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Gammel Kongevej 29 . Köpenhamn (200 m från centralstationen)
Biljetter: +45 33 25 50 75 dagl. från 12 . www.detnyteater.dk

Tills 31 december
85.000 biljetter sålda

Presenteras enligt avtal med R&H Theatricals Europe

Från 11 februari

Se mer www.detnyteater.dk
SOM&JH 170x260 DetHander-nov-v3.indd   1 05/11/15   15.42
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3
ISLAND Av LeNA SeIDe (bilden är beskuren)

3. Hills livsverk 
Med utställningen ”Carl Fredrik Hill, Sveriges stora landskapsmålare” bjuds betraktaren in till  
Hills fascinerande och särpräglade universum. När Hill var 28 år gammal förklarades han sinnes-
sjuk. Han led av det som man i dag kallar paranoid psykos, schizofreni. Utställningen omfattar 
såväl måleri som teckningar och visar exempel på hela Hills livsverk från åren i Frankrike till  
efter sjukdomens utbrott. Det är konst som spränger alla ramar. Konst som man inte kan und- 
vika att bli berörd av.n

Carl Fredrik Hill, visas t o m 31 januari Nivågaard. För mer info och biljetter www.nivaagaard.dk

4. Advent med Michala 
Michala Petri, dansk blockflöjtist, debuterade som solist  
på Tivolis Koncertsal 1969 och utbildade sig sedan vid  
Staatliche Hochschule für Musik und Theater i Hannover.  
Den berömda flöjtisten kan upplevas tillsammans med  
DR VokalEnsemblet i en stämningsfull adventskon- 
sert på Garnisonskirken, nära Nyhavn och Amalien- 
borg. Konserten dirigeras av körledaren, kompositören  
och dirigenten  Michael Bojesen, som även är med- 
arrangör på det uppskattade sommarevenemanget  
Copenhagen Opera Festival.n

In dulci jubilo – den første jul, 11 december Garnisonskirken.  
För mer info och biljetter www.dr.dk/koncerthuset

vILLA vID SeINe BoIS-Le-RoI Av CARL-FReDRIk-HILL (bilden är beskuren)   
Foto: Malmö konstmuseum

MICHALA petRI 
Foto: Svend Withfeldt

1. Runt och runt
Mitt i Köpenhamns centrum står Rundetårn. Tornet byggdes på 1600-talet för att ge dåtidens  
elever och studerande ett astronomiskt observatorium. För att komma längst upp får man gå  
via en stenlagd, sluttande gång som snor sig runt inne i tornet och till sist leder besökaren till  
observationsplattformen på taket. Väl uppe kan man skåda ut över hela Köpenhamn, vid klart 
väder kan man även se Öresundsbron och Sverige.n

Rundetårn, öppet hela året. För mer info www.rundetaarn.dk

2. Med naturen som inspiration 
På Kulturværftet i Helsingör kan man i december uppleva två olika konstutställningar.  
Konstnären Lena Seide har skapat tavlor med abstrakta och naturalistiska motiv inspi- 
rerade av Islands råa och vackra natur. Hon berättar om sin fascination:
– Vackra dalar, sprutande gejsrar, glaciärer, isberg, lavaslätter, vulkaner och varma källor.  
Naturen på Island kan vara så oerhört vacker!
Lena Seide experimenterar gärna med nya tekniker och utställningens tavlor är skapade av  
en mix med akrylfärg och maizenagröt. ”Longing Fast Forward” bjuder på en audiovisuell  
upplevelse av förändringar i landskapet som omger bygden Kullorsuaq som ligger på kanten  
av Grönlands inlandsis. Få en inblick i vardagslivet i Arktis för människor och natur.n

Indtryk fra Island t o m 19 december, Longing fast forward t o m 22 december på Kulturværftet.  
För mer info www.kuto.dk

21
  RUNDetÅRN  Foto: Jesper vang Hansen
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Kusama i sin installation, Guidepost to the New Space, 2012, mixed media,  
Courtesy of Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore, Victoria Miro Gallery, London, David Zwirner, New York © YAYOI KUSAMA Med stöd från:

