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1. Teaterfest i Köpenhamn
Teaterfestivalen tar plats i Köpenhamn och som en del av evenemangen kan man på utom-
husscener, uppställda på gator och torg samt på olika teatrar runt om i huvudstaden, upple-
va utdrag av utvalda teaterpjäser. Huvudsyftet är att publiken ska ha möjlighet att uppleva så 
många olika smakprov på teaterpjäser som möjligt. Mer än 100 olika teater- och scenkonst-
grupper deltar i evenemanget som bland annat bjuder på gästspel från Iran, Israel, Tyskland, 
Ungern och England. Utöver teaterpjäserna bjuder CPH STAGE på readings, konserter, debatt, 
teaterloppis och seminarer.n

CPH STAGE, 10–21 juni. För mer info www.cphstage.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
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3. Park med Svamp
Konstparken på Ordrupgaard Konstmuseum har återigen öppnat för säsongen, i år med utom-
husverk av konstnärna Simon Starling, Henry Krokatsis och Klara Kristalova. Besökarna kan 
se fram emot att uppleva udda varelser och en portal på 4 meter som leder in till andarnas mystiska 
värld. Därutöver finns uppskattade och finurliga konstverk kvar från 
tidigare år som den tre meter höga flugsvampen av Carsten  
Höller och spegellabyrinten av Jeppe Hein. Dessa ingår nu  
i en permanent del av parkens och museets samling.n

Kunstpark Ordrupgaard. För mer info ordrupgaard.dk

4. Utomhusbalett
Den Kongelige Ballet firar 10-årsjubileum på  
evenemanget Sommarballet där en danstrupp upp-
träder med gratis utomhusföreställningar på en turné 
runt om i Danmark. På Sjælland kan sommarbaletten 
upplevas vid Bernsdorff Slot, norr om Köpenhamn.  
Ta med fika och filt och njuta av utvalda danspartier 
från föreställningar som Don Quixote, Dancing with 
Anger, Blomsterfesten, Viscera, Nøddeknækkeren,  
Romeo och Julia, Napoli, Cacti och Svansjön.n

Sommerballet, 14. juni: Gentofte, Bernsdorff Slot.  
För mer info www.kglteater.dk

3CarLSBergS gaMLa BrYggHUS  
Foto: Carlsberg

CarSteN HöLLerS PaDDeHat 
Foto: anders Sune Berg
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Paul goes Orange
one of the most legendary music 
festivals in the world takes place  
in roskilde. it started out in 1971 
and has grown to a full blown mu-
sic extravaganza attracting the big-
gest names and artists. the lineup 
this year couldn t́ be better when 
Sir Paul McCartney plays roskilde  
Festivalen. also on stage this year  
is Nicki Minaj, timbuktu, Pharrell  
Williams and veronica Maggio. 
Lots of activities like art exhibi-
tions, graffiti and a skatepark is  
on site for your entertainment.  
Be sure to be there on time,  
the place is packed to the rafters.

Sedan debuten 1971 har en uppsjö av världskända musiker  
och band spelat på Roskildefestivalen, bl a U2, The Rolling Stones, 
Bruce Springsteen och Rihanna. Årets huvudattraktioner är, om 
möjligt, ännu mer legendariska.

DAGS FöR 
MUSIKFEST

Första gången festivalen gick av stapeln varade  
evenemanget i bara två dagar. Huvudnamnet var  
Gasolin med Kim Larsen som frontfigur, biljettpriset 
var 30 danska kronor. Trots publiksuccé gick festiva-
len med förlust och har sedan skötts av  ”The Roskilde 
Foundation”, en ideell organisation för utvecklandet 
och stödjandet av musik, kultur och humanism. 

I år pågår festivalen i en fullspäckad vecka, publi-
ken brukar dock påbörja inflytten till tältområdet  
flera veckor innan startskottet. Som vanligt finns det 
ett flertal scener och dit kommer bland annat Nicki 
Minaj, Timbuktu, Pharrell Williams och Veronica 
Maggio och spelar. Huvudnamn och den levande legen-
den Paul McCartney intar Orange Scen på lördagen.

Utöver konserter kan man uppleva konst, kolla  
graffiti, pyssla med DIY i en workshop, dansa till dj’s 
eller rulla runt på skateområdet.n

Roskildefestival
27 juni–4 juli.  
För mer info och biljetter  
www.roskilde-festival.dk
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100 YearS ago av Peter Doig

Den skotske konstnären Peter Doig har kommit till 
Louisiana med en fantastisk utställning som illustre-
rar världen som ett underbart ställe under oavbruten 
förändring, där både mörkret och drömmarna vistas, 
sida vid sida. Att Doig har rest runt i världen speg-
las tydligt i hans konst, där vissa tavlor är inspirerade 
av djungeln i Trinidad, andra av Nordamerikas vita 
snölandskap. Motiven i hans tavlor beskrivs ofta som 
gåtfulla och fascinerande landskap.

