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3LAURA LIMA, DEN NAKNA MAGIKERN 
Foto: Ida Tietgen Høyrup

3. Antonov och Merlin i det blå 
Det mullrar och viner i luften över Roskilde när flygdagarna drar igång i mitten av augusti.  
Massor av aktiviteter och flyg av alla de slag kommer att närvara både i luften och på marken. 
Bland de militära deltagarna finns bl a turkiska flygvapnet med en F-16, det belgiska flygvapnet 
kommer med sitt F-16 Demo Team och en Hercules C130, Luftwaffe visar upp Eurofighter och 
Boeing visar upp två av sina Super Hornet. Helikopteravdelningen visar upp en Super Puma  
från Swiss Airforce och danska försvaret flyger sin EH 101 räddningshelikopter.

Det är 70 år sedan Andra världskrigets slut och till Roskilde Airshow kommer flera flygplan 
från den tiden. Bl a kommer en Vickers Supermarine Spitfire Mk XVI att vråla förbi med sitt 
klassiska ljud från den 2.000 hk starka Rolls-Royce-motorn och en amerikansk P-51 Mustang 
hälsar också på. En tysk flygare från eran är Messerschmidt ME 109 och Ryssland representeras  
av en YAK3. Samtliga deltar också i arrangemang på utställningsområdet. 

Ett flertal konstflygningsgrupper kommer också, bl a Jordaniens Falcons. Därutöver blir  
det massor av spännande gäster från Danmark. Värd att nämna är den fina dubbeldäckaren  
AN 2 Antonov, ett gammalt fint ryssplan, som har sin hemvist i Danmark numera. En av de  
legendariska arbetshästarna under Andra världskriget är Douglas DC-3, även kallad Dakota  
i militärtjänst. Denna flygande klassiker transporterade trupper och förnödenheter till krigets 
alla fronter och var känd för sin tillförlitlighet. Under flygdagarna erbjuds rundflygningar i en 
äkta DC-3a vilket är väldigt spännande.n

Roskilde AirShow, 14–16 augusti, Roskilde. För mer info www.airshow.dk

1. H C Andersen Festival
Danmarks största sagoberättare, H C Andersen, hyllas och firas för tredie året i rad med en 
glädjespridande festival i hans egen hemstad Odense på vackra Fyn. I en äventyrlig atmos- 
fär bjuds besökare välkomna av gycklare, konserter, symfoniorkester, cabaret, street art,  
utomhusscener, barnparad och mycket mer. Årets huvudföreställning blir Den Flygande 
Kofferten i en nutida berättelse med en vacker prinsessa, mycket skönhet, krossade drömmer 
och förtrollande magi. Prinsessans klänning är skapad av kostumdesigner Poul Sylvestersen,  
inspirerad av H C Andersens många kärleksbrev till den svenska operasångerskan Jenny 
Lind, och utformad som författarens karaktärtistiska pappersklipp.n

HC Andersen Festivals, 16–23 augusti. För mer info www.hcafestivals.dk

2. Trollkarlens verkstad
Saker och grejer, tingel och tangel. Utforska, hitta och upptäck magin i den brasilianske  
konstnären Laura Limas gigantiska verkstadsliknande totalinstallation på Statens Museum  
for Kunst. På utställningen ”Den Nakna Magiker”, visar Laura Lima sin konstnärliga process 
där hon med en gäckande gåtfullhet skapar sina universum. Huvudverket är i ständig föränd-
ring; det är vad den personen, som för tillfället agerar magiker, väljer att göra med alla före-
mål som avgör hur verket ser ut.n

Laura Lima t o m 18 oktober, Statens Museum for Kunst. För mer info och biljetter www.smk.dk

21 H.C. ANDERSEN FESTIVALS 
Foto: Skovdal.dk
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Följ oss på facebook!
facebook.com/magasinetdethander

Shakespeare Festival
1–9 augusti, Kronborg Slot 
För mer information och biljetter 
www.hamletscenen.dk.

MERCHANT OF VENICE MED AL PACINO  Foto: Michael Radford

D
IA

G
N

O
SIS-H

A
M

LET
  Foto: M

arta Vidanes

HAMLETS TANKEVÄRLD
En skådespelare spelar alla roller och dyker ner  
i djupen av Hamlets tankar och ger en spännande  
och visuell bild med hjälp av film, skådespel, dra-
ma och dockor. Det fantastiska spanska Companiya 
Pelmànec bjuder på en intensiv föreställning och  
en storm av känslor som träffar rakt i hjärtat.

