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 ASSISTENS KIRKEGÅRD   
Foto: Ty Strange

GRÅBRÖDRATORGET

2
 3. Kändisar på kyrkogården
Gå på upptäcksfärd på vackra Assistens Kirkegård i stadsdelen Nørrebro, Köpenhamn. Här kan man 
bland annat hitta gravplatser för Søren Kierkegaard, Niels Bohr, Martin Andersen Nexø, Natasja Saad 
och H C Andersen. Kyrkogården har varit i bruk sedan 1760 och var från början tänkt som en begrav-
ningsplats för huvudstadens fattiga invånare. Efterhand har kyrkogården blivit en känd attraktion på 
grund av de många kända personer som har fått sin sista vila där.n

Assistens Kirkegård, www.kk.dk    

 4. Norr om Strøget 
Den klassiska gågatan Strøget delar Köpenhamns centrum i två delar och är välkänt för alla. Den rik-
tige Köpenhamnskännaren finner dock sina egna små oaser, vid sidan om Strøget. Om man kommer 
gåendes på Strøget så kommer man så små-
ningom fram till Helligåndskirken på  
höger hand. Strax innan viker man upp på 
Niels Hemmingsens Gade och bara ett  
kvarter norrut når man Gråbrödratorget 
med sina härliga restauranger och caféer. 
Torget är uppkallat efter en tiggarmunks-
orden som huserade här åren 1238-1530. En 
del av det ursprungliga klostret utgör idag en 
del av restaurang Peder Oxe på nr 11. Torgets 
byggnader har starka färger och det finns ett 
rikt utbud av restauranger och caféer.n

www.visitcopenhagen.dk
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FRANK BENSON, JULIANA, 2014-2015  
© The Artist, courtesy Sadie Coles HQ, 

London.  Foto: The Artist

RASMUS SEEBACH SPELA PÅ GRØN KONCERT  
Foto: Muskelvindsfonden

1. Grønt er skønt
Redan 1982 skänkte Tuborg en gratiskonsert till Dyrehavsbakken med anledning av nöjesparkens 400-
års jubileum. Redan nästa år döptes konserten till Grøn koncert och man begav sig ut på vägarna för att 
turnera. Men Grøn koncert är så mycket mer än bara ett gäng musiker på landsvägen, man donerade 
allt överskott till välgörenhet och speciellt till förmån för människor med muskelförtvining. Idag står 
alla de största danska artisterna på kö för att få delta och spela på Grøn koncert. Under sommaren skall 
sju danska städer avverkas och i Köpenhamn spelar man faktiskt vid två olika tillfällen.n

Grøn koncert, 20 och 30 juli, www.groenkoncert.dk

2. Hyperrealistiska konstverk 
En av nutidens stora trender inom konst är hyperrealismen. Konstmuseet Arken har samlat några  
av de mest berömda verken där man bl a kan skåda Ron 
Moecks nyfödda och fem meter långa bebis, Keith Edmiers 
gravida kvinnoskulptur samt Frank Bensons cyborgliknande 
transsexuella figur. Med humor, teknisk perfektion och för-
vridna proportioner utmanas besökaren att förhålla sig till 
aktuella frågor som robotteknologi, artificiell intelligens, liv, 
död, verklighet och fantasi. Många tycker att människolik-
nande robotar är oerhört fascinerande och de  
förekommer i en uppsjö av filmer från ”Frankenstein” och 
”Terminator” till svenska tv-serien ”Äkta Människor”och 
HBO-serien ”Westworld” Drömmen om att kunna skapa den 
perfekta människokopian kan spåras tillbaka till den grekiska 
mytologi där Pygmalion karvar ut sin drömkvinna i elfenben 
och blir upp över öronen förälskad i denna figur.n

GYS! Er den levende? t o m 6 augusti, www.arken.dkk

1

Hyper natural
At Arken there are 31 artists 
displaying their hyper realistic 
works of art portraying humans 
in an almost scary way. F x Ron 
Moeck´s five meter long new 
born baby that is really special. 
With enhanced proportions the 
viewer is asked to think about 
robot technology, AI, life and 
death. But the quest for the  
perfect human copy is not new 
to this world. In ancient Greek 
mythology Pygmalion carves out 
the perfect woman in ivory and 
falls in love with its presence.
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      All that jazz