MISSA INTE ÅRETS 
MEST SPEKTAKULÄRA 
UTSTÄLLNING MED 
LEGENDARISKA KUSAMA
17.9. 2015 – 24.1. 2016

KVÄLLSÖPPET TIS-FRE 
TILL KL. 22

SE LOUISIANA.DK

08.09.2015_KUSAMA_dethander.indd   1 05/11/15   13.43

Succébox 
I GuLd

Just Wallmans-konceptet är helt unikt i sitt slag med artister och  
servitörer som uppträder i halsbrytande 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 publi-
ken strömmar till från när och fjärran. Den musikaliska underhåll-
ningen spänner från U2 och Take That till Twisted Sister. Årets show 
innehåller också en oförglömlig hyllning till Elton John.

Frederik von Wachenfeldt håller som vanligt i den musikaliska takt-
pinnen, nya artister för i år är bl a Oliksiy Khilya med ett makalöst 
nummer i handstående och favoriterna Jimmy & Anna är tillbaka i år 
med sina högtflygande och suggestiva akrobatnummer.n

Wallmans, Music Box, t o m juni, Cirkusbygningen.  
För mer info och biljetter www.wallmans.dk

Läs recensionen på www.skane.dethander.com

Dinnershow  
extraordinaire
Wallmans interna-
tional dinnershow  
in Copenhagen is 
just what you are 
looking for if you 
want world class 
acts, great music, 
superb dining 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 certainly will 
impress you. So 
book an unforget-
table night at Wall-
mans asap.

Wallmans har öppnat upp dörrarna för sin helt nya och spektakulära 
show ”Music Box”, en helkväll med underhållning i världsklass.

Foto: John Resborn



www.dethander.com – Det Händer 41Det Händer – KöpenHamn40

NYHAvN

Foto: Morten Jerichaueller få en ännu bättre vy över nöjesparken och 
Köpenhamn från det 63 meter höga Gyllene tor-
net. Tivoli har öppet på Nyårsafton och under 
mellandagarna blir det Fyrverkerifestival. 

Jul i Tivoli, t o m 4 jan, www.tivoli.dk

julpyssel
Hitta inspiration och 
skapa ditt eget tjusiga  
julpynt. Gör vackra  
änglar, godisstrutar 
och silkespappersblom- 
mor tillsammans med 

konstnärerna Julie Kyhl och Serine Yde. En trev-
lig start på årets julpyssel.

Kulturværftet, 5 dec, www.kuto.dk

jul i NyHavN 
Under många år har man firat jul i Nyhavn och 
det är idag ett måste för köpenhamnare och till-
resta. De fina gamla stämningsfulla husen längs 
kanalinloppet bildar den vackra kulissen för det 
perfekta julfirandet. Hus och båtar smyckas med 
massor av ljus och granrisgirlanger och de många 
bodarna frestar med danska julspecialiteter, de-
korationer, julklappar, julgodis, ljus och konst-
hantverk. 

Jul i Nyhavn, t o m 22 dec, www.nyhavn.com

jul på KRONbORg
Kom i äkta julstämning på det nästan 600 år  
gamla Kronborgs Slott i Helsingør med äventyr, 
julpyssel, teater och en stor, vacker julmarknad. 
På slottets rundvisningar kan man bland annat 
lära sig hur och vad prins Christian IV fick i jul-
present och varför det var särskilt fint att äta  
risgrynsgröt på julafton.

Jul på Kronborg, 5–6 dec, www.kronborg.dk

HållbaRa pReseNteR
I en liten trästuga bakom Strøget kan man skapa 
egna presenter och julpynt i julklappsverkstaden, 
tillsammans med konstnären Thomas Dambo. 
Alla återvinningsmaterial är skänkta av olika  
butiker på Strøget.