Diagnosis: Hamlet, 5–6 augusti. 

FESTIVALENS FINAL
HamletScenens slottskonsert leds av den interna- 
tionellt berömde Frans Rasmussen som med fast 
hand dirigerar Greve Harmoniorkester. Till sin hjälp 
har han Lise Davidsen och Steffen Milling som sjunger 
de vackraste partierna ur de av Verdis operor som  
baserats på Shakespeares dramatik. Nytt för i år är  
att man blandar dans med musik när den berömda 
dansaren från NYCB, Ask la Cour Rasmussen, tillsammans med Susanne Grinder  
från det Konglige Ballet, tolkar utdrag ur Prokofjevs musik ”Romeo och Julia”.n

Shakespeare in Concert, 9 augusti.

Hamlet överallt
För 400 år sedan skrev William Shakespeare dramat ”Hamlet” som spelas  
över hela världen titt som tätt. Sedan 1816 har pjäsen uppförts på Kronborg   
Slott med stjärnskådespelare som Laurence Olivier, Vivien Leigh, Kenneth 
Branagh, John Gieldgud, Derek Jacobi, Simon Russel Beale med fler. De pro- 
duktioner som spelats på slottet sedan 1996 har samtliga haft sin utgångspunkt  
i Shakespeares universum och dramatiska verk.

HAMLET  Foto: Matthias Horn

FÖRVIRRAD PRINS
Ett firat tyskt gästpel sätter sin prägel på Hamlet- 
festivalen i år. Uppsättningen har vunnit flera pre-
stigefulla priser på bl a Schaubühne 2010 och Staats-
schauspiel Dresden 2013. Historien om Hamlet, den 
förvirrade danske prinsen, och hans intrikata  
familjeförhållanden är välkänd. Mord, hämnd 
och svek genomsyrar den familjära intrigen. På 
scen står gräddan av det tyska skådespelarkollek-
tivet såsom Christian Friedel, Torsten Ranft och 
Hannelore Koch.

Hamlet, 1–4 augusti.

FILM UNDER STJÄRNORNA
På Kronborg visas också filmen ”The Merchant  
of Venice” med bl a Al Pacino och Jeremy Irons 
i rollerna. Handlingen börjar med att den unge 
Bassanioa friar till den vackra adelsfröken Portia. 
Han måste låna 3.000 gulddukater av den veneti-
anske köpmannen Antonio som kontaktar Shylock. 
Han i sin tur kräver en köttslig pant. Dramat för-
djupas när det otänkbara inträffar.  

The Merchant of Venice, 8 augusti.
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HENRI MATISSE, ESKIMOEN 1947  Foto: Pernille Klemp

HENRI MATISSE SJÄLVPORTRÄT 1906 
Foto: Statens Museum for Kunst

Matisse og Eskimoerne
För mer info  
www.ordrupgaard.dk

Med nordisk 
INSPIRATION

Långt mindre välkänt är att konstnären på sin  
ålders höst riktade sina blickar och sin skapar-
kraft mot den höga nord i en rad svart/vita skild-
ringar av eskimåerna. Deras ansikten och masker 
möter han genom sin svärsons samling av inuit-
masker och den danske polarforskaren Knud  
Rasmussens böcker. 

Utställningen ”Matisse og Eskimoerne” sätter  
fokus på en förbisedd nisch i hans senare verk  
där han i stigande grad förenklar och radikali-
serar sina porträtt och figurframställningar och 
förlänar dem maskernas monumentalitet. Ut-
ställningen på Ordrupgaard visar verk på papper, 
bland annat en serie om 31 litografier av eskimå-
ansikten, från slutet på 1940-talet.n

Paper and masks
Henri Matisse is well-known for his colourful  
images from the south of France. Less known  
is his later work, inspired by his brother-in-laws  
collection of inuit masks. The exhibition shows  
31 lithographs of inuit faces from the late 1940ies.

De flesta är mycket bekanta med Henri Matisse och hans färgsprakande  
bilder från Sydfrankrike och hans monumentala pappersklipp där han  
framstår som en av 20e århundradets största kolorister.