TIVOLI 
ROCKS 

När Copenhagen Jazz Festival rullar in genom Köpenhamn uppstår en 
förvandling. På torg och gator, på jazzklubbar och parker, på teatrar 
och museer spelas musik och jazzvänner möts. Under festivalens tio 
dagar kommer över 1.000 konserter att avverkas från cirka 100 scener  
runt om i Byen. Det finns nog ingen annan stad som lyckats attrahera  
så många musikaliska giganter inom jazzen som Köpenhamn. Man 
kan med fog påstå att Köpenhamn är en av jazzens huvudstäder med 
svängiga ställen som Slukafter, Den Røde Pimpernell, Montmartre och 
La Fontaine.

Copenhagen Jazz Festival är ett årligt återkommande evenemang 
som hyllar musikformens alla avspeglingar. Allt sedan starten 1979 har 
i stort sett världens alla storheter spelat på festivalen och årets begiven-
het är inget undantag. Men det är inte bara “gammeljazz” som spelas 
för evenemanget har genom åren varit mycket lyhört för nya tendenser 
och strömningar både inom dansk och internationell jazz.n

Från traditionella toner på lika traditionella platser  
till moderna uttryck på de mest otippade ställen i  
tio dagar för alla som älskar musik.

JAMIE CULLUM

AN
O

USH
KA SHANKAR

 Foto: K
ristoffer Juel Poulsen

All that jazz
One of the worlds most 
attractive jazzfestival 
opens on July 7th. the 
biggest names has played 
here and still are. From 
traditional notes to mod-
ern tones will sound in 
a hundred traditional 
and untraditional places 
around the capitol. With 
more than a thousand 
concerts to choose from 
during ten days a short 
visit is not nearly enough 
for musiclovers.

 Foto: K
ristoffer Juel Poulsen

Sällan är Plænen framför den 
stora scenen och kringliggande 
gångar och rastplatser  
så sprängfyllda med  
publik som under  
Fredagsrocken. 

14 JULI
ERYKAH BADU
Med sin sensuella och mystiska  
röst startade Erykah Badu ett 
nytt kapitel inom soul och  
’ŕ ń b i slutet på 1990-talet.  
Hennes karaktäristiska 
blandning mellan hip hop, 
jazz och soul har givit henne 
titeln som Queen of Neo Soul. 
Hon är känd för sin eklektiska  
stil med gigantiska turbaner 
på huvudet. Hon har inte  
varit i Danmark sedan 2009 
så det är verkligen en högtids-
stund för alla gamla och  
blivande fans på Plænen.

21 JULI
MADS LANGER
Mads Langer har gjort en lång 
resa för att slutligen hitta  
tillbaka till sig själv och det 
har resulterat i ett tyngre och 
mörkare sound och budskap 
på plattan “Reckless Twin”. 
Mads skrev 80 låtar varav elva 
kom med på plattan. Med 
sitt femte studioalbum har 
han för gott placerat sig i den 
danska superligan av artister. 
Som alltid är melankolin hans 
följeslagare i text och musik 
men nu med skarpare kanter 
och former.

 

28 JULI
RASMUS WALTER + 
NOAH
I snart ett decennium har 
Rasmus Walter sjungit på 
engelska i bandet Grand  
Avenue men i sina soloprojekt 
är det det danska språket som 
gäller. Förra året kom hans 
fjärde soloalbum “Himmel-
flugt” som handlade om att 
leva i nuet istället för att jaga 
nästa kick. 

Konserten börjar med ett 
exklusivt besök av Troels 
Gustavsen, personen bakom 
artistnamnet Noah. Med sin 
danskkryddade pop och  
melankoliska universum har 
Noah lyckats sjunga sig in  
livepublikens hjärtan.n

ERYKAH BADU

Fredagsrock  
på Tivoli 
www.tivoli.dk.

