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3. Högt skum för ölentusiaster
Föreningen Danske Ølentusiaster har sedan 2001 ordnat evenemanget Ølfestival i København, 
en ölfestival för alla som vill lära sig mer om öl, provsmaka nya ölsorter eller bara vill ha en helt  
extraordinär ölupplevelse. På festivalen hittar besökarna ett brett urval av öl  och det blir spän-
nande temaprovningar och föreläsningar. På ölfestivalen får man dessutom möjlighet att smaka öl 
från många av de nya danska och utländska mikrobyggerierna som dykt upp under de senaste åren. 
Ölfestivalen tar i år plats på Lokomotivværkstedet nära Dybbølsbro Station i Köpenhamn.n

Ølfestival i København, 28–30 maj Lokomotivværkstedet. För mer info och biljetter www.beerfestival.dk

4. Jazzfestival  
i Helsingør
Som traditionen bjuder kommer Helsingør att ljuda 
av svängig jazz på gator och torg under pingsthel-
gen. Efter bara en kort båtresa från Helsingborg, kan 
man tillsammans med alla muntra besökare njuta av 
vårsolen till glada jazztoner av bland annat Dixieland 
jazz, funky New Orleans jazz, swing, bebop, vokal-
jazz, brassband, jazzrock och big bands.n

Helsingør Jazzfestival, 21–24 maj.  
För mer info www.helsingørcityforening.dk

3Carlsbergs gamla brygghus  
Foto: Carlsberg

Fo
to

:  
Fr

ee
 Im

ag
es

1. Babylycka på Zoo
Efter att ha funnits på jorden i 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  
efter 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 gradvis till-
vänjning kommer noshörningsungen  även att vistas utomhus.

Visste du i övrigt att en nyfödd noshörningsunge väger runt 50 kg. I fångenskap föds det 
bara 8–10 noshörningar per år och i hela världen finns det bara fem olika noshörningsarter 
kvar av tidigare cirka 30. En noshörning kan springa i upp till 45 km/h.n

ZOO København. För mer info och biljetter www.zoo.dk 

2. Nytt liv i Gamla Carlsberg
Bakom stadsdelen Vesterbro finns Carlsberg Byen. Carlsberg hade, sedan J.C. Jacobsen grundade  
sitt bryggeri 1847, ölproduktion på området fram till 2009 då man flyttade huvudproduktionen till 
Fredericia på Jylland. Samma år öppnade Carlsberg för besökare och är idag ett välbesökt museum 
där man får en bra inblick i bryggeriets historia genom tiderna. 

Man kan dessutom se den största samlingen ölflaskor i världen och uppleva en runda i ölvagnar 
dragna av de fascinerande brygghästarna som i alla år har varit en viktig del av Carlsberg. Rund- 
visningen avslutas med ett besök på Bar Jacobsen där man kan få smaka olika sorters öl eller läsk  
från bryggeriet. Vill man vara utomhus kan man ta sig en promenad i J.C. Jacobsens privata, vackra 
trädgård.n

Carlsberg Byen. För mer info www.carlsbergbyen.dk

21  
Foto: Frank rønsholt/Cph Zoo
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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.n

Rundetårn, för mer info www.rundetaarn.dk

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

Foto: Jesper Vang hansen

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 in - och utom-
husmiljöer, visar Hockney varför han räknas som 
en av nutidens bästa konstnärer, som med sina verk 
sprider stor glädje.n

Louisiana on paper, David Hockney, t o m 14 juni

ÖPPNa 
landskap

VanDalIZeD totem  Foto: richard schmidt
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Den kanadensiske konstnären Jeff Wall ställer 
ut 35 av sina viktigaste verk på Louisana; hans 
kända ljusboxar samt fotografier i både färg och 
svart-vitt. 

Jeff Wall är en av de mest signifikanta bildska-
parna i vår tid och en mästare i fotografi. Alla 
hans bilder är förberedda med samma omsorg 
som ett teaterstycke i flera akter, men det är be-
traktaren som själv får skriva manus. 

