahmen stellte er Kindersoldaten im Kongo dar 
und durch die nutzung eines bestimmten Filters 
stellte er einen scharfen Kontrast zwischen der 
harschen realität und dem menschlichen aspekt 
der Grausamheit des Krieges dar. Die ausstellung 
wird jetzt im Louisiana art Museum gezeigt.

Louisiana
För mer info och biljetter  
www.louisiana.dk
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Trots ett kort liv hann den tyska konstnären Paula Modersohn-
Becker (1876-1907) att göra avtryck inom den etablerade 
konstvärlden. Hon hittade bland annat sin inspiration hos 
de franska konstnärerna Cézanne och Gauguin, vilket syns 
tydligt i hennes tavlor. Paula Modersohn-Becker bodde i den 
tyska konstnärskolonin i Worpswede nära Bremen, men lev-
de även långa perioder i Paris. 

Paula Modersohn-Becker anses vara den första kvinnan  
i konsthistorien som målade nakna självporträtt i full stor-
lek. Därutöver finns ett porträtt av hennes nära vän, poeten 
Rainer Maria Rilke, som skrev “Requiem für eine Freundin” 
åt konstnärinnan.n

Paula Modersohn-Becker, t o m 6 april. 

Bart i helfigur

Paula Modersohn-Becker
in spite of her short life the German artist  
Paula Modersohn-Becker managed to establish 
herself within the artworld, inspired by French  
artist Cézanne and Gaugin. she’s especially 
known her full size nude portraits.

Paula Modersohn-Becker
trotz ihres kurzen Lebens schaffte es die deutsche 
Künstlerin Paula Modersohn-Becker sich in der 
Kunstwelt zu etablieren, inspiriert von den fran-
zösischen Künstlern Cézanne und Gaugin. sie ist 
für ihre Ganzkörper-akt-Portraits und durch ihren 
Freund rainer Maria rilke, der ihr ein Gedicht wid-
mete, bekannt.

sJäLVPorträtt av Paula Modersohn-Becker
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Stöd MinStoraDag genom 
att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 
för mer information.

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.
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FeM VUxNA åR
På Sceneriet under Det ny Teater kan man under en vecka få en helt unik upplevelse på en unplugged 
föreställning. Med en nedtonad scenografi och mindre orkester presenterar Maria Lucia och Christian Berg 
musikalen ”The Last 5 Years”, skriven av kompositören och Tony Award-vinnaren, Jason Robert Brown. 

Publiken får följa Cathy och James genom deras spirande kärlek, bröllop och skilsmässa där Cathy 
berättar historien baklänges, medan James berättar historien i kronologisk ordning. Berättelsen blev  
filmatiserad förra året med bland andra Anna Kendrick och Jeremy Jordan.

The last 5 years, 8 – 14 feb

Det ny teater
info och biljetter  
www.detnyteater.dk

OFF DET NY
SCENERIET UNDER DET NY TEATER

Christian Berg       Maria Lucia
33255075 - detnyteater.dk

Fra 8. februar 2015

Tekst og musik
Jason Robert Brown

L5Y-A1-v2.indd   1 15/12/14   15.00
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Mot alla odds
En hjärtevärmande och upplyftande föreställning om Billy som, mot alla  
odds, följer sin dröm. Billy tränar boxning men av en slump hamnar han  
på en balettskola för barn. Något säger honom att detta är hans kall  
i livet och dansen är en djup passion och en dröm för honom. 

Billys familj upptäcker hans danspassion men motsätter  
sig det till en början eftersom man inte har råd att låta Billy  
gå i balettskola, men också för att man tycker att riktiga pojkar  
skall boxas och inte dansa. Mot alla odds väljer han att fortsätta  
med baletten vilket får konsekvenser för honom själv och hans familj.  
”Billy Elliot-The Musical” baseras på filmen med samma namn, musiken  
är skriven av en av vår tids största popkompositörer, Elton John.