Grønnegårdsteatret
För mer info och biljetter
www.groennegaard.dk

Lars Mikkelsen och Ann Eleonora Jørgensen, TRIBADERNES NAT 
Foto: Bjarne Stæhr. Grafik: Helle Riis

KAOS OCH KONKURS
Strindberg är nära konkurs, han är utfrusen i Sverige och han försöker nu, fattig och förtvivlad, att  
sätta upp en pjäs på en teater i Köpenhamn. Äktenskapet med Siri von Essen är en katastrof och 
”Tribadenas Nat” handlar om en sårbar och genial konstnärs kaotiska liv; en brutal och samtidigt  
oerhört underhållande föreställning.

Tribadernes Nat, spelas t o m 22 augusti

UTMANANDE KVINNOLIV 
1724 lämnar kvinnan Sidsel sitt  
oäkta barn på Jylland. Hon flyttar  
till Köpenhamn där hon, tvungen av 
omständigheterna förklär sig till man,  
giftar sig med en kvinna, blir kär i en 
man och till sist hamnar i dåtidens  
fängelse, Spinnhuset. Berättelsen  
om Sidsel handlar om längtan, vilja, 
kvinnoliv, kärlek och svek.n

Visen om Sidsel, spelas t o m 22 augusti

På Grønnegårdsteatrets repetoar finns i år komedi, kvinnoliv och drama.

Johanne Louise Schmidt och Peter Christoffersen, VISEN OM SIDSEL  
Foton: Bjarne Stæhr, Grafik: Helle Riis

&KAOS  
kvinnoliv
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I slutet av augusti slår Wallmans Cirkusbygningen i Köpenhamn upp dörrarna 
för sin helt nya och spektakulära show ”Music Box”. Wallmans levererar som 
vanligt en helkväll med upplevelser, show, mat och underhållning i världsklass.

Foto: Jesper Blæsild

Högtflygande 
dinnershow

Wallmans
Music Box, premiär 21 augusti 
För mer info och biljetter  
www.wallmans.dk

Just Wallmans-konceptet är helt unikt i sitt slag med artister och servitörer som uppträder i halsbrytan-
de nummer som verkligen får publiken att ryckas med och tappa hakan. Under de senaste åren har man 
lyckats få några av världens bästa artister i genren till sig och det  
i kombination med en fyrarättersmeny av yppersta klass gör att  
publiken strömmar till från när och fjärran. Den musikaliska  
underhållningen spänner från U2 och Take That till Twisted Sister. 
Årets show innehåller också en hyllning till Elton John som du  
aldrig kommer att glömma.

I den musikaliska taktpinnen håller Frederik von Wachenfeldt, 
som vanligt. Hans musikaliska adelsmärke är att kombinera väl-
känd musik i ny tappning med ett unikt sammanhang. Nya artister 
för i år är bl a Oliksiy Khilya som levererar ett makalöst nummer  
i handstående. Favoriterna Jimmy & Anna är tillbaka i år med sitt  
högtflygande och suggestiva akrobatnummer.

Wallmans är en helkvällsupplevelse för när finalen i dinnershowen 
är avklarad växlar Cirkusbygningen kostym och blir Köpenhamns 
hetaste nattklubb/disco.n

Dinnershow  
extraordinaire
Wallmans international  
dinnershow in Copen-
hagen is just what you 
are looking for if you 
want world class acts, 
great music, superb din-
ing and the best night club 
in town. The show spans 
over music from U2 and 
Take That to Twisted  
Sister and a brand new  
Elton John act that cer-
tainly will impress you. 
So book an unforgettable 
night at Wallmans asap.

På årets festivalprogram finns en uppsjö av roli-
ga evenemang, häribland skördefester, aktiviteter 
för  vuxna och barn samt ett flertal gatumiddagar. 
Michelinrestaurangen Relae firar sitt fem-årsjubi-
leum med en parkfest i den populära stadsdelen 
Nørrebro med finbesök av kockarna René Redzepi, 
Tchad Robinson och Rosio Sanchez. 

En annan medlem i Köpenhamns gastronomiska 
elit är Michelinrestaurangen Kokkeriet som bju-
der besökarna på en specialmeny runt festivalens 
tema hållbarhet och samhörighet. På Danmarks 
Nationalmuseum kan man få sig en historisk titt 
på danska kakor genom tiderna.