Remake Christmas, t o m 24 jan,  
www.nikolajkunsthal.dk

Foto: kronborg
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julMaRKNad på CHRistiaNia
Upplev julbasaren i fristaden Christiania och  
fynda unika julklappar. Inne på Den Grå Hal  
hittar man ett härligt urval av keramik, hant-
verk, kläder, smycken, rökelse och myrra.n

Christianias Julemarked, 9–20 dec, www.christiania.org

Foto: FreeImages

JuLSAGA

Inget är så mysigt som att se fram emot julen och redan nu har 
startskottet gått för julmarknader och andra trevliga aktiviteter  
på andra sidan Öresund.

Inför julen ...

eN julsaga
På Frilandsmuseet kan man uppleva hur 
man firade julen för 100 år sedan, både 
i de fattiga och de rika familjerna. Dess-
utom uppförs klassikern ”En Julsaga” på 
Bernhard Olsen Teatret. Publiken kan se 
fram emot en förställning med både rys-
ligheter, komik och musik när gamla och 
vresiga Ebenezer Scrooge kommer in på 
scenen. Kan han ändra sitt otrevliga bete-
ende eller är det redan för sent?

Et Juleeventyr, spelas t o m 20 dec,  
www.natmus.dk/frilandsmuseet

jul i tivOli 
Enligt en mångårig och uppskattad tradi-
tion bjuder Tivoli publiken välkommen 
på nöjesparkens inbjudande julmarknad 
med snöklädda julgranar, renar, nordiskt 
konsthantverk, en ljuvlig doft av glögg och 
danska æbleskiver. Njut av den förtrol-
lande stämningen i ett juldekorerat Tivoli 
upplyst av mer än 200.000 glittrande lam-
por. Berg-och-dalbanor, karuseller och 
andra attraktioner snurrar för all åksug-
na; passa till exempel på att uppleva Tivoli 
uppifrån den stillsamma ”Ballongyngen” 
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tHe FLUx AND tHe pUDDLe  

Av DAvID ALtMeJD   
Foto: Andrea Rosen/Gallery New York

louisiana
För mer info  
www.louisiana.dk

Flux & pRiCKaR 
på louisiana
David Altmejd har med sitt konstverk ”The Flux and the Puddle” 
skapat en fascinerande skulptur, en skrämmande installation 
som berättar om kroppen och dess plats i världen. Verket har 
beskrivits som barockens ”wunderkammer”, en explosiv vari-
ant av ”The Big Bang” med referenser till ekosystem och dator- 
kretslopp.

dAvId ALTMEJd, The Flux and the Puddle, t o m 31 januari

kUSAMA WItH pUMpkIN  © Yayoi kusama

Dots and flux
At Louisiana Museum of 
Modern Art you can ex- 
perience a new installation  
of David Altmejd and fur-
ther more the celebrat-
ed Japanese artist Yayoi 
kusama who is regarded 
as the female equivilent  
to Andy Warhol.

PRICKIGT

Sedan 1960-talet har hon med 
sitt markanta bildspråk och sin 
konstanta konstnärliga förnyelse 
etablerat sig som en av vår tids 
mest prominenta konstnärer. 

Utställningen på Louisiana 
berättar hela historien om den 
japanska konstnären som med 
sin omfattande produktion har 
skapat en helt egen värld där 
färger, mönster och rörelser  
tillsammans vittnar om hennes 
passion för det oändliga.n

Yayoi Kusama, t o m 24 januari

den japanska konst- 
nären Yayoi Kusama  
beskrivs som konst-
världens kvinnliga  
Andy Warhol.
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glittrande berättelser

Sophie Magdalene, änka efter Kung Christian VI, önskade 
att hennes vackra smycken skulle stanna i kungligt ägande  
till evig tid. Hon skrev därför 1746 i sitt testamente  
att hennes smycken bara fick ges till kungliga perso- 
ner, för att på så sätt alltid finnas till hands för den  
regerande drottningen. Vissa smycken har genom  
åren omformats och anpassats till tidens mode i ett 
nära samarbete mellan de kungliga medlemmarna  
och tidens juvelerare.

