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2 3
Foto: Costin Radu

3. Sylfidens dans 
Risken att jaga drömmar på bekostnad av trygghet blir tydligt i fabeln om Sylfiden. Före- 
ställningen som är skriven av August Bournonville 1836, betraktas som en milstolpa inom  
den romantiska baletten. James ska gifta sig när ett kvinnligt skogsväsen, en sylfid, visar sig  
för honom. Han gör vad som helst för att hon ska bli hans, men priset för denna önskan   
blir ödesdigert.n

Sylfiden, t o m 27 februari. För mer info och biljetter www.kglteater.dk

4. Skratta med Jimmy 
Den populära komikern Jimmy Carr kommer på åter- 
besök till DR Koncerthuset där hans show förra året drog 
fullt hus. Engelsmannen har som vanligt med sig tankestäl-
lande skämt om diskriminering, sex och politik i den nya 
showen ”Funny Business”. Carr har i sitt hemland med-
verkat i de stora populära tv-showerna och har även  
varit programledare i underhållningsprogram- 
met ”8 out of 10 Cats” på brittisk tv.n

Jimmy Carr, 13 februari DR Koncerthuset. För  
mer info och biljetter www.dr.dk/Koncerthuset

jimmy CaRR  
PR bild

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. Vinterjazz i Köpenhamn
Copenhagen Jazzfestival kickar igång sin 16e jazzsäsong med mer än två veckors maffiga 
jazzdagar mitt i februari. Där Copenhagen Jazzfestival på sommaren bara tar plats i cen- 
trala delar av Köpenhamn, får publiken möjlighet att uppleva Vinterjazz på olika musik- 
ställen och mindre jazzklubbar runt om i hela Danmark. Hit kommer både olika interna- 
tionella jazzmusiker och nya danska konstellationer och på sportlovet blir det även upp- 
trädanden med fokus på jazz för barn. 

Vinterjazz jobbar på att skapa spännande och roliga musikaliska jazzmöten mellan  
publiken och musikerna och arrangörerna ser fram emot att kunna bjuda på både enastående  
och sällsynta  jazzupplevelser för alla jazzglada lyssnare. Upplev bland annat amerikansk  
instrumentalrock/jazz med Tortoise, den polska trumpetaren Tomasz Stanko samt den  
amerikanska världsstjärnan Dr Lonnie Smith och hans legendariska amerikanska 
Hammondorgel.n

Vinterjazz, 5–28 februari. För mer info och biljetter www.jazz.dk/vinterjazz

1
Foto: jonas PrynerFoto: jesper Vang Hansen
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Norden runt 
med LISA

 Låtarna har samlas på albumet ”Ingen gör det bättre” tillsammans med hennes stora hits  
“Himlen runt hörnet”, “Varje gång jag ser dig” och duetten ”Innan vi faller” med Joakim 
Berg. Publiken får nu möjlighet att uppleva alla låtarna live när Lisa Nilsson åker ut på sin 
stora Nordenturné. 

– Det känns väldigt kul och lite befriande att få komma ut på turné igen efter ett långt  
musikalår på Stadsteatern. “Chicago” var härligt och utmanande, men konserterna känns 
ändå mest hemma för mig. Nu har jag tv-programmet ”Så mycket bättre” i ryggen och det 
innebär en del nya låtar och återförening med sånger jag inte spelat på länge, säger Lisa Nilsson.n

Under förra höstens ”Så mycket bättre” i TV4 har Lisa Nilsson 
gjort nya versioner av bland annat Niklas Strömstedts ”Vart du än 
går”, ”The Sign” av Ace of Base samt Ison & Filles ”Klippta vingar”.

Lisa Nilsson, turné

4 feb Köpenhamn  
5 feb Greve 
6 feb Hørsholm 
19 feb Helsingborg 
2 mars malmö
För mer info och biljetter  
www.blixten.se

Foto: Camilla Roosmark

Den märkliga och förskräckliga historien om  
Dr Jekyll & Mr Hyde skrevs av Robert Louis  
Stevenson. Läkaren är uppslukad av kampen 
inom oss och försöker i lönndom utveckla en 
tinktur som kan skilja det goda från det onda.  
I sitt arbete låter han sina patienter bli försöks- 
kaniner men till slut måste doktorn själv bli  
offer för sin forskning. Dr Jekyll älskar sin tro- 
lovade Emma men Mr Hyde kan inte hålla fing-
rarna från glädjeflickan Lucy. Ingen av dem kän-
ner ännu till de hemligheter som gömmer sig 
bakom mannen de uppvaktas av.

