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1. Kärleksporträtt 
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 stämningsfulla tavlor med motiv och bilder ur 
bonde- och familjelivet. Hans konst blev mycket väl bemött av dåtidens etablerade konstelit 
och en del av tavlorna kan just nu ses på Orddrupgaard.n

Fritz Syberg. Kunsten og Kærligheden, visas t o m 10 maj, Orddrupgaard.  
För mer info och biljetter www.ordrupgaard.dk

2. Telecasterguru
I år är det 30 år sedan Bryan Adams hitalbum “Reckless” släpptes, med bland annat radio-
hitten “Run To You”, “Heaven”, “Somebody” och klassikern över dem alla, “Summer of 69”.  
I åren efter “Reckless” följde soundtracklåtarna “(Everything I Do) I Do It For You” från  
Robin Hood-filmen med bl a Kevin Costner i huvudrollen och “Have You Ever Really Loved  
a Woman?” från romantiska filmen Don Juan DeMarco med Johnny Depp, Marlon Brando 
och Faye Dunaway i rolllistan. Var med och fira 30-årsjubileet med en härlig resa tillbaka  
i tiden och sjung med på alla Bryan Adams välkända låtar när en av rockhistoriens bäst  
säljande musiker står på scen i Köpenhamn.n

Bryan Adams, 19 mars Forum. För mer info och biljetter www.billetlugen.dk

21   © Den Hirschsprungske Samling
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3. Den godaste chokladen
Mellan gamla Carlsbergbryggeriet och musikstället VEGA finns TAP1-hallarna och nu  
är det återigen dags för en härlig chokladfest. Här bjuds publiken på bland annat tips från  
köket, föreläsningar, smakprov, häpna och testa, och chokladmassage. Festivalen ordnas  
av Chokoladeselskabet som bildades på början av 1990-talet av gastronomer, kockar och  
konditorer i Danmark.n

Chokoladefestivalen, 7 – 8 mars, TAP 1.  
För mer info och biljetter www.chokoladeselskabet.dk

4. Förtrollande dans
En av tidernas mest populära balettklassiker, ”Svansjön”,  
förtrollar fortfarande alla som ser den. Det är balett i dess  
yppersta form full av känslor utan ord: kärlek och längtan, 
ensamhet, svartsjuka, smärta och glädje. 

I föreställningen förenas musik och dans i historien om  
den förhäxade svanprinsessan som bara genom äkta kärlek  
kan befrias från den ondskefulle trollkarlens trolldom.  
”Svansjön” iscensätts av Nikolaj Hübbe och Silja Schandorff  
som tillsammans med scenograf Mia Stensgaard och ljusets  
trollkarl, Mikki Kunttu, bjuder in publiken till en ny och  
minimalistiskt tolkning, med häftiga visuella effekter, på  
Operaen i Köpenhamn.n

Svanesøen, 13 mars – 1 maj på Operaen.  
För mer info och biljetter www.kglteater.dk

3Foto: Free ImagesFoto: Free Images
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BABy 
lyCKA

Foto: Frank Rønsholt/Copenhagen Zoo

Efter att ha funnits på jorden sedan 60 miljoner 
år, finns nu bara runt 15 000 noshörningar kvar. 
Det var därför med extra stor glädje som ZOO 
i Köpenhamn i januari kunde berätta att det ef-
ter 15 månaders väntan äntligen hade fötts 
en noshörningsunge. En liten nyfiken kille 
som redan tagit sina första steg och ett flertal 
gånger tittat ut genom stalldörren. Just nu kan 
alla besökare komma nära noshörningsungen 
och se den skutta runt i stallet. Efter en grad-
vis tillvänjning kommer noshörningsungen  
även att vistas utomhus.n

För mer info och biljetter www.zoo.dk

Passa på att åka till Zoo på påsklovet och hälsa på alla små och stora djur.

Visste du att...

• En nyfödd noshörningsunge  
väger runt 50 kg.  

• Det föds i fångenskap bara 
8–10 noshörningar per år.   

• En noshörning kan springa  
i upp till 45 km/h.

• I världen finns det bara fem 
olika noshörningsarter kvar  
av tidigare cirka 30.
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av arthur miller

Upplev Arthur Millers spännande drama i fullformat på 
det Kongelige Teater. Henning Jensen, Rasmus Bjerg, 
Benedikte Hansen, Olaf Johanneson, Kirsten Olesen och 
många fler ger den berömda historien liv på scenen.