Kronjuvelerna får enbart används av drottningen  
som bland annat bär dem vid årets traditionella 
”Nytårskur”, officiella statsbesök och särskilda  
händelser inom familjen som jubileum, dop  
och bröllop.n

Rosenborg Slot, öppet hela året. För  
mer info www.kongernessamling.dk

Guld och diamanter glittrar i kapp med pärlor och rubiner. På Rosenborgs 
Slott kan man se kronjuvelerna där vissa har en spännande historia som går 
flera hundra år tillbaka i tiden.

BRYStBUket, BRILLANteR  Foto: Iben Bolling kaufmann

I den heta ökensanden upptäcker en expedition amatöregypto-
loger den mytomspunna drottning Nefertitis grav. Men graven 
omges av en 2.000-årig förbannelse som obönhörligen drabbar 
den som bryter friden. Var förberedd på mossiga mumier med 
mastiga mamelucker, ormande ormar, s(Nil)lska sarkofager  
och fabulerande faraoner. 

Som vanligt är det Vivienne Mckee som står för galenska-
perna tillsammans med David Bateson, Andrew Jeffers, Bennet 
Thorpe med flera. Föreställningen spelas på engelska.n

Don’t touch Nefertiti
this year Crazy Christmas 
Cabaret takes you away 
from the freezing Danish 
winter to the hot sands  
of egypt. A group of eccen-
tric egyptology fanatics  
arrive in Cairo to search  
for the lost tomb of the 
most beautiful pharaoh  
of Ancient egypt - the  
legendary Queen Nefertiti.  
Let the mayhem begin in 
true Monty python-style. 
performed in english.

NEFERTITI 
GåR IGEN
det är dags för mumier, faraoner och ett gäng galna egyptologer när  
Crazy Christmas Cabaret sätter upp sitt sedvanliga julspektakel.

Foto: thomas petri

Läs recensionen på www.skane.dethander.com

don’t touch Nefertiti
t o m 9 jan, Glassalen, tivoli. 
För mer info och biljetter  
www.londontoast.dk 



www.dethander.com – Det Händer 47Det Händer – KöpenHamn46

FINuRLIGT

 Här kan besökarna närskåda en fantastisk samling med  
keramik, porslin, tavlor, skisser, scenografi och teaterkosty-
mer. Utställningen visar hur Wiinblad genom sitt liv utveck-
lade sin unika konststil, var 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, t o m 17 januari. För mer info www.arken.dk
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På konstmuseet Arken visas en unik  
utställning med verk av konstnären och  
keramikern Bjørn Wiinblad (1918–2006).

Glassalen, Tivoli
Nov. 6th 2015 - Jan. 9th 2016      Tickets: 33 15 10 12  or  Billetlugen.dk

LONDONTOAST.DK      THE ENGLISH THEATRE OF COPENHAGEN

LTT.148x113.DetHänder.011015.indd   1 01/10/15   13.25

underhållande  
historielektion

Häng med på en snabbgenomgång om allt från vikingar, flintyxor, Dannebrog, barock- 
perioden, romantiken, reformationen, industrialiseringen, kvinnorna ut på arbetsmarkna-
den till frisläppandet av porr. Medverkar gör bland annat Anders W. Berthelsen, känd från  
filmen ”Italienska för nybörjare” och tv-serien ”Taxa” och Nicolaj Kopernikus, känd från 
bland annat tv-serien ”Brottet”.n

danmarkshistorien, 23 jan–6 feb, Bellevueteatret.  
För mer info och biljetter www.bellevueteatret.dk

Bellevueteatret norr om Köpenhamn har satt  
ihop en rolig och levande historielektion med  
föreställningen ”danmarkshistorien”. 