Efter den succéartade Broadwayproduktionen 
har musikalen satts upp i 25 länder och nu för 
första gången i Danmark och givetvis är det Det 
Ny Teater som skall lägga scen till denna spekta-
kulära, storslagna och överdådiga uppsättning. På 
scen står Danmarks absoluta elit av musikalstjär-

nor som Tomas Ambt Kofod (Dr Jekyll/Mr Hyde), 
Julie Steincke (Lucy), Camille-Cathrine Romme-
dahl (Emma) och mer än 50 andra skådespelare, 
sångare, dansare och musiker. 

För regin svarar Daniel Bohr som tidigare  
gjort storsuccéer som ”The Sound of Music”  
och ”Love Never dies” på Det Ny Teater. För  
scenografin svarar Paul Farnsworth som skapa-
de den fantastiska inramningen till ”The Sound 
of Music”, ”Billy Elliot”, ”Love Never Dies” och 
”Wicked”. Den skicklige dirigenten Per Engström 
står som vanligt i orkesterdiket.n

Dr Jekyll & Mr Hyde, Danmarkspremiär 11 februari, 
Det Ny Teater. För mer info www.detnyteater.dk

Gott vs Ont
Med buller och bång slår Det Ny Teater i Köpenhamn upp  
dörrarna och låter ridån falla för årets magiska musikalsäsong. 

Läs recensionen på www.skane.dethander.com  
(efter premiären).

Foto: Per K
ruse
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Personal Call 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se

DANSKA BILJETTER?
RING OSS!Högtflygande på Wallmans

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

Music Box, t o m juni, Wallmans 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.

Under Cirkusbygningens fantastiska kupol brakar Wallmans  
loss med spektakulära dinnershowen ”Music Box”. 

Foto: jesper Blæsild
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EyE aTTaCK – OP aRT 1950–1970 aV ViCTOR VaSaRELy

Optiska objekt
Ögat luras på utställningen Op Art av objekt som med sina optiska illusioner utmanar  
betraktaren med sina motiv. Utställningen visar verk från 1950 till 1970 där huvudverken 
är skapade av ungerska konstnären Victor Vasarely och engelsmannen Bridget Riley.n

EYE ATTACK, 4 februari–5 juni, Louisiana. För mer info www.louisiana.dk

Louisiana öppnar dörrarna för ett visuellt experiment med konst  
som hela tiden överraskar med starka intryck på våra sinnen.

TARTUFFE
27 februari–17 april
Betty Nansen Teatret
För mer info och biljetter 
www.bettynansen.dk

GIRIGA GeMåLeR
Den snälla och naiva mannen Orgon har allt  
han kan önska sig; han är rik, har en vacker fru 
och en dottar, Mariane, som är kär och förlovad.  
Orgons mamma har dock hört talas om den 
fromma och ädla Tartuffe och hon anser honom 
vara ett mycket bättre parti för barnbarnet.

Orgon bryter därför Marianes förlovning och 

ger sin framtida svärson Tartuffe det mesta  
av sina pengar. Tyvärr visar Tartuffe sig att vara 
ingen mindre än en slug och girig bedragare. 

Medverkar gör bland andra Jens Albinus, känd 
från tv-serien ”Örnen”, Niels Ellegaard, Ulla  
Henningsen och Bodil Jørgensen tillsammans 
med rockbandet Powersolo.n

Molières klassiska komedi om bedragaren Tartuffe har i mer än 350 år  
roat teaterpubliken. Var redo för en festlig föreställning i lurigt sällskap.
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Foto: Stine Netman/Nationalmuseet

GoLLuM

Foto: Remigiusz Piotrowski

blåsiGT vädER 
”Fløjt ikke ombord – det vækker stormen” (vissla 
inte ombord, då väcker du stormen), ett gammalt 
ordspråk som använts flitigt av sjömän. Nu har 
havets krafter i allra högsta grad väcks till liv på  
utställningen ”STORMEN”. Mitt i stormens öga 
väntar en omskakande upplevelse i utställningens 
virtual reality-installation. Genom specialglas-
ögon får besökaren känslan av att befinna sig mitt 
i ett oväder till havs, som tur är finns både reling 
och kräkpåsar inom räckhåll och verksamma  
sjömän berättar om sina egna dramatiska upp- 
levelser. Den tecknade seriefiguren kapten Rasmus  
Nalle berättar om den där gången när stormen 
drog fram i Biscayabukten och både film och ljud 
bidrar till känslan av att befinna sig mitt på det 
skummande havet bland de flera meter höga vå-
gorna.

