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Säsongens största musikal

På dagen
var han 

Dr. Jekyll, 

På natten 
Mr. Hyde… 

En musikal om
kärlek
begär

hemligheter
svek 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

Biljetter: +45 33 25 50 75 dagl. från 12 . www.detnyteater.dk

Se mer www.detnyteater.dk

Tills 
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Medea  Foto: Rumle Skaftexiu xiu  PR Bild

3. Sjung ut 
K&K Philharmonikers och K&K Opernchors har sedan 2004 uppträtt med sin musik på  
stora konserthus runt om i Europa. Operakören har bland annat uppträtt i Vatikanstaten  
och publiken kan se fram emot ett fullspäckat program med höjdpunkter från bland annat  
”Trollflöjten” av Mozart, Puccinis ”Madame Butterfly” samt verk från Verdi. Dessutom  
kan man se fram emot att få uppleva verk av Verdi, Wagner, Weber, Bellini och Tjajkovskij, 
ouverturen från Rossinis ”Wilhelm Tell” och mazurkan från Moniuszkos ”Spökslottet”.n

De Smukkeste Operakor, 20 april DR Koncerthuset.  
För mer info och biljetter www.dr.dk/Koncerthuset

4. Svek och hämnd
Medea blir förälskad i den grekiska hjälten Jason och hjälper honom mot hennes egen far,  
en asiatisk härskare. Efter det följde Medea med Jason till den grekiska staden Korint, där  
de gifte sig och skaffade barn. Efter ett tag överger Jason henne för en annan kvinna och 
Medea planerar en grym och blodig hämnd. Tragedin om Medeas öde skrevs av författaren 
Euripides år 431 före Kristus, men även om det nästan är 2 500 år sedan är dramat fortfarande  
lika gastkramande. Medverkar gör svenska skådespelerskorna Livia Millhagen och Elin 
Klinga tillsammans med Karen-Lise Mynster, Kenneth M. Christensen och Thomas Bang.n

Medea, spelar t o m 10 april, Betty Nansen Teatret.  
För mer info och biljetter www.bettynansen.dk 
Läs recensionen på www.skane.dethander.com

1. Stadsvandringar 
Under stadsvandringar i Köpenhamn och Helsingör kan man lära mer om de gamla han-
delsstädernas historia från 1400-talet och fram till i dag. Vandringernas teman varierar och  
tar med deltagarna på en resa genom allt från medeltiden, olika regerarnas kungar, 1800- 
talet när H C Andersen levde, kvinnofrigörelsen, krigsperioder och digerdöden. Därutöver 
kan man utmana sig själv på en historisk tipspromenad med roliga och lärorika frågor om  
Danmarks historia.n

Historiske vandringar i København og Helsingør, mars–september.  
För mer info och biljetter www.historytours.dk

2. Mystiskt med Xiu Xiu 
Amerikanska avant-popgruppen Xiu Xiu skapar ett mörkt och mystiskt ljuduniversum när 
de tolkar det unika ljudspåret från 1990-talets populära tv-serie ”Twin Peaks”. Regissören 
David Lynch skapade med tv-serien ett unikt universum med drömska stämningar av bild 
och ljud med en blanding av dunkel noir-jazz, melankoliska stråkinstrument och dröm- 
liknande ballader, av Angelo Badalamentis. Xiu Xiu uppträdde i samband med retro- 
utställingen ”David Lynch: Between Two Worlds” i Brisbane och deras show var så populär 
att bandet sedan bjöds in till olika musikfestivaler. Nu har Xiu Xiu åkt ut på turné och kan 
upplevas på Jazzhouse mitt i Köpenhamn.n

Xiu Xiu Plays The Music Of Twin Peaks, 14 april. För mer info och biljetter www.jazzhouse.dk
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Tivoli
För mer info och biljetter 
www.tivoli.dk

Hairdo in Tivoli
the tivoli Concert  
hall is once again the 
place to be for some 
musical extravaganza 
when ”hairspray”  
enters the scene. the 
Broadway musical is set 
in 1960ies america when 
the younger generation 
wanted to break loose 
from conventions and 
change the world.  
tracy turnblad wants  
to be on the popular  
the Corny Collins Show 
on tv but isn t́ a tradi-
tional dancing queen. 
With a great heart and 
energy she conquers  
every obstacle in the end.