Jeff Wall – Tableaux Pictures Photographs, t o m 21 juni

MästeRliGa FOTOgRaFieR

Platon ©richard mosse

På Venedig Biennalen 2013 blev irländska konst-
nären Richard Mosse särskilt uppmärksammad 
för sitt videoverk “The Enclave”. På film och  
bilder av bland annat barnsoldater i Kongo,  
fotograferade med ett specialfilter, fick den om-
givande miljön ett rosenrött skimmer; som en rå 
och ohygglig kontrast till krigets fruktansvärda 
grymhet. 

Mosse mottog förra året Deutsche Börse  
Photography Prize för denna utställning och nu 
kan hans filmer 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, fotografen Jeff Wall och konstnären David Hockney.

Cruelty of war
the Irish artist richard mosse recieved lots of at-
tention on his video installation “the enclave” at 
the bi-annual Venice festival. In stills and video he 
portrayed child soldiers in Congo using a special fil-
ter which creates a sharp contrast to the harsh re-
ality and 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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NJUT AV VÅREN  
PÅ LOUISIANA  

UPPLEV 5  
UTSTÄLLNINGAR

SE MERA OM 
UTSTÄLLNINGAR  
OCH ÖPPETTIDER  
PÅ LOUISIANA.DK
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nItro CIrCus lIVetour I brIsbane 2010  
Foto: sport the library/Jeff Crow

Nitro Circus Live kan denna månad upplevas med en helt ny 
högoktanig show när de lander i Brøndby strax söder om  
Köpenhamn. Här kommer kända extremsportstjärnor som 
Travis Pastrana, X-Games guldmedaljvinnare Adam Jones, Blake 
“Bilko” Williams Josh Sheehan och Cam Sinclair att bjuda på sina 
häftiga och hisnande freestyletricks inom bland annat moto-
cross, BMX och skate. 

I showen kommer Jolene Van Vugt att flyga högt i sin special-
byggda Barbie bil och syskonparet Matty och Emma McFerran 
att utföra sina berömda tandem freestyle cross, sittande tillsam-
mans på samma motorcross-maskin.n

Nitro Circus – Moto Mayhem, 31 maj Brøndby.  
För mer info och biljetter www.billetnet.dk

Spänn fast säkerhetsbältet och var redo för djärva, gastkramande stunts 
när Nitro Cirkus Live kommer till Danmark med sin häftiga show. 

Följ oss på facebook!
facebook.com/magasinetdethander

Bångstyriga  
våGHalsaR

all nitroed up
they dare you to come 
and have a stunt experi-
ence of your life when 
nitro Circus comes to 
Copenhagen. Dirt bikes, 
skate boards and bmx 
bikes take to the sky in  
a dare devil extravaganza 
and a specially built barbie 
car makes jumps that you 
just didn´t think was pos-
sible.

”if it has an engine, 
it must fly.”



www.dethander.com – Det Händer 11Det Händer – KöpenHamn10
KorsbÆK  Foto: henrik Petit

MaTaDOR  
Live

Från början var Bakken ett ställe där människor samlades för  
att ta del av den livgivande och hälsosamma källan som fort- 
farande finns att se. Att besöka Bakken är en heldagsutflykt  
för hela familjen. Prova den gamla berg- och dalbanan, helt  
byggd i trä, eller ”Twister” som slungar besökaren runt i en  
nervpirrande upplevelse. 

Det nya kvarteret Korsbæk från Matador har precis öppnat. 
Man känner igen sig för allt är byggt såsom det var i tv-serien, 
både inne och ute. Gator, fasader, salonger och kök tar publi-
ken tillbaka till 20- och 30-talen i en helt unik upplevelse. 

I Korsbæk finns flera nya restauranger, alldeles särskilda  
butiker, en barberare med fler och man kan stöta på  
karaktärer från serien varje dag, hela sommaren, till  
och med gårdshunden Kvik finns där.n

Bakken, öppet t o m 30 augusti. För mer info www.bakken.dk

amusement for all
Just north of Copenhagen dwells Dyrehavsbakken, origi-
nally a place for rest and recreation in the lush surround-
ings 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 combination 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 nöjesparker.