STORMEN, t o m 12 juni, M/S Museet for Søfart,  
Helsingör, www.mfs.dk

STORMEN

Foto: Summers Place auctions

Dinosaurien ”Misty” hittades 2010 i den ameri-
kanska delstaten Wyoming. Raimond Albers- 
dörfer hade med sina tonårssöner på jobbet och 
för att få lite arbetsro bad han dem leta efter fossi-
ler någon annanstans än där han höll på att gräva. 
Stor var överraskningen när killarna hittade någ-
ra gigantiska ben som legat gömda i sanden. Fyn-
det visade sig vara en 17 meter lång och ännu inte 
fullvuxen hona som de sedan kallade ”Misty”. 

Utöver Misty kan publiken uppleva värdefulla 
skatter från zoologins, geologins och botanikens 
värld baserad på de enskilda objekt som samlats 
in av forskare under olika expeditioner. Hur kom 
objekten till museet och vilka unika berättelser 
har de med sig?n

Zoologisk Museum, för mer info  
www.zoologi.snm.ku.dk

För 150 miljoner år sedan levde den växtätande dinosaurien ”Misty” i den 
nordvästliga delen av Amerika. Nu kan hon ses på Zoologisk Museum.

Hej långhals!

MISTY

ävEnTyR på isEn
Disney On Ice firar 25-årsjubileum med en storsla-
gen föreställning där Musse och Mimmi tar med 
publiken på ett spännande äventyr till sagans under-
bara värld. Äventyret börjar på den vidsträckta  
savannen hos Lejonkungen Simba och hans bästa  
vänner Timon och Pumba. I Landet Ingenstans  
väntar Peter Pan, Wendy och älvan Tingeling,  
under havsytan finns Ariel, Sebastian och Blunder 
och sist men inte minst kommer såklart Anna, 
Elsa, Kristoffer och glada snögubben Olof in på 
isen i en fantastisk show.     

Disney On Ice Magical Ice, 17–18 februari på Forum, 
www.forumcopenhagen.dk 

my pREciOUs
Nära Danmarks Riksdag, Christiansborg, finns 
Tøjhusmuseet och här kan man uppleva Tolkiens 
magiska universum i hans populära berättelser 
”Sagan om ringen” och ”Hobitten”. Utställningen 
innehåller unika saker från en privat samling,  
rekvisita från de två filmerna och originalillu- 
strationer av Dronning Margrethe under pseu- 
donymen ”Ingahild Grathmer”. Den unika ut-
ställningen kan vanligtvis ses på Nya Zeeland,  
så passa på att få en alldeles särskild och fascine-
rande upplevelse av Tolkiens värld i Köpenhamn.

Tolkiens Univers, t o m 28 februari på Tøjhusmuseet,  
www.natmus.dk

spORTlOvET
Roligt på DISNEY ON ICE

 ©
 D

isney

På andra sidan Öresund finns det under sportlovet många roliga upplevelser 
att välja på: äventyr, sagor och en 17 meter lång och långhalsad dinosaurie.
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Starka röster  
På veGA
sEinAbO sEy 
Med Kygos remix av hennes låt “Younger” som blev en  
viral hit och över tre miljoner lyssnare på Spotify på  
under en månads tid har Seinabo Sey blivit utnämnd  
till 2016 års European Border Breakers Awards för pop, 
rock och dansmusik. Seinabos debutalbum “Pretend” 
släpptes i oktober och stjärnan har åkt ut på Europa- 
turné med sina största hits ”Younger”, ”Hard Time”  
och ”Pistols At The Dawn”. Seinabo Sey kan även ses  
på Slagthuset i Malmö denna månad. 

