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4. 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, www.rundetaarn.dk

5. Hoppa och dyka
Som en del av sin världsturné kommer Red Bull Cliff Diving  
till Köpenhamn och med hopp från Operans 27 meter höga,  
ikoniska tak bjuder deltagande atleter publiken på drama  
och hisnande action. Bli imponerad, och kanske inspirerad,  
när några av världens bästa simhoppare visar sina häftiga  
trick för att därefter landa säkert och elegant i vattnet.  
Evenemanget börjar kl 13, men passa på att komma  
i god tid för att få plats nära hamnbassängen.n

Red Bull Cliff Diving, 18 juni Københavns Havn,  
www.redbullcliffdiving.com

© Romina Amato, 
Red Bull Cliff Diving

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

Historiske vandringar i København og Helsingør, mars–september, www.historytours.dk

2. Teaterfest i Köpenhamn
Detta årets teaterfestival kör igång med en stor internationell premiärföreställning. På utomhus-
scener, uppställda på gator och torg samt på olika teatrar, kan man under festivalen se utdrag  
av utvalda teaterpjäser. Arrangörerna vill ge publiken möjligheten att uppleva så många olika  
teaterföreställningar, som möjligt. Mer än 110 olika teater-, dans- och scenkonstgrup- 
per deltar i evenemanget. Därutöver bjuder CPH STAGE på readings, konserter,  
debatter, seminarier och teaterloppis.n

Copenhagen Stage, 1–12 juni. www.cphstage.dk

3. Klassiskt & modernt
Den Kongelige Sommerballet har genom åren blivit ett populärt och  
uppskattat utomhus-evenemang som varje år drar en stor publik.  
Sommarbaletten avslutar i år sin turné på Chistiania i Köpenhamn  
där det visas delar ur både klassisk balett och modern dans.n

Kongelig Sommerballet, 10 juni på Christiania, www.kglteater.dk

2
DET KONGELIGE TEATERHØJBRO PLADS

HAVNEFRONTEN1

Foto: FreeImages
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Roskildefestival
25 juni–4 juli.  
www.roskilde-festival.dk
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Foto: Pil Christoffersen/Roskilde Festival, Pegi Young,  
Ellen von Unwerth, Anouk Morgan, Maria Mochnacz

Young 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  
music extravaganza attracting  
the biggest names and artists.  
The lineup this year couldn´t be 
better when legendary Neil Young 
enter the Orange Stage. Also on 
stage this year is Mø, PJ Harvey,  
Red Hot Chili Peppers, Wiz Khalifa 
and Tenacious D with Jack Black 
and Kyle Gass. 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, häribland 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 evene- 
manget i bara två dagar. Biljettpriset var 30 danska 
kronor, dragplåster var Gasolin med Kim Larsen  
som frontfigur. Festivalen som förra året hade över 
80.000 besökare, sköts i dag av ”The Roskilde Foun-
dation”, en ideell organisation för utvecklandet och 
stödjandet av musik och kultur. 

I år pågår festivalen i en fullspäckad vecka, pub- 
liken brukar dock börjar flytta in på tältområdet  
flera veckor innan startskottet. Som vanligt finns  
det ett flertal scener och dit kommer bland annat  
Mø, PJ Harvey, Tenacious D med Jack Black och  
Kyle Gass, Red Hot Chili Peppers samt Wiz Khalifa 
och spelar. Huvudnamn och den levande legenden 
Neil Young intar Orange Scen tillsammans med sitt 
band Promise of the Real.n
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Glittrande berättelser
Sophie Magdalene, änka efter Kung Christian VI, önskade  
att hennes vackra smycken skulle stanna i kungligt äro till  
evig tid. Hon skrev därför 1746 i sitt testamente att hennes 
smycken bara fick ges till kungliga personer, 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, www.kongernessamling.dk

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

Liv, lust 
& lugn
Skutta, lek och klättra  
i Ordrupgaards Konstpark.

VÆR I VEJRET AV OLAFUR ELIASSON  
Foto: Anders Sune Berg

UNG KVINDE SET FRA RYGGEN AV VILHELM HAMMERSHØI 
Foto: Randers Kunstmuseum

KONSTPARKEN
Publiken bjuds in på lek och upplevelser för alla 
sinnen. Upplev dimmiga skuplturen ”Vær i vejret” 
av konstnären Olafur Eliasson, kolla stora svampen 
av Jeppe Hein samt verk av Terunobu Fujomori 
och konstnärsduon Doug & Mike Starn. 

Öppet hela året

FINN JUHLS HUS
Arkitekten och möbelformgivaren Finn Juhl  
var, redan när han levde, beundrad och välkänd  
både i Danmark och utomlands. I Finns Juhls 
Hus, som konstnären byggde 1942, ger samspe- 
let mellan modernistisk konst, arkitektur, ljus  
och färg, besökaren en helt unik upplevelse. 

