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MUSIK- OCH SOMMARFEST I VARBERG/KUNGSBACKA

WWW.CHANGEMUSICFESTIVAL.SE

HAZELIUS/HEDIN

STOCKHOLM  

SYNDROME  

ENSEMBLE

MUSICA VITAE

STINA EKBLAD

JAY GILLIGAN

ALE MÖLLER

ANNA MADELEY

MALIN BROMAN

KARIN DAHLBERG

LISA ERIKSSON  

LÅNGBACKA

GUSTAV LUNDGREN

LISA RYDBERG

LINA NYBERG

VADOU GAME

MARCEL GOMEZ

GRÄNSÖVERSKRIDANDE KAMMARMUSIK 4–7 AUGUSTI 2016 

MUSIC
FESTIVAL

CHANGE MUSIC FESTIVAL

KUNGSBACKA b TJOLÖHOLM b VARBERG

MER INFO OCH BILJETTER: CHANGEMUSICFESTIVAL.SE

MEDVERK ANDE
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3. Danska killar intar Grøn Koncert
Grøn Koncert är en uppskattad och återkommande musikfest som varje år bjuder på gamla  
bekanta och nya artister. Tidigare år har bland annat Eric Gadd, Mats Ronander och brittiska 
All Saints spelat på musikturnén. I år blir det danskt killkalas med Nik & Jay, Mads Langer,  
Shaka Loveless  och D-A-D som huvudnamn. De enda tjejerna på scen är Stine Bramsen 
och Nabiha som spelar på P3 Scenen tillsammans med Lågsus, De Eneste To, Citybois och 
Suspekt.n

Grøn Koncert, 31 juli Valbyparken, www.groenkoncert.dk

4. Glittrande berättelser
På Rosenborgs Slott kan man se de kungliga kronjuvelerna.  
Sophie Magdalene, änka efter Kung Christian VI, önskade  
att hennes vackra smycken skulle stanna i kungligt äro för  
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 bl a 
bär dem vid årets traditionella ”Nytårskur”, officiella stats-
besök och särskilda händelser inom familjen som jubileum, 
dop och bröllop.n

Rosenborg Slot, öppet hela året,  
www.kongernessamling.dk

TIARA, SMARAGDER  Foto: Iben Bolling Kaufmann

1. Gerda & Lili
Utställningen med verk av Gerda Wegener på Arken har under våren varit så uppskattad att den 
har blivit förlängd till januari nästa år. Utställningen berättar om kärleken och de äktenskapen-
liga utmaningarna mellan konstnären och hennes make Einar, också känd som kvinnan Lili 
Elbe. Gerda och Einar Wegener gifte sig 1904 och under åren därpå skapade de en gemensam 
frizon där Einar kunde 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 pose-
rade 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 vann en Oscar för Bästa Kvinnliga Huvudroll som Gerda Wegener, handlar  
om konstnärsparet. Rollen som Einar/Lili spelas av Eddie Redmayne.n

Gerda Wegener, t o m 8 januari 2017, Arken. www.arken.dk

2. Queen of R’n’B
Rihanna är en av vår tids moderna ikoner både inom musik-, nöjes- och modevärlden, och den  
artist som sålt flest låtar via digitala medier. Superstjärnan har än så länge gett ut åtta album, 
haft tretton USA-ettor, fått åtta Grammys och är den mest spelade på Vevo/Youtube med sju 
miljarder views. Med sig till Köpenhamn har Rihanna två gäster, The Weeknd och Big Sean.  
Efter tophitten “Earned It”, som fanns med på soundtracket till filmen “Fifty Shades of Grey”, 
har det bara gått framåt för kanadesiska musikmästaren The Weeknd med topplacerade låtar 
som “Often” och “I Can’t Feel My Face”. Rapparen Big Sean är bl a känd för hitlåtarna “I Don’t 
Fuck With You”, “Clique” och “One Man Can Change The World”.n

Rihanna – The Anti World Tour + Special Guests, 7 juli på Refshaleøen,  
www.ticketmaster.dk

21 HJERTERDAME, 1928   
Foto: Morten Pors Nielsen
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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 och för både soliga och regniga dagar.

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

Utställningen visar de bästa och mest 
professionella danska bildhuggarna och 
ger en spännande upplevelse samtidigt 
som man visar på mångsidigheten när 
olika konstnärliga uttryck samsas i kom-
plexa 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. 