21 feb

AnE bRUn 
Sedan Ane Brun albumdebuterade med ”Spending Time 
With Morgan” 2003 har hon både sålt guld och fått en  
norsk Grammy. Sångerskan har dessutom medverkat  
på kollegorna Röyksopps hitsingel ”What Else Is There”  
och varit på turné i USA där hon fått en trogen publik.  
På albumet ”Changing of the Seasons” arbetade Ane 
Brun med den isländske producenten Valgeir Sigurdsson, 
känd för sitt samarbeta med bland andra Björk.  
Ane har tidigare gjort fantastiska framträdanden  
på scener runt om i Sverige och kan snart upplevas  
på VEGA i Köpenhamn.n

4 mars 

vEGA
För mer info och biljetter  
www.vega.dk
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.

Gerda och Einar  
Wegener gifte sig 

1904 och i åren där-
på skapade de en 
gemensam frizon 
där Einar kun-
ne njuta av sin 
kvinnliga identi-

tet, när han som sitt 
alter ego Lili Elbe, 

satt som modell för sin 
fru. 

Gerdas favoritmotiv var ofta flörtande flickor, gla-
mourösa divor och vackra, sensuella kvinnor. Lili 
Elbe poserade med smycken, smink, peruker och 
klänningar på många av Gerdas tavlor och man får 
på utställningen en inblick i parets djupa vänskap 
och starka kärleksrelation.

 En del av 1920-talets konstkritiker hade svårt att 
tolerera Gerdas utmanande tavlor, och paret flyttade 
till Paris där Gerda blev en populär porträttkonstnär. 
Hon vann till och med två förstapriser i den franska 
paviljonen på världsutställningen 1925.

Förra året spelades filmen ”The Danish Girl” in 
med Alicia Vikander och Eddie Redmayne i roller-
na som om paret Wegener, filmen har premiär denna 
månad.n

Arkens utställning med verk av Gerda  
Wegener är en berättelse om kärleken  
mellan konstnären och hennes make Einar, 
också känd som transkvinnan Lili Elbe. 

Gerda Wegener
t o m 16 maj, arken 
För mer info www.arken.dk
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HjERTERDamE, 1928  Foto: morten Pors Nielsen

TO KOKOTTER mED HaTTE  Foto: morten Pors Nielsen

&Hon, han  
         hon
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Köpenhamn med omnejd är alltid värt att  
utforska. Vi tipsar om nio spännande upplevelser 
på andra sidan Öresund. Mycket nöje!
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LeGO® World 
18–21/2

Släpp loss fantasin och bygg allt 
du orkar på LEGO® World på Bel-
la Centret. Var med och bygg en 
världskarta i mosaik i samarbete 
med SOS Børnebyerne.n

www.legoworld.dk

The Greatest Love of all 
Turné

Upplev hyllningshowen till Whitney 
Houston där alla de fantastiska hit-
sen framförs av sångerskan Belinda  
Davids. 28/2 Ringsted, 3/3 Köpen- 
hamn, 4/3 Hillerød, 5/3 Albertslund.n

www.csb-island.dk

Torsdagskonsert 
18/2

Den legendariske Yuri Temirkanov 
dirigerar Tjajkovskijs Symfoni nr 4 
och den spektakulära Pianokon-
sert nr 3 av Rakhmaninov på DR 
Koncerthuset.n

www.dr.dk/Koncerthuset

Rasmus Seebach 
3/3

Rasmus Seebach är ute på en kort 
Danmarksturné med nya albumet  
”Verden Kan Vente”. Sjung med på 
”Lidt i fem”, ”Natteravn” och nya sing-
eln ”Uanset”. Spelar bl a i Roskilde.n

www.gimle.billetten.dk

Saybia 
3/3

Saybia slog igenom 2002 med  
albumet ”The Second You Sleep”.  
Nu är det populära danska rock-
bandet återförenade och de spelar 
på Kulturværftet i Helsingør.n

www.kuto.dk

musikmuseet 
öppet året runt

På Musikmuseet finns en unik sam-
ling musikinstrument från Europa, 
Asien och Afrika. Vissa av instrumen-
ten är mer än 3000 år gamla och har 
sin helt egna historia.n

www.natmus.dk/museerne/musikmuseet

experimentarium City 
öppet året runt

Se utställningen ”Opfindelser – en 
idé kan forandre verden”, testa  
konditionen och hjärnan med roliga 
övningar och utmanande tävlingar. 
Roligt och lärorikt för alla åldrar.n