Läs vår recension på www.dethander.com

HairSpray
Just nu spelas den fartfyllda musikalen ”Hairspray” på Tivolis Koncertsal.  
Handlingen tilldrar sig i USA på 1960-talet, en färgglad tid där ung-
domarna längtade efter frihet och viljan att förändra världen överträf-
fade förväntningarna. Tonårstjejen Tracy Turnblad har inte bara högt 
hår utan också ett stort hjärta och hon drömmer om att få medverka 
i den populära TV-showen ”The Corny Collins Show”. Trots att Tracy 
inte är en ”typisk dansare” övervinner hon med sin okuvliga energi,  
allas fördomar.

Den roliga, rörande och livsbejakande historien är regisserad av  
Anders Albien som tidigare gjort storsuccéer som ”Saturday Night  
Fever”, ”Flashdance” och ”Rock of Ages”, koreograf är Tim Zimmermann. 
På scen står Silas Holst, sångerskorna Lene Nystrøm och Caroline  
Henderson som tillsammans med  Julie Zangenberg, Jesper Lohmann, 
Martin Brygmann och Johannes Nymark utgör ”Hairsprays” dream 
team.n

Hairspray, spelar t o m 29 april, Tivolis Koncertsal. 

HaiRSPRay

Foto: thomas langkjær

faTamOrgana
Snurra och åk i Tivolis nya höjdare, Fatamorgana. 45 meter 
upp kan man njuta av utsikten över nöjesparken och Köpen-
hamn. För mindre barn och vuxna som inte vill snurra,  
finns det nedanför Fatamorgana små miniradiobilar att  
prova på.

Fatamorgana, öppen från 6 april 

fredagSrOck
Med sin charmerande mix av pop, jazz och bossanova  
har Bo Kaspers Orkester fått en särskild plats i mån- 
ga danska hjärtan. Vill du vara ung och ”sitta i sam- 
ma bil” som det populära bandet får du passa på  
när de kommer och spelar på Plænen.

29 april 

pjerrOT med vänner
På Pantomimeteatern uppförs varje år olika balett- 
föreställningar. Säsongen inledds med ”Spåkvinden”:   
Harlekin og Columbine är kära, men många hinder 
ska övervinnas innan de äntligen får vara tillsam- 
mans; en matglad Pjerrot, en rasande pappa, en  
mystisk spåkvinna och en mycket darrhänt tjänare.  
Som tur är får det förälskade paret hjälp av den  
goda fen. Mer kärlek finns med i ”Forelsket i Tivoli”. 
Här dansas den vackra kärleksduetten från August  
Bournonvillé s balett ”Blomsterfesten i Genzano”  
samt delar av Drottning Margrethe och Dinna Bjørns  
äventyrsbalett ”Svinaherden”. 

Från 15 april, Pantomimeteatret

Tivoli öppnar för en ny säsong med snurr, 
fredagsrock, balett och högt hår.
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inzOOmaT
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 en egen 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
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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.

ROCK’N’SOUl  
på vega
jameS mOrriSOn
Med hitlåten “You Give Me Something” sköt James Morrison upp på stjärnhimlen och blev samtidigt  
nominerad tilltvå Brit Awards. Nu kommer den populära musikern till Danmark med sina soul- 
betonade hitlåtar som ”You Make It Real”, “I Won’t Let You Go” och “Broken Strings”, sistnämnda  
spelade han in tillsammans med Nelly Furtado. 