UDEN TITEL 2008 AV KELD MOSEHOLM

Finn konsten lekfull
Hopp och lek i Ordrupgaards Konstpark.

VÆR I VEJRET AV OLAFUR ELIASSON  Foto: Anders Sune Berg

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

Öppet hela året

FINN JUHLS HUS
Arkitekten Finn Juhl var, redan när han levde,  
beundrad och välkänd både i Danmark och utom-
lands. I Finns Juhls Hus, som han själv byggt, ger 
samspelet mellan modernistisk konst, arkitektur, 
ljus och färg, besökaren en helt unik upplevelse.n 

Öppet varje dag under sommaren

Ordrupgaard
www.ordrupgaard.dk

All that jazz
Under 10 dagar kan man njuta av och lyssna på härlig  
jazzmusik på alla gator och torg runt om i den danska  
huvudstaden. Som vanligt har arrangörerna satt ihop ett 
fantastiskt program med uppträdanden av bl a Gregory  
Porter, Pat Metheny, Dee Dee Bridgewater, Burt Bacha-
rach, Richard Bona, Sun Ra Arkestra, Branford Marsalis 
feat. Kurt Elling, Egberto Gismonti, Natacha Atlas, Charles 
Lloyd, Brian Blade, Take 6, Tomasz Stanko, Lizz Wright och 
Gary Peacock. 

Som vanligt blir det även massor av musik för barnen 
med Babyjazz, Børnejazz, Kidz N’Babies Jazz och Jazz 
Eldorado.n

Copenhagen Jazzfestival, 1–10 juli, www.jazz.dk

Var med när årets största jazzfestival 
svänger igång i Köpenhamn.

   BURT BACHARACH

GREGO
RY PO

RTER
All that jazz
10 days of pure jazz pleasure spread 
out in the streets and squares of  
Copenhagen. It is a fantastic program 
with many a famous jazzmusician  
(see the text here on the left) and as 
always there is also jazz for children in 
four versions. 

 Foto: Kristoffer Juel Poulsen
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EMMELIE DE FOREST
Hon sjöng sig rakt in i de flesta hjärtan när hon täv-
lade i Eurovision Song Contest 2013 med låten ”Only 
Teardrops”. Nu kan hon upplevas på Pavillonen på 
Tivoli där hon bevisar att hon vuxit upp och blivit en 
kvinna med erfarenheter vilket kan höras på hennes 
senaste hits ”Hopscotch” och ”Drunk Tonight”.   

7 juli, Pavillonen

MELODY GARDOT
Som blott 23-åring tog hon det stora steget ut i mu-
siklivet när hon debuterade med ”Worrisome Heart”. 
Det internationella genombrottet kom 2009 med al-
bumet ”My One and Only Thrill”. Hon jämfördes 
med Amy Winehouse och Norah Jones men hennes 
egen karaktär överskuggade snart andra artister.

7 juli, Koncertsalen

KIM LARSEN
I mer än 40 år har Kim Larsen levererat låtar till  
den danska låtskatten och han har blivit kallad för 
Danmarks nationalskald. Med titlar som ”Midt om 
Natten”, ”Rabalderstræde”, ”Kvinde Min” och hans 
senaste alster ”Du Glade Verden” har han regerat på 
hitlistor och skrivit in sig i dansk musikhistoria.  
Förra året fyllde Kim 70 år men han fortsätter att 
turnera flitigt. Det var några år sedan han uppträdde 
på Plænen men nu är det dags igen.

8 juli, Plænen

PJERROT MED VÄNNER
På Pantomimeteatern uppförs varje år olika balettfö-
reställningar. I ”Spåkvinden” är Harlekin och Co-
lumbine kära, men många hinder ska övervinnas innan 
de äntligen får vara tillsammans: en matglad Pjerrot, 
en rasande pappa, en mystisk spåkvinna och en mycket 
darrhänt tjänare. Den 25 juni är det premiär för  
äventyrsbaletten ”Askungen” med dekorationer  
och kostym av Drottning Margrethe och musik av  
tidigare balettdansösen och sångerskan Oh Land.n

Pantomimeteatret , Spåkvinden, t o m 20 juli,  
Askepot, 25 juli–8 september

JULIMIX
Heldagar på Tivoli med djärva åk,  
karameller och musik.