Peter Doig, t o m 16 augusti

DRöMLANDSKAP
På konstmuseet Louisiana visas just nu verk av Peter Doig. Dessutom visas  
fotografier av Jeff Wall och konstnären David Hockney.

In to the dream
at Louisiana art museum works  
of artist Peter Doig are on display. 
also works of photographer Jeff 
Wall and artist David Hockney can 
be seen. the Scottish artist Peter 
Doig´s art often shows the world  
as a wonderful place under constant 
change where darkness and dreams 
co-exist. From the jungles of trinidad 
to the snowy mountains of america 
his paintings show fascinating land-
scapes for the viewer to be a part of.
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Följ oss på facebook!
facebook.com/magasinetdethander

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

Bo
x

iN
g

  ©
Jeff W

all

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 bild- 
skaparna 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 betraktaren som själv får skriva manus. 

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

MÄSTERlIga FOTOGRAFIER

louisiana
För mer info och biljetter  
www.louisiana.dk
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MARK KN
O

PFLER

JESSIE J

Från klassiskt till rock – Tivoli bjuder på konserter för alla slags musikälskare.

MUSIKFEST
pIaNOkONSERT
En av de nya stjärnorna inom klassisk mu-
sik, Ingolf Wunde, fick sitt internationel-
la genombrott vid Chopin-tävlingen 2010. 
Upplev Wunder som solist i Tjajkovskijs 
1:a pianokonsert tillsammans med Tivolis 
Symfoniorkester och dirigenten Perry So, 
när han gästar Danmark för första gången. 

Ingolf wunder og Tjajkovskijs  
klaverkoncert nr.1, 10 juni

FREDagSROCk
Rocka och dansa framför Plænen när  
brittiska sångerskan Jessie J intar scenen 
med radiohits som ”Do It Like A Dude”,  
”Price Tag” och ”Bang Bang”.  Jessie J fick 
2011 musikpriset BRIT Awards och hon 
har dessutom skrivit hitlåten ”Party in the 
U.S.A.” åt artisten och kollegan Miley Cyrus.  

Jessie J, 19 juni

MaRk kNOpFlER MED BaND
En av världens främsta gitarrister, Mark 
Knopfler, kommer tillsammans med sitt 
sjumannaband att bjuda på både äldre 
Dire Straitslåtar och  
material från hans 
solokarriär. Mark 
Knopfler har un-
der sin karriär 
vunnit ett fler-
tal Grammys 
och han står 
bland annat  
bakom hits som 
”Money For No-
thing”, ”Sultans Of 
Swing” och ”Romeo and 
Juliet”. Han har dessutom samarbetat med 
bland andra Emmylou Harris, Bob Dylan, 
Eric Clapton och Van Morrison.n

Mark Knopfler, 14 juni

Tivoli
För mer info och biljetter  
www.tivoli.dk
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Finurligt
Snart öppnar Arken en unik utställning med verk av den  
konstnären och keramikern Bjørn Wiinblad (1918-2006).  
Här kan besökarna närskåda en fantastisk samling med  
keramik, porslin, tavlor, skisser, scenografi och teater- 
kostymer. Utställningen visar hur Wiinblad genom  
sitt liv utvecklade sin unika konststil, varifrån han 
hittade sin inspiration samt hans unika känsla för 
inredning och design. 

Konstnären är internationellt känd för bland  
annat sina karaktäristiska ansikten målade med  
en finurlig prägel av starka färger, runda former  
och orientalisk inspiration som leder tankarna mot 
mystik och äventyr som i Tusen och En Natt.n

Bjørn wiinblad, 16 juni–17 januari. 
För mer info www.arken.dk
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BJørN WiiNBLaD, ForLæg tiL goBeLiN, goUaCHe, Ca. 1970-73.  Foto: anders Sune Berg
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SkOJ på SOMM  aRlOVET

haVNEBaDE
Kom ihåg att ta med badkläder och handduk om 
ni planerar ett besök i Köpenhamn! Mitt i centrala 
huvudstaden finns tre utomhusbad där man till-
sammans med badglada storstadsinvånare kan ta 
ett gratis dopp i hamnen. I hamnbaden hittar man 
både barnbassäng, vanliga bassäng och hopptorn. 