Foto: Bellevue teatret
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Köpenhamn med omnejd är alltid värt att utforska. 
Här kommer tips på några intressanta upplevelser. 
Glædelig Jul og Godt Nytår!
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Bröllopsmässa 
16–17/1

Hitta inspiration och nyheter inför 
”Den Stora Dagen” på Forum i  
Köpenhamn med bland annat  
kläder, blommor, smycken och 
tårtor.n

www.forumcopenhagen.dk

Julkalenderns historia 
t o m 30/12

Hälsa på olika figurer från mer än 
50-års DR-julkalender på Post & 
Tele Museum. Se dessutom årets 
”julemærke” designat av den dans-
ka drottningen Margrethe.n

www.ptt-museum.dk

M/S Museet for Søfart 
öppet hela året

Stormen har släppts loss i Helsingör.  
Upplev ett oväder till havs och hör 
den tecknade seriefiguren Rasmus 
Nalle berätta om den gången när 
stormen drog fram i Biscayabukten.n

www.mfs.dk

Årets nya jazznamn 
15/1

Tre unga jazzkompositörer får sina 
nyskrivna verk uruppförda av DR 
Big Bandet och en vinnare utses. 
Dessutom utdelas Leo Mathisen 
Priset till en dansk jazzmusiker.n

www.dr.dk/koncerthuset

tips
FRÅN ReDAktIoNeN

Carlsberg Museum 
öppet hela året

Där J.C. Jacobsen 1847 grundade sitt 
bryggeri finns idag ett museum med 
bl a världens största samling ölflas-
kor. Träffa bryggarhästarna och ta en 
promenad i den privata trädgården.n

www.visitcarlsberg.dk

Ripley’s Beleive It or not! 
öppet hela året

Skräck, makalösa rekord och även-
tyrliga sagoberättelser. På Ripley’s, 
H.C. Andersen Eventyrmuseet,  
Guiness World of Records, och Mys-
tic Exploratorie finns lite av varje.n

www.ripleys.com/copenhagen

Zoologisk Museum 
öppet hela året

För 150 miljoner år sedan levde den 
växtätande dinosaurien Diplodocus 
longus i Nordamerika. Långhalsen 
Misty är 17 meter lång och hittade-
des 2010 i Wyoming, USA.n

www.zoologi.snm.ku.dk

The Real Group 
12/12

Vokalgruppen The Real Group  
turnerar världen över med sin  
makalösa stämsång och kommer  
till Christians Kirke på Christians-
havn i december.n

www.therealgroup.se

Come Together  
t o m 30/12

Upplev några av de största hitsen 
från Beatles i helt nya tolkningar på 
teaterkonserten ”Come Together” 
på Tivoli. En fantastisk musikalisk 
och akrobatiskt föreställning.n

www.cometogetheritivoli.dk

Älskade  
MelOdieR

”Sound of Music” är den autentiska och roman-
tiska historien om hur den unga novisen Maria 
Rainer lämnar klostret för att bli guvernant för 
familjen von Trapps sju barn som drillats i mili- 
tärisk disciplin. Tidigt vinner hon barnens för-
troende och till slut även kaptenens hjärta. 

Föreställningen innehåller både livsglädje och 
starka familjeband. Musikalen är också en spän-
nande och dramatisk berättelse om den kompro-
misslöse von Trapp som vägrar att rätta in sig i de 
nazistiska leden utan väljer att fly landet tillsam-
mans med sin familj när tyskarna marscherar in.

Helt i Det Ny Teaters tradition kommer före-
ställningen att bli en sprakande fest av färg och 
toner i den legendariska kompositörsduon Rodger 
och Hammersteins mästerverk. 

Maria Lucia sjunger och spelar huvudrollen 
som Maria flankerad av Jens Jacob Tychsen  
som Kapten von Trapp. Louise Fribo och Tina  
Kiberg turas om i rollen som abbedissan och 
Steen Springborg spelar Max. Totalt sett med- 
verkar över 50 skådespelare, dansare och musiker 
i Det Ny Teaters magiska uppsättning.

Bland musikalens evergreens finns ”Edelweiss”, 

”My Favourite Things”, ”Do-Re-Mi” och ”The 
Hills Are Alive”.n

Sound of Music, spelar t o m 31 dec. För mer info  
och biljetter www.detnyteater.dk

Europas alplandskap har återskapats på det Ny Teater som nu ljuder  
av den välkända musiken ur en av våra mest älskade musikaler.