14 april

Sanne SaLOmOnSen
Danmarks rock-mama är ute på turné, redo att spela för sina  
trogna fans. Med sig har hon klassiker och hits som “Voodoo”,  
“Det’ Ikke Det Du Siger”, “Kød og Blod” och “Hjem” och  
ryktet säger att Sanne har ett nytt album på gång. Kanske  
bjuder hon på några helt nya låtar när hon kommer till Vega. 

21 april

manic STreeT preacHerS 
Den populära trion spelar både nya låtar från den rosade skivan 
“Futurology” samt mer sällsynta äldre låtar. Fansen kan se fram 
emot att sjunga med i bl a “If You Tolerate This Your Children  
Will Be Next”, ”A Design for Life” och “You Stole The Sun  
From My Heart”.

23 april

aLeX vargaS
Alex har spelat på olika konsertscener i Europa och ska i sommar 
uppträda på Latitude Festival och Glastonbury Festival. Innan  
dess kan man passa på att uppleva den danska singer-song writern  
när han gästar Vega med feelgood-låtar som ”Shackled Up” och  
“Giving Up The Ghost”.n

2 maj

vega
För mer info och  
biljeter www.vega.dk

Under april bjuds på en bra blandning av danska och engelska musiker.
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Vi SeS På  
BaKKeN
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. 

I Korsbækområdet kommer Matador-fantaster att känna igen sig  
i den återskapade filmmiljön där byggnader och omgivningar  
är utformade såsom de var i tv-serien. Gator, fasader och  
salonger tar publiken tillbaka till 1920- och 30-talen i en helt  
unik upplevelse. Handla på Skjerns Magasin, besök Familjen  
Varnæs eller passa på att njuta av en bra lunch på en av de  
många välkända restaurangerna där man kan träffa  
karaktärer som Røde, Larsen och Fede; till och med  
gårdshunden Kvik finns där.n

Bakken, öppet t o m 29 augusti.  
För mer info www.bakken.dk och www.korsbaek-bakken.dk

amusement for all
just north of Copenhagen dwells dyrehavsbakken,  
originally a place for rest and recreation in the lush  
surroundings 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.

koRSBÆk  Foto: henrik Petit

kungen av waltz
Den världsberömde violinisten och underhållaren, andré Rieu kommer till  
Forum i Köpenhamn tillsammans med den berömda johann Strauss-orkestern. 

André Rieu kommer på ett uppskattad återbesök 
där publiken kan se fram emot en helt ny och fan-
tastisk show. 

– Det är fantastiskt att se hur människor över 
hela världen, oavsett ålder, står upp på våra kon-
serter, 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 tolk-
ning av genrer som vals och klassiskt, men även 
tack vare hans närhet till publiken. Man märker 
tydligt att alla på scenen brinner för sin musik 
och för att dela sin glädje med publiken.n

andré Rieu, 28 april 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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oP aRt av viCtoR vaSaRely

eye attaCk av jean-PieRRe yvaRal

OPTiSKa ObjekT
På utställningen luras ögat av objekt som med  
optiska illusioner utmanar betraktaren med  
motiven. Utställningen visar ca 100 verk av 40 
konstnärer från 1950 till 1970. Victor Vasarely 
och Bridget Riley är centrala för denna konst- 
inriktning och står i fokus på utställningen.n

eye attack, t o m 5 juni

Louisiana
För mer info 
www.louisiana.dk

Köp biljetter och boka bord i 
GöteborgsOperans Restaurang 
031-13 13 00, www.opera.se

OPERA AV AMBROISE THOMAS 

VERKLIGHET / ILLUSION / VANFÖRESTÄLLNING 

Sverigepremiär 9 april 
Spelas tom 21 maj 2016.

Shakespearehelg

2 ST OPEROR
Macbeth lördag 14/5  

Hamlet söndag 15/5

Pris 800 kr 
(ord pris 1180 kr)

700 niMeS Road av CatheRine oPie

PeNSel TiLL LinS

VåR På LOuiSiana
ett härligt ymnighetshorn av internationella klassiska verk och samtidskonst 
visas just nu på konstmuseet louisiana.