öppet t om 31 augusti. www. teambade.kk.dk

hÄlSa på EN DINO
Res med tillbaka i tiden och hälsa på Misty,  
en äkta dinosaurie i full storlek, som sedan  
förra året finns på Zoologisk Museum. Dino- 
saurien hittades 2010 av den tyska paleontologen 
Raimond Albersdörfer och hans två tonårssöner 
i den amerikanska delstaten Wyoming. Raimond 
Albersdörfer jobbade med ett annat projekt och  
för att få lite arbetsro bad han sina söner att leta 

efter ben och fossiler någon annanstans. Stor var 
hans förvåning när killarna hittade några gigantis-
ka ben som legat gömda i sanden och fyndet visade 
sig vara en 17 meter lång och ännu inte fullvuxen 
hona. De döpte henne till ”Misty”. 

www.zoologi.snm.ku.dk

køBENhaVNS BEFæSTNINg
Vestvolden byggdes för 120 år sedan för att skydda 
Köpenhamn mot attacker från eventuella fiender. 
Den gamla försvarsanläggningen är fortfarande in-
takt med vallgravar, hemliga rum och en labyrint av 
underjordiska gångar. Besökare kan ta sig dit för att 
motionera, cykla eller testa mobilspelet ”Forsvundet 
i tiden”, som har nominerats till ”Best Nordic Inno-
vation Award 2013” på Nordic Game Awards. 

www.befaestningen.dk

Sommarlov är lika med möjligheter till många roliga upplevelser. Vi har  
samlat några förslag för alla åldrar, inomhus och utomhus. Mycket nöje!

Foto: Freeimages, Cirkusmuseet, Birgitte rubæk/Statens Museum for kunst, Lars Schmidt, visitCopenhagen
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SkOJ på SOMM  aRlOVET

CIRkuSMuSEET
Söder om Köpenhamn hittar man Nordeuropas största samling av 
cirkusrekvisita donerade av akrobater, jonglörer, domptörer, clowner, 
magiker och dansare. På museet får man en insyn i cirkusens magiska 
värld och besökarna kan dessutom prova att lära sig nya cirkustrick.

www.cirkusmuseet.dk 

kNuThENBORg SaRaFIpaRk
Har man ingen möjlighet att ta sig till Afrikas savann är Knuthenborg 
Safaripark på Sydsjælland ett jättebra alternativ. Vissa delar av parken 
kan enbart upplevas i bil eftersom bl a de sibiriska tigrarna, vistas ute 
på den öppna savannen. Vill man ha en helt särskild upplevelse kan 
man boka ett besök i tigerstallet eller vara med om att ge vargarna mat.

www.knuthenborg.dk

laByRINTpaRkEN
Kalvehave Labyrintpark på Sydsjælland utmanar besökare i alla 
åldrar. Här kan man leka, springa i kapp och gå vilse i ett flertal 
kluriga labyrinter samt prova på de stora traditionella brädspelen 
på marken, för lite rolig hjärngympa.n

www.kalvehave-labyrintpark.dk

GIRAFFTRäFF
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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.
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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

www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!
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Familjeläckerier

Huvudbyggnaden i parken är från ca 1623 och 
beboddes av de anställda på slottet. 1850 fick den 
kungliga materialkusken M Hansen kungligt brev 
av Frederik VII om att han kunde öppna en ser-
vering ”till amuserande glädje”. Glädjen begrän-
sades dock till kaffe och tevatten men mjölk och 
grädde kunde också tillhandahållas över halvdör-
ren om så önskades. Därmed var Danmarks för-
sta ”familiehave” öppnad. Det lilla traktörsstället 
betalade årligen ett arrende till den danske kungen 
på hela 24 kr. Efter några år fick man också till-
låtelse att sälja bayerskt öl medan andra munt-
ra drycker av starkare kaliber fortfarande endast 
kunde tas med och förtäras av gästerna. Denna 
självförplägnad var dock avgiftsbelagd.

På grund av etablissemangets litenhet döptes 
den snabbt till ”tevattenhuset” eller ”Pusteørerne”. 
Dessa vattenhål blev snabbt populära mötesplat-
ser för det bättre borgerskapet och här tumlade 
Köpenhamns kulturelit flitigt. Här mötte således 
Holger Drachman sin näpna hustru Edith för för-
sta gången. Listan över kända gäster som bevis-

tat ”Haven”, som den kallas i folkmun, är mycket 
lång och växer för varje år. Den legendariske hu-
moristen Storm P har till och med en egen staty i 
parken som skars ut ur parkens äldsta almträd av 
konstnären Ole Bülow 1998. Storm P’s museum 
ligger också i nära anslutning till restaurangen.

Hansens familiehave drivs idag 
av familjen Christen-
sen och är en syn-
nerligen väleta-
blerad oas bland 
kungligheter, 
kändisar och 
vanligt folk 
som värdesät-
ter det genu-
int danska kö-
ket och dess 
traditioner.n

Hansens Gamle Familiehave.  
För mer info www.hansenshave.dk

Mitt i centrala Köpenhamn ligger Frederiksberg där Frederiksberg Slott och 
zoologisk Have är granne med en av stadens bäst bevarade folkliga hemlig-
heter, Hansens Gamle Familiehave.