www.experimentarium.dk

Takt & Tone 
5/2–5/3

Är det OK att ge sin läkare en 
kram? När ska man säga tack och 
är det egentligen så svårt att bete 
sig ordentligt? Roligt och lärorikt  
på Rialto Teatrets scen.n

www.nbt.dk

Tips
FRÅN REDaKTiONEN

Rosenborg Slot 
öppet hela året

Guld och diamanter glittrar i kapp 
med pärlor och rubiner. Vissa av 
kronjuvelerna är flera hundra år 
gamla och alla har de ett helt eget 
äventyr att berätta.n

www.kongernessamling.dk

INZOMAT
Redan som ung flicka hade Cunningham ett stort 
intresse för fotografi. Hon gick en akademisk ut-
bildning med kemiinriktning där hon specialise-
rade sig i de kemiska processerna bakom det foto-
grafiska mediet. Som ekonomiskt tillskott började 
hon fotografera för det botaniska institutet och 
1910 öppnade Imogen ett eget fotostudio i Seattle, 
där hon blev särskilt känd för sina porträtt av  
olika kulturpersonligheter. Hon blev dessutom  
en av banbrytarna i fotografigruppen f/64. 

Imogen Cunningham behandlade specifikt 
kvinnliga förhållanden i sina fotografier och  
fotograferade för både amerikanska och euro- 
peiska tidskrifter.

Utställningen ”Utilsløret” på Gl Holtegaard  
visar hur Imogen Cunningham fokuserade på 
äkta närvaro i sina bilder; hon önskade att be-
traktaren, om än bara för en kort stund, skulle 
ha möjlighet att iaktta sin omvärld med ett öppet 
sinne.n

UTILSLØRET, t o m 10 april på Gl Holtegaard.  
För mer info www.glholtegaard.dk

Utställningen om Imogen Cunninghams arbete från 1920 till 1960 ger en  
intressant inblick i fotografiets utveckling som konstnärligt medium.

FRiDa KaHLO, 1931

THREE DaNCERS, 1929

SELF PORTRaiT WiTH CamERa, LaTE 1920S
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Ännu en Broadway-musikal i överdådig uppsättning

På dagen
var han 

Dr. Jekyll, 

På natten 
Mr. Hyde… 

En musikal om
kärlek
begär

hemligheter
svik och
besatthet

Scenograf
PAUL FARNSWORTH

Regissör 
DANIEL BOHR

Manus och sångtexter 
LESLIE BRICUSSE

Musik
FRANK WILDHORN

Koreograf 
HAYLEY FRANKS HØIER

Carl Christian Rasmussen . Christian Berg . Martin Loft . Kristian Jensen . Simon Duus . Ulla Sell . Michael Lindvad
Kim Hammelsvang Henriksen . Mark Agerskov . Rasmus Fruergaard . Søren Bang Jensen . Jesper Paasch 

Jenny Asterius Persson . Isabel Schwarzbach . Linnea Stenbeck . Anders Teigen . Anna Vaupel . Frederikke Vedel 
Nana Mathilde Veileborg Bjelka . Oliver Monsrud Lundqvist m.fl. 

Kapellmästare 
PER ENGSTRÖM

JULIE STEINCKETOMAS AMBT KOFOD KURT RAVN CAMILLE ROMMEDAHL

Gammel Kongevej 29 . Köpenhamn (200 m från centralstationen)
Ons-tor 19.30, fre 20 lör 15 & 20, sön 15
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Anders Ankan 
Johansson 
(Stig-Helmer)

Stefan Ljungqvist 
(Robban)

Sven Melander 
(Berra)

Hans-Erik 
Dyvik Husby

(Ole)

Musikalen
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Julius presents the 50th anniversary

performs and celebrates the music of

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

Find Your Way Back • Miracles

Paul Kantner    David Freiberg 
Cathy Richardson   Donny Baldwin  

Chris Smith          Jude Gold

NÖJESTEATERN  MALMÖ  Sön 10 april kl 18

Julius production presenterar

ELECTRIC LIGHT 
ORCHESTRA

perf. by Phil Bates & Band

Nöjesteatern – Malmö  Söndag 14 feb kl 18.00

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

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

Malmö Live
Söndag 17 april kl 18.00

Det-hander-feb16-170x260+5.indd   1 2016-01-18   12:15