Två olika utställningar visar en fantastisk 
samling från museets egen konstskatt med 
verk från ett 70-tal olika konstnärer. Här 
hittar besökaren allt från små intima tavlor 
till gigantiska verk, skulpturserier och in-
teraktiva videoverk som tillsammans ska-
par en helt egen presentation av konst från 
museets snart 60-åriga historia.

Fire Under Snow, t o m 8 maj 
illumination, t o m 11 september

deliRiuM av alex dea CoRte
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Gerda och Einar Wegener gifte sig 1904  
och i åren därpå skapade de en gemen- 
sam frizon där Einar kunne njuta av sin  
kvinnliga identitet, när han som sitt alter  
ego Lili Elbe, satt modell för sin fru.

Gerdas favoritmotiv var ofta flörtande 
flickor 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. Filmen ”The 
Danish Girl”, där Alicia nyss fick en Oscar for Bästa Kvinnliga Huvudroll som Gerda Wegener, handlar 
om konstnärsparet. Rollen som Einar/Lili spelas av Eddie Redmayne.n

gerda Wegener, t o m 16 maj, arken. För mer info www.arken.dk

Vårens utställning med verk av gerda  
Wegener är en berättelse om kärleken  
mellan konstnären och hennes make  
einar, också känd som kvinnan lili elbe. 

hjeRteRdaMe, 1928   
Foto: Morten Pors nielsen

Wegener 
på arken
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www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!

Den märkliga och förskräckliga historien om  
Dr Jekyll & Mr Hyde skrevs 1886 av författaren 
Robert Louis Stevenson. 

Läkaren Dr Jekyll är uppslukad av kampen 
inom oss människor och försöker i lönndom  
utveckla en tinktur som kan skilja det goda från 
det onda. I sitt arbete låter han sina patienter bli 
försökskaniner men till slut måste doktorn själv 
bli offer för sin forskning. Dr Jekyll älskar sin  
trolovade Emma men Mr Hyde kan inte hålla 
fingrarna från glädjeflickan Lucy. Ingen av kvin-
norna känner ännu till de hemligheter som göm-
mer sig bakom mannen de uppvaktas av.

Efter den succéartade Broadwayproduktionen 
har musikalen satts upp i 25 länder och nu, för 
första gången i Danmark, är det givetvis Det Ny 
Teater som lägger scen till denna spektakulära, 
storslagna och överdådiga uppsättning. På scen 

står Danmarks absoluta elit av musikalstjärnor 
med Tomas Ambt Kofod som Dr Jekyll/Mr Hyde,  
Julie Steincke som Lucy och Camille-Cathrine 
Rommedahl som Emma. Därutöver medverkar 
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, spelar t o m 17 april,  
Det Ny Teater. För mer info www.detnyteater.dk

gOTT vs ONT
Det Ny Teater i Köpenhamn slår upp dörrarna och låter förlåten falla för den 
magiska och tragiska musikalen ”Dr jekyll & Mr Hyde”.

läs recensionen på www.skane.dethander.com 

Foto: M
iklos Szabo
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deT naTiOnaLHiSTOriSke muSeum
frederiksborg Slot, Hillerød 
www.dnm.dk
 
jonathan yeo – portrætter udstilles til 30.06
Den britiske portrætkunstner jonathan yeo er berømt for  
at skabe sine værker gennem en tæt relation med de  
personer, han portrætterer.   
yeo har lært af klassikerne, 
men har også fundet egne 
veje og bidraget til at give  
nyt liv til portrætgenren.  
De portrætterede er ofte  
verdenskendte navne inden 
for kulturlivet og politik. På 
udstillingen kan man blandt 
andet se hans portræt af 
skuespiller Kevin Spacey  
i rollen som Richard iii.

kevin Spacey as Richard iii, olie  
på lærred (2013) © jonathan yeo

bLiXen på Scenen 
karen blixen museet 
www.blixen.dk
 
Särutställning,
förlängd till  
den 29 maj
 
Nya utställningsobjekt  
har tillkommit. 
 