Festivalbesökarna kan även unna sig traditio-
nella danska smørrebrød i kombination med en 
ny nordisk öl, presenterad av Ølentusiasterna.n

Copenhagen Cooking, 21–30 augusti.  
För mer info www.copenhagencooking.dk

I slutet av augusti arrangeras en tio dagar lång fest där alla restauranger  
i Köpenhamn får visa upp sig. Var med i firandet av en populär matkultur  
på huvudstadens gator och torg.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

© GoBoat

Foto: Christian Lindgren

SMAKLIG
måltid
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OKAHUNKEE/SOME OTHER PEOPLE’S BLUES av Peter Doig

Den skotske konstnären Peter Doig visar på 
konstmuseet Louisiana en fantastisk utställning 
som illustrerar världen som ett underbart ställe 
under oavbruten förändring, där både mörkret 
och drömmarna vistas, sida vid sida. Att Doig  
har rest runt i världen speglas tydligt i hans konst, 
där vissa tavlor är inspirerade av djungeln i Tri-
nidad, andra av Nordamerikas vita snölandskap. 
Motiven i hans tavlor beskrivs ofta som gåtfulla 
och fascinerande landskap.n

Peter Doig, t o m 16 augusti

Dröm-
landskap
Nu är det sista chansen att se  
Peter Doigs färgstarka tavlor.

Louisiana
För mer info  
www.louisiana.dk

BESÖK

Østergade 16  ·  1100 København K  ·  Tel +45 33 32 31 31 

SVÅRSLAGNA REKORD, SKRÄCK OCH SKRATT,  
KRYMPTA HUVUDEN OCH SAGOR

Rådhuspladsen 57  ·  1550 København V  ·  Tel +45 33 32 31 31

BESÖK DE FYRA TOPPATTRAKTIONERNA
I KÖPENHAMNS CENTRUM!
DÄR FINNS UPPLEVELSER FÖR HELA FAMILJEN

10% Visa annonsen vid ingången och få 
minimum 10% rabatt på biljetten!

ÖPPET VARJE DAG FRÅN KL. 10 RA
BA

TT

TA EN TITT PÅ www.ripleys.dk

™

ta_annonce_svensk_170x260_061112.indd   1 07/11/12   14.39

SOMMER 
FOR BØRN

DON MCLEAN 
(US) 8/10

PAT  
MARTINO (US) 
18/10

KIM  
LARSEN 27/6
FOLKEKLUBBEN & JOHN 
MOGENSEN SHOW BAND

Kulturværftet, Helsingør kuto.dk 

THE MAZE  
OF HAMLET
JULY 4 – AUG 9

A 30-minute speechless 
performance – live theatre 
and 3D. Put on 3D glasses, 
and join a young Hamlet on 
an amazing and enigmatic 
trip. From age 6

”Afrika” är det tredje och sista kapitlet i Louisianas berät- 
telse om arkitektur, kultur och identiteter. 2011 skapade  
museet ”New Nordic” som avhandlade den nordiska bygg-
kulturen och 2012 riktades intresset mot den arabiska värl-
dens snabbt växande s k Babel-städer.

Louisianas arkitekturutställning handlar inte bara om 
byggnationer och estetik men om de fysiska och mentala 
rum som skapar vår sociala gemenskap och som arkitek- 
turen hjälper till att forma, tolka och förändra, och som  
berör våra liv och hur vi lever. Utställningen har fokus på 
den afrikanska kontinentens traditioner och framtid inom 
arkitektur och kultur.

Arkitektur, kultur og identitet, t o m 25 oktober.

KULTUR OCH IDENTITET
Arkitektur, samtidskonst och kulturhistoria visas just nu på konstmuseet Louisiana, 
en historia som är nödvändig för att få en nyanserad bild av Afrika av i dag. 

THE MISSING LINK, JOE av Fabrice Monteiro 

Final focus on Africa
As the third and last exhibition  
Louisiana focuses on the archi- 
tecture, contemporary art and 
cultural history of the African  
continent. The exhibition shows 
the variety and alternative stories 
that are needed to get a new  
perspective on what´s going on 
with the new architecture and  
local traditions in Africa today.
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KULTURHAVN  Foto: Ari Zelenko

Nu är det dags för evenemanget ”Kulturhavn”, 
Danmarks största kultur- och hamnfestival 
som ordnas varje sommar i augusti. Festiva-
len är öppen för alla och publiken har möj-
lighet att ta del av alla roliga upplevelser som 
dans, tävlingar, vattensport, teater och info 
om hamnens hemliga historier. 