CeCIlIe stensPIl  Foto: signe Vilstrup 

Willkommen?
Den unge amerikanen Cliff anländer till 1930-talets Berlin, en 
stad som är full av drömmar och möjligheter men också politik 
och förtryck. Under en tid i skuggan av den framväxande fascis-
men, där män-niskor letar efter kärlek och identitet, träffar han 
bland annat nattklubbssångerskan Sally Bowles på The Kit Kat 
Club. På klubben finns glädje, dekadens och finkultur som en 
tydlig kontrast mot den stigande paranoian som präglar verk-
ligheten omkring dem. 

Med kulisser i hisnande Las Vegas-stil och imponerande kos-
tymer utlovas en förförande berättelse och en dramatisk mu-
sikalshow med band på scen och populära sånger. Medverkar 
gör bland andra Mille Hoffmeyer Lehfeldt, Cecilie Stenspil, Lars 
Knutzon och Kirsten Lehfelt. Musikalen är iscensatt av Lars 
Kaalund.n

Cabaret, t o m 29 maj Det Kgl Teater.  
För mer info och biljetter www.kglteater.dk

Ladies and gentlemen
Cliff, a young american,  
arrives in 1930ies berlin,  
a city full of dreams and 
possibilities but also poli-
tics and suppression. the 
ever present fascism taints 
the lively city but people 
are still looking for love 
and identity. he meets 
sally bowls, a singer at  
the burlesque the Kit  
Kat Club, and together 
they try to make sense of 
it all. the classic musical 
“Cabaret” from 1966 by 
Fred ebb and John Kander 
is now playing at the royal 
theatre in Copenhagen.

i 30-talets Berlin välkomnas alla. eller...
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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

davids samling. 
Den islamiske samling, för  
mer info www.davidmus.dk

Ny� ken på att få veta hur det
doftar i Lauras kök?

Upplev stämningen från Matador
Ta vägen förbi Korsbæk på Bakken – Danmarks nya, stora upplevelsemiljö. 

Besök de välkända miljöerna från tv-serien, möt älskade karaktärer och njut av god, dansk mat 
– som den smakade på Matadors tid. Korsbæk på Bakken är platsen där mat, miljö och skådespel 

förenas till en perfekt helhetsupplevelse.

5 FRÄSCHA
MATSTÄLLEN MED 
MATADOR-TEMA

Boka bord på www.korsbæk-bakken.dk – eller ring på tel. 0045-39960345

kunGen av waltz
Den världsberömde violinisten och underhållaren, andré Rieu, kommer 
tillsammans med den berömda Johann Strauss-orkestern till Forum. 

André Rieu kommer till Köpenhamn på ett upp-
skattad återbesök där publiken kan se fram emot 
en helt ny och en fantastisk show. 

– Det är fantastiskt att se hur människor över hela 
världen oavsett ålder står upp på våra konserter, 
dansar, sjunger med och har så roligt. Människor 
återvänder hem glada och det visar på att klassisk 
musik är för alla och att vi lyckats nå vår publiks 
hjärtan”.

André Rieu är en artist i världsklass som kom-
binerar en mycket hög musikalisk nivå med när-
het till publiken. Detta ger en helt unik stämning 
på hans konserter vilket publiken älskar. Rieu är 
redan väldigt populär hos den danska publiken 
som tagit honom till sina hjärtan. När han går 

på scen vet publiken aldrig helt vad de kan för-
vänta sig, förutom en kväll i sällskap med en av 
världens bästa violinister. En stor del av succén 
beror på hans unika tolkning av genrer som vals 
och klassiskt, men även tack vare hans närhet till 
publiken. Konserterna är rent musikaliskt fullt i 
höjd med traditionella klassiska konserter, men 
tillsammans med sin unga och talangfulla orkes-
ter har han en förmåga att göra musiken levande 
och tillgänglig på ett helt annat sätt. Man märker 
tydligt att alla på scenen brinner för sin musik 
och för att dela den med publiken.n

andré Rieu und das Johann Strauss Orchester, 7 maj  
Forum. För mer info och biljetter www.billetnet.dk