Originalklänningar ur  
Karen Blixens garderob 
ställs ut för första gången.

karen Blixen på scenen

kuLTuruppLeveLSer
Välkommen till kultursidan där du får mer informa-
tion om vad som är aktuellt samt förslag på trevliga 
utflykter att göra tillsammans med vänner och familj. 

KRONBORg KaNalTUR

Kultursidan

Foto: thomas Rahbek Foto: Christian alsing

klick bland vänner
Vänskaper finns i många olika former, mellan  
syskon, kollegor, kön, och samhällsklasser; vissa  
har behov av många nära relationer, andra av färre, 
men de flesta människor har någon sorts relation  
till en annan människa eller kanske ett djur. I dessa 
Facebook/Instagram-tider fotograferas det flitigt, 
men även sedan tidigare har man haft behov av att 
fånga särskilda upplevelser och livets små och stora 
ögonblick. 

Utställningen visar fotografier från 1940-talet fram 
till idag i en tankeväckande blandning; 
istället för att räkna ”likes” i den virtu-
ella världen, kan man kanske glädjas åt 
den personliga vänskapen i det verkliga 
livet.n

Venskaber, to m 22 maj,  
Nivaagaards Malerisamling.  
För mer info www.nivaagaard.dk

Friendly shots 
nivaagaards Museum shows a  
photo exhibition called “Friend-
ships” where the concept of friends 
are in focus. Siblings, collegues,  
gender and different social groups 
make out the wast circles of persona- 
lities that outline the concept of 
friends to all people. the exhibition 
covers photos from the 1940ies and 
onward and puts the modern digital 
era in perspective in how we visualize  
our relationships.

På Konstmuseet Nivaagaard visas just nu fotoutställningen ”Venskaber”. 

FaR-oCh Son, CiRCuS-SCott 1966.   
© jesper høm estate

tanden PotSdaM 2012  © joakim eskildsen

kan vi vÆRe dette Bekendt 1946.  © Bror Bernild

SuSanne oCh katRine   
© tove kurtzweil
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Kassan tel: 031-708 62 00, lorensbergsteatern.se   
 
facebook.com/lorensbergsteatern   

LORENS BAR & RESTAURANG öppen i samband med föreställning, bordsbokning via kassan

Lorensbergsteatern fyller 100 år
Macken fyller 30 år

Därför spelar vi Macken på  
Lorensbergsteatern 100 gånger

Premiär på teaterns  
födelsedag 27 oktober 2016

Anders Eriksson • Claes Eriksson • Jan Rippe • Knut Agnred

Sista veckorna. Spelas t o m 30 april.
samt Charlott Strandberg, Lasse Beischer och Den Ofattbara Orkestern XL 

Biljettförsäljning pågår! Premiär 27 okt

Månadens Schtunk

123 Schtunk
HEMSÖBORNA • 27 april

25 MAJ

20 APRIL

’Årets bästa
 show!’ DN

AFTONBLADET:

POPMUSIK, 
KICKAR 
Å KLÄDER...

en monOlog Om och mEd:

MAGnUs uGgla
av Martin LUuk  I Regi AV sunil MUnshi

28 SEPT-
8 OKT-

LIFELINE PRE SENTER AR

SUCCÉ!

17 APRIL

”PARTAJ ÄR BÅDE FYNDIGT OCH VASST.” EXPRESSEN

”GALET ROLIGT!” AFTONBLADET

9-24 SEPT

Rennie MIRR0  K� l DYALL

PRESENTERAS AV VICKY NÖJESPRODUKTION, 
2ENTERTAIN & HITNÖJE

EN KULTURHUSET STADSTEATERN STOCKHOLM PRODUKTION

REGI OCH MANUS JONNA NORDENSKIÖLD

Britternas mest älskade 
irländare tar sin nya 

standup-show till Sverige

9 NOV
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