Tivoli
www.tivoli.dk

KIM LARSEN

EMMELIE DE FOREST
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MELODY GARDOT 
Foto: Shervin Lainez

Sixtos  
segertåg

I början av 1970-talet spåddes han en framtid som 
Bob Dylans arvtagare men det stora genombrottet 
uteblev. Även om Sixto Rodriguez gav ut två strålan-
de plattor i singer/songwriter-genren förblev han en vanlig arbetare  
i sin hemstad Detroit. Men 1991 utgavs hans plattor i Sydafrika och  
fick stor framgång. Han var dock fortfarande relativt okänd i resten av 
världen tills dess att hans dotter upptäckte en hemsida dedikerad till 
sin pappa. 

Den svenske filmaren Malik Benjellouls uppmärksammade och  
Oscarsbölönade film ”Searching for Suger Man” blev 2012 Rodriguez 
stora genombrott internationellt och han betraktas numera som en av 
världens bästa singer/songwriters. Nu kommer han till Danmark för en 
exklusiv konsert på Koncertsalen på Danmarks Radio.n

Sixto Rodriguez, 
18 juli, DR Koncerthuset  
www.dr.dk/koncerthuset

Han är den försynte arbetaren med 
den innerliga känslan hos en poet 
och det absoluta gehöret för själens 
toner. 

Bror Magnus Tødenes · Malmö Opera · Johan Reuter  
Zaki Youssef  · Opera på en cykel · Evgeniya Sotnikova 
Mozart · Louise Alenius · Peter Lodahl · Operabingo 
Bo Skovhus · Lise Davidsen · Lars Ulrich Mortensen 

Morgensang · Den Kongelige Opera · Stephen Milling 
Hæderspris · Kostas Smoriginas · Wagner · FIGURA 

Mestersangersjov for børn · Home Opera · Festivalkor 
Årets Unge Operatalent · OperaLab · Palle Knudsen 

OperaLounge · Operabeats & Bølger 

Foto: Freeim
ages, PR

-bild

Personal Call 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se

DANSKA BILJETTER?
RING OSS!
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www.juliusbiljettservice.se
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RING OSS!
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Vad inspirerade dig till att bli operasångerska?
– Mina föräldrar uppmanade mig att söka till  
DR PigeKoret, eftersom jag alltid gick runt 
därhemma och sjöng. Då var jag 13 år. Som 
16-17åring började jag ta lektioner i solosång.  
Senare kom jag in på Musikalsk Grundkursus  
på Frederiksberg och efter det sökte jag in på  
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

De sista tre åren har du studerat i Stockholm,  
varför sökte du just till Sverige?
– På Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
studerade jag för Åsa Bäverstam. 2013 sa hon åt 
mig att söka in på Operahögskolan i Stockholm 
för att specialisera mig. Jag kom in samma år och 
där kunde jag fortsätta att ha Åsa som sångpeda-
gog. Det har varit en spännande och lärorik ut-
bildning som jag avslutar i sommar.

Vilka är dina största utmaningar i ditt nya liv  
som professionell sopran?
– Det är tufft eftersom man måste göra avkall på  
en del saker. Jag har också behövt ge avkall på sam-
varon med min familj: jag kunde t ex inte vara med 
och fira min lillebors student eftersom jag sjöng i en 
operaföreställning i Sverige.

Vad betyder det för dig att bli Årets Unge  
Operatalent?
– Det är särskilt viktigt att erkännandet kommer 
från mitt hemland. Det betyder mycket att jag finns 
i den danska publikens medvetande fortfarande.n

 ”  ... eftersom jag 
alltid gick runt 
därhemma och 
sjöng. 

”Årets Unge Operatalent”, Sibylle Glosted, är lyrisk koloratursopran och i en 
solokonsert på Wilhelm Scenen vid Torvehallerne sjunger hon några av sina 
favoritarior och musikstycken från ”Don G” och ”Hamlet in Absentia”.

Intervjun är översatt och förkortad, läs den i original på 
www.copenhagenoperafestival.dk.

Om Sibylle Glosted
• 27 år
• Född i Aarhus, uppvuxen i Birkerød. 
• Gick på Sankt Annæ Gymnasium och 

sjöng i DR PigeKoret. 
• Gick på Musikalsk Grundkursus. 
• Har en bachelor i sång från Det Kongelige  

Danske Musikkonservatorium. 
• Har studerat tre år på Operahögskolan 

i Stockholm.
• Är ’Årets Unge Operatalent’ på  

Copenhagen Opera Festival och mot-
tager ett stipendie på 50.000 danska 
kronor, donerade av Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond.