Handlingen är förlagd till den engelska landsbygden under de stora  
gruvstrejkerna i mitten på 1980-talet. Med 81 internationella teaterpriser  
är ”Billy Elliot” de senaste tio årens största internationella musikalsuccé  
med både Lawrence Olivier Awards i London och Tony Awards  
i New York. Musikalen får Danmarkspremiär på Det Ny Teater  
i en oförglömlig uppsättning.n

Billy elliot, t o m 3 maj

Berättelsen om Billy elliot och hans dröm värmer våra hjärten  
och lyfter våra sinnen.

BØRNENES ARBEJDERMUSEUM

RØMERSGADE 22    KØBENHAVN K    ALLE DAGE 10 -16
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P.s. KrøyEr, KUnstnErE På sKaGEn sønDErstranD 15 sEPtEMBEr 1882   

Foto: skagens Museum

Med verk av Skagenmålarna Krøyer och Ancher kan man på Arken få insyn i en 
av de mest centrala vänskaperna mellan danska konstnärer i början av 1900-talet.
Under en period av vänskap och rivalisering mellan 
de två stora konstnärerna skapades några av de mest 
uppskattade verken inom dansk konsthistoria. 

Konstnären Michael Ancher bodde i Skagen och var 
gift med kollegan Anna vars föräldrar ägde Brøndums 
Gästgiveri mitt i byn. Inspirerad av Michael Anchers 
många tavlor och motiv med fiskare i Skagens lokala 
omgivningar flyttade P.S. Krøyer och hans fru, den  
fashionabla Marie, till Skagen.

Ancher och Krøyer hittade genom åren en stor 
konstnärlig inspiration hos varandra, men hade även 
en del konflikter och diskussioner. Krøyer önskade 
ett fritt samarbete Skagenmålarna emellan, Ancher 
föredrog att arbeta ensam och kände sig obekväm 
och rentav hotad av Kröyers snabba penseldrag och 
sprudlande kreativitet.

Eftersom Skagens Museum ska genomgå en större 
renovering ställer Arken ut runt 100 verk av Skagen-
målarna, som i vanliga fall aldrig brukar lämna Skagens 
Museum.n

MiChAeL ANCheR – P.S. KRØYeR,  t o m 12 april, Arken. 
För mer info www.arken.dk

Vänner OcH riVaLer

Brush strokes from Skagen
Two of the most prolific Danish  
painters of all times, Michael ancher 
and P s Krøyer, were great artists but 
also two very different minds. Krøyer 
indulged in the vivid artist colony in 
skagen but ancher was something of 
a recluse. He was also intimidated by 
Krøyers quick and colorful strokes  
on the canvas and his overflowing 
creativity. although different in many 
ways they still enjoyed each others 
company and now you can see their 
masterpieces at arken in Copenhagen.

Pinselstriche aus Skagen
Zwei der produktivsten dänischen 
Maler aller Zeiten, Michael ancher und 
P.s. Krøyer, waren großartige Künstler 
aber auch zwei sehr unterschiedliche 
Geister. Krøyer genoss die lebhafte 
Künstlerkolonie in skagen, während 
ancher eher ein Einzelgänger war. Er 
war außerdem von Krøyers schnellen 
und farbenfrohen strichen auf der  
Leinwand und seiner überströmenden 
Kreativität eingeschüchtert. obwohl 
sie sich in vielen Dingen unterschieden, 
genossen sie trotzdem die Gesellschaft 
des jeweils anderen. Jetzt können sie 
ihre Meisterwerke im arken in Ko-
penhagen anschauen.
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DANSFeST På TiVoLi
Vem minns inte Patrick Swayzes klassiska replik 
”Nobody puts baby in the corner”. Handlingen  
tilldrar sig 1963 på ett fashionabelt kurhotell i nord-
östra USA där den blyga och till tillbakadragna 
Frances ”Baby” Housemann är på sommarlov med 
sin syster och deras föräldrar. Hennes värld är vack-
er och välpolerad men när hon möter dansläraren 
Johnny Castle slår det dansgnistor om både fötter 
och hjärtan. 

Filmen, som hade premiär 1987, producerades 
på en svältfödd budget men blev en kassasuccé 
utan dess like och Patrick Swayzes ögonblickliga 
genombrott som Hollywoods största filmstjärna. 
Teatermusikalen hade sin världspremiär 2004 på 
Theatre Royal i Sydney och har slagit alla kassar-
ekord i Holland, Sydafrika, Kanada, Sverige och 
England såklart.