”det är fantastiskt  
att se hur människor 
över hela världen  
oavsett ålder står upp 
på våra konserter, 
dansar, sjunger med 
och har så roligt.” 
andré Rieu
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Världstjärnan Nick Cave har åkt ut på en kort turné  
där han bland annat kommer till DR Koncerthuset.  
Senast musikern var i Danmark hade han med sig  
The Bad Seeds på två uppskattade och slutsålda kon- 
serter. Denna gång uppträder han ensam, dock har  
han med en handfull noggrant utvalda musiker på  
scen; Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler  
och Barry Adamson.n

Nick Cave Solo, 12–13 maj, Koncerthuset.  
För mer info och biljetter www.dr.dk/Koncerthuset

unik  
konsert

Foto: Free 

Det sjuder av musik och glada toner i nöjesparken  
med körsång, gospel och rock. Dessutom  
kommer Pippi Långstrump på besök i sällskap  
av Kling och Klang.

MuSiK OCH  
SåNggLäDJe

köRFest
För sjunde året i rad hyllas sångglädjen när  
Tivoli bjuder in körer från när och fjärran för  
att uppträda under bar himmel på bland annat 
Harmonipavillonen, Pantomimeteatret och  
Plænen. Sjung tillsammans med körerna när  
de återger allt från rock, pop och musikaler till 
välkända, klassiska visor. 

Kordage, 9–10 maj

FRedaGsROCk!
Musikerna och kompisarna Simon Kvamm och  

Peter Sommer har, sedan de för 
fem år sedan började spela 

tillsammans som duon  
De Eneste To, fått en stor 

och hängiven fanskara 
och de har slutsålt på 
alla sin konserter.  
Simon är även sångare 
i rockbandet Nephew, 
Peter är soloartist. 

Passa på att uppleva 
De Eneste To när 

de uppträder på 
Plænen.

De eneste To, 15 maj

GOspelFestival
Tivoli Gospel Festival har med  
åren blivit ett uppskattat evene-
mang. Hela nöjesfältet ljuder av  
glada gospeltoner och medryckande 
rytmer när gospelsångare intar både 
små och stora scener.

Tivoli gospel Days, 16 maj

tJOlaHOpp tJOlaHeJ!
Snart kommer Sveriges mest kända hjältinna, 
Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta 
Efraimsdotter Långstrump på besök, och med  
sig har hon bland andra Prussiluskan samt polis-
konstaplarna Kling och Klang. Skratta och ha ro-
ligt tillsammans med Pippi när hon kommer och 
hälsar på alla barn och vuxna.

Pippi på Tivoli, 24–25 maj

tJaJkOvskiJ
Den talangfulla och gudabenådade violonisten, 
30-åriga Nemanja Radulović, gästar, tillsammans 
med den jämnåriga dirigenten Santtu-Matias 
Rouvali, Tivolis Koncertsal där han framför en 
virtuos violinkonsert, som skrevs av Tjajkovskij 
kort efter det att han genomgått en dramatisk 
livskris.n

Tjajkovskij, 29 maj, för biljetter www.tivolifestival.dk

    De eNeSTe TO

tivoli
För mer info och biljetter  
www.tivoli.dk

Foto: Free Images



www.dethander.com – Det Händer 17Det Händer – KöpenHamn16

Røgelsesbrændere  
og rosenvandssprinklere  
fra den islamiske verden
20/3 – 6/9 2015

www.davidmus.dk

världsberömt slott
Den första befästningen kallades Krogen och när den seder-
mera 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 
förnimmas av besökarna. Den årliga Shakespearefestivalen 
uppför många av pjäserna där olika skådespelare genom åren 
har medverkat, häribland Kenneth Branagh och Jude Law.

En av Danmarks stora legender handlar om den mytom-
spunne 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 innehållsrika. Kronborgs slott 
är sedan år 2000 upptaget 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 re-
makes which lays the foundation for 
an exciting visit. 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 festival 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. 

   
   

   

    
    

     
    holger DansKe  Foto: styrelsen for slotte og K

ulturejendomme