INTERVJUINTERVJU
SIBY

LLE G
LO

ST
ED

  Foto: N
iels H

ougaard

Toner som 
glittrar

Festivalen sjungs igång från Stora Scenen vid Torvehallerne nära Nørreport Station och under festival- 
dagarna kan man bl a uppleva operan ”Don G” i en modern Mad Men-stil från Malmö Opera. Nordic-
Opera framför smakprov ur ”Hamlet in Absentia” som har urpremiär under internationella Shakespeare  
Festival på Kronborg Slot i augusti och vill man smygtitta på en av vinterns stora premiärer från Malmö 
Opera kan man passa på att se Mozarts mästerverk ”Figaros Bröllop” redan nu.

Gillar man att sjunga är man välkommen till Torvehallerne 1–6 augusti  
kl 9, där festivalchef och dirigent Michael Bojesen som vanligt kommer  
att leda en härlig och glädjespridande morgonsång. Med ackompanjemang 
av piano kan man i Köpenhamns Hamn lyssna på “allt-gott-från-havet”  
med Nicolai Elsberg och Philippa Cold, och på ”Operettebåden” sjunger  
Simon Duus och sopranen Sibylle Glosted.

På festivalens sista dag finns ett specialprogram för alla barn med  
sagan ”Hans och Greta” i en operaversion och Mestersangernes Special 
Event där alla barn kan få vara med att sjunga. Festivalen avslutas som 
vanligt med en härlig finalkonsert där det framförs höjdpunkter från 
hela operaveckan.n

Copenhagen Operafestival, 31 juli–7 augusti,  
www.copenhagenoperafestival.com

Sing along
Even if opera really 
isn´t your cup of tea 
you should experience 
the joyful Copenhagen  
Opera Festival in late 
July. On several diffe-
rent stages all across 
the city and in the  
harbour there will be  
different performances 
to enjoy like ”Don G” 
in a modern Mad Men 
style or parts of ”Ham-
let in Absentia” which 
is having its premiere  
at the Shakespeare  
Festival, in August. 

SIMON DUUS PÅ OPERETTEBÅDEN   
Foto: Niels Hougaard

sjungSJUNG
sjung

Operasångare och en sångglad publik intar hela Köpenhamn när Copenhagen  
Opera Festival som vanligt bjuder alla välkomna med en uppsjö av härliga 
evenemang och roliga aktiviteter. 
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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 fortfarande 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.  
www.bakken.dk   
www.korsbaek-bakken.dk

Dyrehavsbakken, norr om Köpenhamn, som rätt och slätt 
kallas för Bakken, är en av världens äldsta nöjesparker.

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

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

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. 

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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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

KANALTUR
Foto: Christian Alsing

KAREN BLIXEN MUSEET 
www.blixen.dk
 
I juli och augusti har Karen 
Blixen-museet öppet måndag 
12–19, tisdag–söndag 10–19. 
Besök vackra Rungstedlund 
med Karen Blixens hem 
och sommarens utställning 
”Drømmen om  
Skærsommer”, gå en tur i 
parken eller koppla av i det 
mysiga caféet.  Vid museet 
ligger Rungsted hamn och 
badstrand.

Utställningen ingår i entréavgiften.

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

JEPPE I GRÖNT
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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 komedin i 1722. Medverkar 
gör bland annat Olaf Johannessen, Christine  
Gjerulff, Michael Moritzen, Steen Stig Lommer 
och Kasper Leisner.

Jeppe På Bjerget, t o m 20 augusti

Under sin resa genom universums många planeter har 
prinsen nu landat i öknen Sahara. Här träffar han bland 
annat en ros som kan prata, en räv som önskar sig en vän 
och en pilot som har nödlandat med sitt flygplan. Pjäsen 
är baserad på barnboken ”Lille Prinsen” av Antoine de 
Saint-Exupéry och älskas av folk i hela världen.n

Den Lille Prins, 2–24 juli

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

Grønnegårdsteatret
www.groennegaard.dk

Poetisk lillprins
Berättelsen om den lilla prinsen är en poetiskt saga för barn om ensamhet, 
hemlängtan och vänskap.