Ta en promenad över cykelbron ”Cykel-
slangen” från Fisketorvet över hamnbadet och 
vidare till Bryggebroen. Härifrån kan man 
uppleva hamnfestivalen lite från ovan.n

Kulturhavn 7–9 augusti.  
För mer info www.kulturhavn.dk

Hamnfestival
i Köpenhamn

FRÅN 21 AUGUSTI
DEN PERFEKTA HELKVÄLLEN

Föreställningen bygger på regissören Olle Strandbergs egen historia 
om en krasch. En omskakande, omvälvande smäll som skulle kunnat 
vara slutet. Istället blir det en omstart och en väg framåt. ”Underart” 
är en lustfylld hyllning till det som händer efter en kraschlandning. 

När allt KRASCHAR

Olle Strandberg har en bakgrund som ak-
robat och jonglör. I december 2005 bröt 
han nacken när han gjorde en trippelsal-
to och blev förlamad från halsen och ner-
åt. Föreställningen ”Underart” är baserad 
på hans egen historia och handlar om de 
skeenden som sätts i rörelse vid en krasch 
och om de krafter som tar en vidare efter-
åt. ”Underart” är helt enkelt en uppriktig 
hyllning till att kraschlanda. Och till det 
sköna i att komma tillbaka. 

I Underart medverkar sju artister som 

alla har en anknytning till Olles krasch. 
Med erfarenheter från världens främsta 
cirkusscener blandar de balansakter, akro-
batik, street dance, jonglering och inten-
siva fikapauser med specialskriven livemu-
sik. Inspirerade av sina egna och varandras 
kraschlandningar hittar artisterna nya, 
lustfyllda och oväntade sätt att utforska 
misslyckandet.n

Cirkus Cirkör, 25–29 augusti Østre Gasværk. 
För mer info och biljetter www.gasvaerket.dk

  METHINEE WONGTRAKOON  Foto: Mattias Edwall
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My precious

Nära Danmarks Riksdag, Christiansborg, finns 
Tøjhusmuseet. Här visas just nu en utställning  
om Tolkiens universum i hans populära berättel-
ser ”Sagan om ringen” och ”Hobitten”. 

Utställningen innehåller unika saker från en 
privat samling, rekvisita från de två filmerna  
och originalillustrationer av Dronning Margrethe 
under pseudonymen ”Ingahild Grathmer”. Den 
unika utställningen kan vanligtvis bara ses på 
Nya Zeeland, så passa på att få en alldeles särskild 
och fascinerande upplevelse av Tolkiens värld  
i Köpenhamn.n

Tolkiens Univers, t o m 18 oktober på Tøjhusmuseet. 
Gratis inträde. För mer info www.natmus.dk

Tolkiens world
At Tøjhusmuseum in  
Copenhagen you can  
experience rare moments 
from Tolkien´s world. Props 
from the movies and origi-
nal drawings will get every 
Tolkien fan in the mood. 
A little known fact is that 
the drawings were actually 
made ny the Danish Queen 
Margrethe. The exhibition 
can normally only be seen 
in New Zeeland so don´t 
miss it now in Copenhagen.

Tolkienentusiast eller ovetande; utställningen på Tøjhusmuseet  
bjuder in alla till en fascinerande fantasyvärld.

GOLLUM   
Foto: Stine Netman/Nationalmuseet
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Nära Danmarks Riksdag, Christiansborg, finns 
Tøjhusmuseet. Här visas just nu en utställning  
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ser ”Sagan om ringen” och ”Hobitten”. 

Utställningen innehåller unika saker från en 
privat samling, rekvisita från de två filmerna  
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Tolkiens Univers, t o m 18 oktober på Tøjhusmuseet. 
Gratis inträde. För mer info www.natmus.dk

Tolkiens world
At Tøjhusmuseum in  
Copenhagen you can  
experience rare moments 
from Tolkien´s world. Props 
from the movies and origi-
nal drawings will get every 
Tolkien fan in the mood. 
A little known fact is that 
the drawings were actually 
made ny the Danish Queen 
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can normally only be seen 
in New Zeeland so don´t 
miss it now in Copenhagen.

Tolkienentusiast eller ovetande; utställningen på Tøjhusmuseet  
bjuder in alla till en fascinerande fantasyvärld.



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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KÖPENHAMN
Wonderful Copenhagen 
www.vistcopenhagen.dk

Copenhagen info
www.cphinfo.dk

Visit Denmark
www.visitdenmark.se

SKÅNE
Tourism in Skåne
www.visitskane.com/turistbyraer 

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Öresundsbron
www.oresundsbron.com

www.dethander.com

ENKELT I DIN MOBIL, 
LÄSPLATTA  
ELLER DATOR.
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