Skuespilhuset i Köpenhamn

6. mars - 14. maj 2015

Upplev Arthur Millers spännande drama i fullformat på 
det Kongelige Teater. Henning Jensen, Rasmus Bjerg, 
Benedikte Hansen, Olaf Johanneson, Kirsten Olesen och 
många fler ger den berömda historien liv på scenen.

Världs- 
samling
På museet Davids Samling finns den fasta utställ-
ningen Den islamiska samlingen med konstverk  
av bland annat keramik, textil, konst och böcker 
från Spanien till Indien. Samlingen är indelad i  
tre områden: ett historiskt/geografiskt perspektiv, 
utifrån material och ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Den islamiska samlingen är den största sam-
lingen i sitt slag i hela Skandinavien och räknas 
bland de tio mest betydelsefulla i västvärlden.n

Foto: Pernille K
lem

p

Davids Samling. 
Den islamiske samling, för  
mer info www.davidmus.dk
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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  t o m 20 juni.  
För mer info och biljetter www.wallmans.dk 

Läs recensionen på skane.dethander.com

Festligt på  
WAllMAnS

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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Världsberömt slott

Den första befästningen kallades Krogen och när 
den sedermera byggdes om till slott fick den namnet 
Kronborg. Slottet var ett fängelse under drygt 100 
år t o m mitten av 1800-talet och fungerade fram 
till 1922 som militärförläggning. 

Shakespeare har som bekant placerat sin pjäs 
Hamlet på Kronborg. Han var inspirerad av en 
dansk krönika och trots att Hamlet nog aldrig 
vandrat i slottets salar så kan historien förnim-
mas av besökarna. Den årliga Shakespeare- 
festivalen uppför många av pjäserna där olika 
skådespelare genom åren har medverkat, här-
ibland Kenneth Branagh och Jude Law.

En av Danmarks stora legender är om den myt-
omspunne Holger Danske som har sin hemvist i 
kasematterna under slottet. Han är en stor del av 
landets krönikor som säger att efter strider och 
stordåd i Frankrike så vandrade han tillbaka till 
sitt hemland och satte sig ner på Kronborg där 
skägget växte fast i golvet. 

På slottet visas utställningar och guidade turer 
följer i Hamlets fotspår. Aktiviteter för barn och 
familjer under loven är både spännande och inne-
hållsrika. Kronborgs slott är sedan år 2000 uppta-
get på UNESCOs världsarvslista.n

Kronborg Slot, Helsingør.  
För mer information www.kronborg.dk

Kronborg castle
Kronborg Castle has a history of royalties, wars, 
prisoners and remakes which lays the foundation 
for an exciting visit for both young and old at any 
time of year. The mythical king Holger the Dane 
sits sleeping in the casemats waiting for times 
when he needs to turn into flesh and blodd and 
rescue his country. The yearly Shakespear festi-
val is a must for all lovers of his plays and guided 
tours in Hamlets fottsteps are always available 
although he never raomed the castle as a living 
person.

CHRISTIAN STEFFENSEN SOM HAMLET På KRONBORg.  Foto: Thomas Rahbek

Kronborg slott har anor från 1400-talet och har bland annat varit befästning, 
kungligt residens, fängelse och militärförläggning. 
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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, spelas t o m 30 april 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 när den romantiska och 
högoktaniga musikalen ”Dirty Dancing” spelas på Tivoli. 

Foto: Miklos Szabo
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FingRAR På 
HAlSEn
Tommy Emmanuel är en  
av Australiens mest respek- 
terade och älskade musiker och 
hyllad av många som världens bästa 
gitarrist.