Öppet varje dag under sommaren

HEMMA HOS HAMMERSHØI
På museet visas stämningsfyllda tavlor av Vilhelm 
Hammershøi (1864-1916). Konstnären hämtade  
inspiration från sin lägenhet i Köpenhamns stads-
del Christianshavn. Hammershøi är särskilt känd 
för sina poetiska och stämningsfulla tavlor där det 
känns som han har lyckats fånga tiden och få den 
att stå alldeles stilla.n 

To m 19 juni,

Ordrupgaard
www.ordrupgaard.dk
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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 cen-
trala huvudstaden finns tre utomhusbad där man 
tillsammans med badglada storstadsinvånare kan 
ta ett gratis dopp i hamnen. I hamnen hittar man 
både barnbassäng, vanlig bassäng och hopptorn. 

5 juni–2 oktober, www.teambade.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

DEN BLÅ PLANET
Korallrev, oceanen, stora hammarhajar och små clownfiskar.  
Hälsa också på de gulliga havsuttrarna från Alaska där Mojoe  
hittades ensam när han var fyra månader gammal med tecken  
på att han blivit påkörd av en båt. Agnes var bara en dag när hon 
hittades ensam på Tutka Bay. Nu håller de två uttrarna på med  
roliga tokerier i den nya anläggningen på Den Blå Planet.

www.denblaaplanet.dk 

KNUTHENBORG SARAFIPARK
Har man ingen möjlighet att ta sig till Afrikas savann är Knuthen-
borg 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 upp-
levelse kan man boka ett besök i tigerstallet.

www.knuthenborg.dk

LABYRINTPARKEN
På Kalvehave Labyrintpark kan man leka, springa i kapp och gå 
vilse i ett flertal kluriga labyrinter samt prova på de stora traditio-
nella brädspelen på marken, för lite rolig hjärngympa.n

www.kalvehave-labyrintpark.dk

Sommarlov är lika med möjligheter till många roliga upplevelser. Vi  
har samlat några förslag för alla åldrar, för både soliga och regniga dagar.

HAMNDOPPFoto: FreeImages, Dustin Phillips, Birgitte Rubæk/Statens Museum for Kunst, Lars Schmidt, VisitCopenhagen
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HISTORIEN OM 

Foto: Bjarne Stæhr, Grafik: Helle Riis

Bonden Jeppe vaknar i baronens säng och undrar 
om han är död och har kommit till himmerriket. 
Borta är frun Nille som i frustration över sin fulla 
mans lathet, slår honom varje dag, och istället lig-
ger han i vackra kläder i en ren och mjuk säng.

 Ludvig Holberg skrev pjäsen som en komedi; 
även om Jeppe börjar bete sig som en otrevlig  
despot, har han en mänsklig persona som publi-
ken vanligtvis känner igen. Vem hade inte flippat 

ut, bara lite, om man ena dagen fanns på sam- 
hällets absoluta botten och nästa dag vistades  
i samhällets absoluta topp.

Medverkar gör bland annat Olaf Johannessen, 
Christine Gjerulff, Michael Moritzen, Steen Stig 
Lommer och Kasper Leisner.n

Jeppe På Bjerget, 24 juni–20 augusti,  
www.groennegaard.dk

Grønnegårdsteatret har inlett sin sommarsäsong och spelar i Designmuseets 
trädgård en av Holbergs mest älskade föreställningar om stackars Jeppe.

Jeppe
Zara Larsson
24 juni, Plænen, Tivoli 
www.tivoli.dk

SUVERÄN SÅNGFÅGEL 

Foto: Sveriges Radio

Zara Larsson vara bara 10 år när hon vann tävlingen Talang 2008. Nu har hon fyllt  
18 och är redan en erfaren showkvinna med ett amerikanskt skivkontrakt, miljontals 
nerladdningar och visningar på YouTube samt massor av internationella hits som alla  
går och nynnar på som t ex ”Undercover” och ”Lush Life”. Den svenska popmaskinen  
har återigen skapat en gedigen popprinsessa som jämförts med artister som Sia och  
Rihanna. Själv säger Zara Larsson att hon kanske inte är det mest berömda ansiktet  
i branschen men att hennes musik har placerat sig på spellistor över alla gränser. Snart  
spelar hon på Plænen på Tivoli.n
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Mångsidiga 
skulpturer

Framtidens sfärer

 ”Kunstforeningen Køge Bugt” använ-
der sig av Greve Museums omgivning-
ar för sin skulpturutställning som varje 
år glatt många besökare. Utställning-
en visar det bästa och mest professio-
nella danska bildhuggarna och ger en 
spännande upplevelse samtidigt som 
man visar på mångsidigheten när olika 
konstnärliga uttryck samsas i komplexa 
kombinationer.n

Greve Museum, utställningen visas  
t o m 6 november, grevemuseum.dk

Greve Museums trädgård  
bildar ramen för en skulptur-
utställning med verk av pro-
fessionella danska konstnärer. 