I rollerna ses bland annat Silas Holst, Danmarks 

störste musikalgunstling som gjort en lång rad 
makalösa roller med suveränt mottagande.

En annan konstellation är mor och dotter 
Housemann som spelas av verklighetens mor och 
dotter Norholt, där Kirsten spelar Mrs Marjorie 
och Mathilde tar sig an rollen som Babe.
– Vi har det riktigt bra tillsammans, säger Mathilde. 
Faktiskt nästan för bra. Det passar mig perfekt att få 
bli lite tonåring igen så kan jag ge min mor fler nya 
gråa hår.
– Jag har tidigare spelat mot min dotter, berättar 
Kirsten. Det var på Gladsaxe Teater på 1990-talet 
när hon hade små söta flätor i håret. Jag allt sedan 
dess önskat att vi kunde spela mot varandra igen 
och nu går den önskan i uppfyllelse.n

Dirty Dancing, 26 feb – 30 april, Koncertsalen på Tivoli. 
För mer info  och biljetter www.billetlugen.dk

Mother and daughter in ”Dirty Dancing
the classic movie line ”nobody puts baby in the corner” comes from the 1987 classic ”Dirty Dancing” with 
actor Patrick swayze. nobody believed in the movie wich was produced on a shoe string budget but almost 
immediately became one of the biggest box office hits in history and propelled Mr Swayze to stardom in Hol-
lywood. now the musical, wich premiered in sydney 2004, comes to Copenhagen with a starstudded ensem-
ble. Mr silas Holst is Denmarks most beloved musical stars and a funny detail is that the mother, Mrs House-
mann, and the daughter, Ms Housemann, is played by mother and daughter norholt, Kirsten and Mathilde. 

Det är fullt tempo och intensiva danssteg som gäller på Tivoli  
när den hög-oktaniga musikalen ”Dirty Dancing” drar igång. 



Eslöv – Biljettexpressen
Halmstad – Halmstad Turistbyrå

Helsingborg – Radiocity Audio Video

Karlskrona – Turistbyrån 
Kristianstad – Coop City 

Landskrona – Museet

Lund – Biljettbyrån/Turistbyrån
Malmö – Nöjesteatern

Trelleborg – Turistbyrån

Ystad – Turistbyrån
Ängelholm – Turistbyrån

www.juliusbiljettservice.se, personlig service: 0775 700 400 Hitta och boka 
biljetter via vår 
iPhone-app! 
Scanna koden 
och ladda ner!

Let the 
 sunshine in   

Julius Production & Lunds dans- & musikalgymnasium 
presenterar

Premiär 20 mars

MUSIKALEN

L Ö R D A G  7  M A R S  2 0 1 5  K L  1 5 . 0 0  &  1 9 : 3 0

MALMÖ ARENA

JULIUS PRODUCTION & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

EXTRAFÖRESTÄLLNING KL 15!

15 JAN–22 FEB PÅ NÖJESTEATERN I MALMÖ

Adde Malmberg  Eva Rydberg
Kalle Rydberg  Birgitta Rydberg
EWA ROOS, HÅKAN MOHEDE, FREDRIK DOLK, ROBERT RYDBERG, 

SIW ERIXON, LOTTA THORELL, MIKAEL AHLBERG M FL.
AV JOHN CLEESE OCH CONNIE BOOTH.

 I ÖVERSÄTTNING OCH REGI AV ANDERS ALBIEN.

Julius Production & Eva Rydberg Nöjesproduktion presenterar

TUSEN BITARSangré Event & Julius Production presenterar

Med original- 
musiker från 
GLOBETROTTERS
Trummor/Sång: Per Melin (Globetrotters)
Keyboard/Sång: Olle Nyberg (Globetrotters)
Gitarr/Sång: Göran ”Guran” Blomgren  
Gitarr/Sång: Patrik Lundström
Bas/Sång: Mats ”Mackan” Englund

En konsert med sånger om kärlek 

och orättvisor av Björn Afzelius 

14 mars – Lund
Stadsteatern

15 mars – Helsingborg
Konserthuset

18 mars – Kristianstad
Konserthuset

www.tusenbitar.nu
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