HaNSeNS gaMLe FaMiLieHave  Foto: visitDenmark
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a world of ballet
World class ballet dancers from  
London royal Ballet join forces with 
Danish opera stars when verdens-
balletten comes to Sølyst, just north 
of Copenhagen. the australian su-
per star Steven Mcrae is the artistic 
leader of the company and he comes 
straight from the Bolshoi Ballet in 
Moscow were he dances albrecht in 
”giselle”. other international icons 
are Roberta Marquez from Brazil, 
italian Frederico Bonelli and Hikaru 
kabayashi from Japan. the program 
contains both pieces of classical bal-
lets like Swanlake, Sleaping Beauty, 
Manon and Don Quixote but also 
modern and especially created pieces 
for verdensballetten. on stage  
also the Danish opera phenomenon  
Peter Lodahl and english world  
violinist Charlie Siem.

Världens bästa balettdansare förgyller  
parken kring den kungliga skjutbanan Sølyst  
i Klampenborg norr om Köpenhamn. verDeNSBaLLet  Foto: Bo Hellum

SOMMaRBalETT  
PÅ SøLYST

Solodansare från en av världens mest prestigefulla kompa-
nier, The Royal Ballet of London, kommer tillsammans med 
danska operasångare att för åttonde året i rad ge en fantas-
tisk utomhusföreställning. För första gången kommer man 
till Sølyst strax utanför Köpenhamn och därefter gästas ock-
så Skagen och Møllerup vid Århus. 

Den australiensiske världsstjärnan Steven McRae är  
Verdensballettens konstnärliga ledare. Han kommer direkt 
från Bolshoibaletten i Moskva där han dansar rollen som 
Albrecht i ”Giselle”. Till årets föreställning i Søborg har han 
satt samman några av världens yppersta dansare, t ex den 
brasilianska ballerinan Roberta Marquez, den italienske  
solodansaren Frederico Bonelli och från Japan kommer  
Hikaru Kabayashi. Hela programmet består av ett urval  
av de mest kända och älskade baletterna som Svansjön, 
Törnrosa, Manon och Don Quixote men också modern  
balett och verk skapade speciellt för Verdensballetten.

Dansarna får sällskap av några danska operakanoner från 
bl a Det Kongelige Teater i Köpenhamn, t ex Peter Lodahl 
som för första gången uppträder med Verdensballetten. Som 
en speciell musikalisk gäst uppträder en av Englands mest 
kända violonister, den blott 28-årige Charlie Siem, som nor-
malt uppträder på London Royal Albert Hall och festivaler 
runt om i världen och som vid flera tillfällen även ackom-
panjerat London Royal Ballet på turné.n

Verdensballet på Sølyst
7 juli, Sølyst, för mer info och 
biljetter www.verdensballet.dk
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Marita, flyger ni till  
Visby året om? 
Mårten Göthberg, VD  
Olof Viktors i Glemminge på Österlen

Marita Nilsson, Stationschef Malmö Aviation: 

Jodå, i samarbete med Sverigeflyg har vi upp till tre avgångar i veckan direkt från Malmö och vi 
utökar antalet avgångar under sommaren. 

Alltså kan du alltid lätt och enkelt hälsa på dina släktingar och vänner. Hittar du inte en direkt avgång 
som passar kan du alltid flyga via Bromma, bagaget checkar du in här som vanligt.  
Välkommen ombord!

Vi flyger till Stockholm/Bromma, Göteborg, Malmö, 
Umeå och Östersund. Med våra partners flyger vi 
via Bromma även till Halmstad, Kalmar, Ronneby, 
Sundsvall, Trollhättan, Visby, Växjö, Ängelholm, 
Bryssel och Helsingfors.

kl 09:32, Malmö Airport
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En oplevelse i særklasse
Solodansere fra et af verdens mest prestigefyldte 
kompagnier, The Royal Ballet of London, optræder 
i smukke omgivelser ved den danske kyst.

0 7 .  J U L I  2 0 1 5 
Sølyst, København

K Ø B  B I L L E T T E R  PÅ  
W W W.V E R D E N S B A L L E T. D K

 “En åndeløst  
  spændende fortælling  
  om ærlige drømme”

I N F O R M AT I O N

“Stjernedans under  
åben himmel”

B E R L I N G S K E

“Verdensballet var  
som et eventyr”

S J Æ L L A N D S K E

“Betagende ballet  
 for folket”

N O R D J Y S K E
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