Den tyska biltillverkaren BMW har alltid legat i framkant vad beträffar 
teknik och design. Deras nya visioner kan ses på Designmuseum Danmark.

UDEN TITEL 2008 AV KELD MOSEHOLM

Legendariska modeller, som 850 till i8, visar med sin djärva design 
att hybridbilar inte behöver se tråkiga ut. Kolla skisser, teckningar, 
modeller samt en fullskalemodell i trä som visar framtidens avant-
gardetolkningar av precision och teknisk fulländning.n

Spheres, t o m 21 augusti, Designmuseum Danmark. 
www.designmuseum.dk
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Niki de Saint Phalle 
t o m 12 juni, Arken,
www.arken.dk

Niki de Saint Phalles konst är ett fyrverkeri av 
färger, former och ställningstaganden. Med sina 
sensuella, dansande kvinnoskulpturer och över-
dådiga skulpturparker räknas hon som en av de 
mest visionära konstnärerna. 

Hennes konst presenteras på en omfattande  
utställning med 100 verk, fotografier och doku-
mentärfilm där Niki de Saint Phalle förenar  
universella och aktuella frågor om kön, makt  
och maktlöshet.n

FÄRGSTARK  
FEMINIST
Arken är det perfekta stället att se  
avantgardekonst av Niki de Saint 
Phalle.
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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

MITT KÖPENHAMN 
av Karin Zillén
www.karavanforlag.se
 
Denna lättsamma  
och bildmässiga  
guide inspirerar till  
att gå på upptäcks- 
färd i Köpenhamn,  
en stadsdel i taget.  
Läs mer om boken på 
skane.dethander.com.

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

KULTURSIDAN

KRONBORG
Foto: Thomas Rahbek

KAREN BLIXEN MUSEET 
www.blixen.dk

Drömmen om midsommar 
8 juni–31 december
 
Museet presenterar en hyllning till hennes kärlek för 
Shakespeare, naturen och konsten. Hennes ungdomsdik-
ter och fina illustrationer till ”En midsommarnattsdröm” 
fångar drömmens förtrollande 
scener, luriga skogsalver, kärleks-
kranka människor och den stora 
kärleken. En sinnenas utställning 
där gränserna mellan dröm och 
verklighet, suddas ut.  

Utställningen ingår i entréavgiften.

Karen Blixen Museet – Ta tåget 
direkt från Kalmar C och Växjö C

700 NIMES ROAD AV CATHERINE OPIE

Samlade storverk
Verk ur Louisianas samling av både välkända och debuterande konstnärer 
visas hela sommaren på konstmuseet.
Upplev den fantastiska samlingen av samtidskonst 
som har kommit till museet genom åren via dona-
tioner eller inköp. Tavlor, foton, skulpturer och ma-
kalösa installationer; alla dessa olika verk skapade av 
konstnärer som Andreas Gursky, Franz West, Cindy 
Sherman, Shilpa Gupta, Julie Mehretu, Alex Da Corte, 
Tacita Dean överraskar och utmanar betraktaren och 
ger nya perspektiv på samtiden.n 

Illumination, t o m 11 september, Louisiana.  
www.louisiana.dk

DELIRIUM AV ALEX DEA CORTE

700 NIMES ROAD AV CATHRINE OPIE 
Foto:  Poul Buchard

From the collection
Louisiana Museum of Modern Art 
puts up a fabulous display from  
their vast collection that has been 
added on over the centuries. Works 
of artists like Cindy Sherman, Shilpa 
Gupta and Tacita Dean are among 
the many that has been in ware-
house storage but has now seen  
the light of day.

CINDY SHERMAN  Foto: Matthias Bildstein
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Det här är BRA  
för Skåne.

Malmö Aviation och Sverigeflyg har  
gått samman och resultatet är det nya 

inrikesflyget BRA. Vi tror på enkelhet, 
genvägar, personlig service och frukost till alla 

ombord. Men framförallt tror vi att vårt land  
behöver flexibla och nära kommunikationer. Först  

då kan alla bo var de vill. Och jobba där de vill bo.  
Med 13 destinationer och Stockholm-Bromma som 

nav kommer vi en bit på vägen mot vår vision. Vi tror  
det här är BRA för dig. Vi vet att det är BRA för Skåne.

Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se
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