Född på den australiska landsbygden plockade 
Tommy upp sin första gitarr vid fyra års ålder och 
började snart turnera med familjebandet över hela 
hemlandet. I dag är han 59 och turnerar sedan länge 
flitigt över hela världen. Det är inte ovanligt att han gör 
över 300 spelningar per år. Tommy Emmanuels unika sätt att  
spela gitarr går att jämföra med en pianist som spelar piano, med hjälp av alla tio fingrar samtidigt. 
Istället för att använda ett helt band för melodi, rytm, bas, trummor, spelar Tommy allt detta och mycket 
mer på sin gitarr. Hans prisbelönta karriär sträcker sig genom fem decennier och flera genrer.n

Tommy Emmanuel, 26 mars DR Koncerthuset. För mer info och biljetter www.dr.dk/koncerthuset

Foto: A
llan C

larke

BØRNENES ARBEJDERMUSEUM

RØMERSGADE 22    KØBENHAVN K    ALLE DAGE 10 -16

Annoncer 72x113.indd   1 10/07/14   10.25
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Foto: Lizzie Eve

På Venedig Biennalen 2013 fick irländska 
konstnären Richard Mosse särskilt mycket 
uppmärksamhet med sitt videoverk “The 
Enclave”. På film och bilder av bland annat 
barnsoldater i Kongo, fotograferade med 
ett specialfilter, fick den omgivande mil-
jön ett rosenrött skimmer; som en rå och 
ohygglig kontrast till krigets fruktansvär-
da grymhet. 

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

Richard Mosse, t o m 25 maj

KRigETS gRyMHET
På konstmuseet louisiana visas just nu verk av dokumentärfotografen  
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” at the  
bi-annual venice festival. In stills and video he port-
rayed child soldiers in Congo using a special filter 
which creates a sharp contrast to the harsh reality 
and the cruelty of war. The exhibition is now on dis-
play 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.
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Alla Hockney fans och andra konstintresserade kan se fram emot David Hockneys makalösa teckningar 
från trakterna i Yorkshire, England. Med motiv av vackra landskap och stämningsfulla inne- och utomhus-
miljöer, visar Hockney varför han räknas som en av nutidens bästa konstnärer, som med sina verk sprider 
stor glädje.n

louisiana on paper, David Hockney, 19 mars – 14 juni

Öppna landskap

Louisiana
För mer info och biljetter  
www.louisiana.dk

vANDALIZED TOTEM  Foto: Richard Schmidt

DEN PERFEKTA HELKVÄLLEN
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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, musi- 
ken 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. Det Ny Teaters uppsättning är en oförglömlig  
upplevelse.n

Billy Elliot, t o m 3 maj Det ny Teater, info och biljetter www.detnyteater.dk 

Läs rescensionen på skane.dethander.com

På Det ny Teater talar berättelsen om Billy Elliot  
och hans dröm till publikens hjärtan.
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BAKKEn öPPnAR 
FöR SäSOngEn

Från början var Bakken ett ställe där människor samlades för att 
ta del av den livgivande och hälsosamma källan som fortfarande 
finns att se. Under sommarsäsongen avhålls flera roliga special- 
arrangemang som t ex jultomtarnas världskongress. I år kommer  
dessutom en ny attraktion att invigas den 30 april.  

Att besöka Bakken är en heldagsutflykt för hela familjen.  
Prova den gamla berg- och dalbanan, helt i trä, eller den  
nya ”Twister” som slungar besökaren runt i en nervpir- 
rande upplevelse. När sedan hungern gör sig påmind  
kan man slå sig ner på en av Bakkens många restau- 
ranger där man kan inta allt från danska smörrebröd  
till grillbufféer eller varför inte anta utmaningen om  
att äta en monsterbiff på ett kilo. Oavsett om man  
gillar karuseller eller det kulinariska så är Bakken  
ett givet utflyktsmål.n

Bakken, 26 mars – 30 augusti. För mer info www.bakken.dk

Amusement for all
Just north of Copenhagen dwells Dyrehavsbakken, originally a place 
for rest and recreation in the lush surroundings of the royal hunting 
grounds. Bakken, as it ś called, has for several hundred years been a 
very popular amusement park. Today a visit to Bakken is a combi-
nation of food, fun and family entertainment. There is no entrance 
fee and after riding the wooden rollercoaster you can enjoy a great 
meal at any of the nice restaurants in the area. Wild deer roam the 
royal park and if you are lucky you can see them while dining. 

Dyrehavsbakken, norr om Köpenhamn, som  
rätt och slätt kallas för Bakken i folkmun, är  
en av världens äldsta förlustelseparker.
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ANN 
0314

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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tirsdag til søndag 10-17
onsdag 10-21
mandag lukket
gratis adgang
www.davidmus.dk

verdenskunst
i københavn