Foto : M
iklos Szabo

Läs recensionen på www.skane.dethander.com
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JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

Bus Stop • Stop Stop Stop • Jennifer Eccles
I Can’t Let Go • I’m Alive • Sorry Suzanne

Just One Look • Carrie Anne • The Air That I 
Breathe • He Ain’t Heavy, He’s My Brother

Malmö Live
Söndag 17 april kl 18.00

Somebody To Love • White Rabbit 
Wooden Ships • Volunteers • Jane

Find Your Way Back • Miracles
NÖJESTEATERN  MALMÖ 10 APRIL

Paul Kantner • David Freiberg 
Cathy Richardson • Donny Baldwin  

Chris Smith • Jude Gold

NÖJESTEATERN 
Torsdag 17 mars 19.00

SANGRÉ EVENT  & JULIUS PROD PRESENTERAR

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

Nöjesteatern – Malmö Söndag 14 feb kl 18.00

perf. by 
Phil Bates & Band

”MAFFIG DISCOSHOW.
Bara att kapitulera inför Alcazar.”/GP

”IMPONERANDE.
Högt tempo i etthundra minuter”/DN

2E L IVE, BLIXTEN & CO OCH JULIUS PROD PRESENTERAR

BALTISKA HALLEN, MALMÖ
Fredag 5 februari kl 20.00

Den Ryska Nationalbaletten 
från Moskva 

HigHligHt ConCerts & Julius ProduCtion Presenterar

Svansjön

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

Alla tiders populäraste balettklassiker

”Balett på allra högsta nivå ...
En perfekt och gripande föreställning!”

(Frankfurter Allgemeine)
”Charmig! Med skönhet! Elegans! Gripande 

för unga och vuxna – med ett ord: förtrollande.”
(Neue Zürcher Zeitung)

Svansjön

MalMö live
Fredag 15 januari kl 19.30

Julius Prod & PH International Music and Great Entertainment presents

Repertoar ur den världsberömda TV-konserten från Wien. 
Framförd av stor orkester och sångsolister i världsklass. 

SCHÖNBRUNN 
SLOTTSFILHARMONIKER

www.nyarskonserten.se

Sopran: Simona Eisinger. Baryton: Michael Havlicek.
Dirigent: Mika Eichenholz.

Onsdag 6 januari kl 18.00
MALMÖ LIVE

Torsdag 7 januari kl 19.30
HELSINGBORGS KONSERTHUS

Anders Ankan 
Johansson 
(Stig-Helmer)

Stefan Ljungqvist 
(Robban)

Sven Melander 
(Berra)

Hans-Erik 
Dyvik Husby

(Ole)

”SÄLLSKAPSRESAN ÄR EN REN 
HUMÖRKICK”  Sveriges Radio

”GENIALT MÄSTERVERK” ”APPLÅDERNA 
VILL ALDRIG TA SLUT”  Det Händer

”ALLT FINNS DÄR. FRÅN STIG-HELMERS 

HÅRVIRVEL TILL BERRAS ONELINERS”  
Kvällsposten

”HELT OEMOTSTÅNDLIGT”
”DET FULLKOMLIGT BUBBLAR AV  

GLÄDJE I SALONGEN” ”DET ÄR GRYMT 
UNDERHÅLLANDE”  Skånska Dagbladet

”DE KLASSISKA SCENERNA FINNS KVAR 
OCH PUBLIKEN SKRATTAR LYCKLIGT”  

Aftonbladet

Musikalen

JANUARI – FEBRUARI SÄLJS NU!
Årets roligaste julklapp för hela familjen!

Boka nu på www.juliusbiljettservice.se 0775 700 400!

www.sallskapsresan.com          musikalensallskapsresan          @musikalensallskapsresan

Publik- och kritikersuccé!

Eslöv – Biljettexpressen
Lund – Biljettbyrån/Turistbyrån

Malmö – Nöjesteatern
Trelleborg – Turistbyrån

Ystad – Turistbyrån
Ängelholm – Turistbyrån

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