Copenhagen Jazzfestival 
7–16 juli  
www.jazz.dk
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T O M 22 OKTOBER
THE CLEANER
Få konstnärer i världen idag väcker så starka 
känslor och reaktioner Marina Abramovic. Hon 
har sedan 1970-talet utvecklats till en av samtids-
konstens mest radikala och kompromisslösa utö-
vare och är en av kropps- och performancekon-
stens pionjärer. Speciellt känd är hon för fysiskt 
och mentalt krävande performanceengagemang 
som kretsar runt kropp, kön, energi, smärta, när-

varo och identitet. De spänner från våldsamma 
och riskabla handlingar till mer tysta energiut-
växlingar och möten med publiken som allt mer 
har blivit huvudaktörer i hennes verk. Louisiana 
presenterar den första stora retrospektiva utställ-
ningen av hennes arbete i Europa med titeln ”The 
Cleaner”, gjord i dialog med konstnären, organi-
serad av Moderna Museet i Stockholm och i sam-
arbete med Louisiana.

TVÅ ESS  
I MODERN KONST

Louisiana Museum  
of Modern Art
www.louisiana.dk

Louisiana - en oas med konsten både inomhus och utomhus. I lugn och ro  
är det möjligt att insupa målade och skulpterade tankar och idéer om dåtid, 
nutid och framtid.

VERK AV  MARINA ABRAMOVIC  Foto: Marco Anelli 

VERK AV  TAL R  Foto: Louisiana

T O M 10 SEPTEMBER
ACADEMY OF TAL R
Louisianas samling av den 
danske konstnären Tal R,  
speciellt hans måleri, är en av 
de största . Sedan 1990-talet har 
Tal R utkristalliserat sig som en 
av vår tids och generations mest 
profilerade konstnärer. Denna 
överblick över hans verk visar 
att han alltid varit en berättare 
med ett särskilt öga till de förbi-
sedda och gömda rummen i  
det moderna livet. Det finns, 
enligt konstnären, ingen rak 
väg genom livet i förhållande till 
konstnärligt erkännande och ett 
personligt uttryck och därmed 
är utställningens namn,  
”Academy of Tal R”, förvisso en 
mild provokation.n

Teater og picnic under åben himmel – midt i København
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EDGAR DEGAS. TRE DANSÖSER Foto: Pernille Klemp

Med utställningen Masterpieces, från Degas till Hammershøi, visar Ordrupgaard bredden av mäster-
verk från museets franska och danska samlingar. Här kan man uppleva kronjuvelerna av mästare som 
Edgar Degas, Claude Monet, Auguste Rodin, Paul Gauguin, Vilhelm Hammershøi, L.A. Ring m fl. 

Det är helt enastående att man som publik kan uppleva Ordrupgaards omfattande samlingar av  
pasteller, verk som sällan ställs ut p g a sin ljuskänslighet och delikata karaktär. Bland dessa finns Degas 
älskade och mästerliga skildringar av ballerinor i övningssalen samt Renoirs och Manets tolkningar av 
parisarna och livet i den franska metropolen i slutet av 1800-talet.

Masterpieces. Från Degas till Hammershøi, 14 juli–27 augusti

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.

Öppet varje dag under sommaren

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

Öppet hela året

Delikat  
DEGAS & HAMMERSHØI

Ordrupgaard
www.ordrupgaard.dk

På konstmuseet Ordrupgaard finns det fantastiska utställningar och roliga 
upplevelser för besökare i alla åldrar.

Colourful colony
At Ordrupgaard works of two different 
painters are on display. French Degas 
and Danish Hammershøi are two paint-
ers within the vast collection of pieces 
of art at Ordrupgaard. Both are masters 
in their own and seldom on display due 
to the delicate nature of material but 
never the less important cornerstones 
in the history of art.

On the premises you´ll also find the 
house of the arcitect Finn Juhls. He is 
mostly known for his furniture design in 
the 1940- and 1950ies. Open every day 
during summer for visitors.

You can also enjoy the art in the sur-
rounding park. A foggy sculpture is 
a work of Olafur Elisson and a gigant 
mushroom is signed Jeppe Hein. Inter-
esting art statements by Terunobu Fuji-
mori and art duo Doug & Mike Stern are 
on display to be enjoyed by everyone.

FINN JUHLS HUS  
Foto: Henrik Sørensen

ORDRUPGAARD KUNSTPARK  
Foto: Andreas Omvik
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SKOJ PÅ  
SOMMARLOVET

TA ETT  
DOPP I HAMNEN
Kom ihåg att ta med badkläder 
och handduk om ni planerar 
ett besök i Köpenhamn. Mitt i 
centrala huvudstaden finns tre 
utomhusbad där man tillsam-
mans med badglada storstads-
invånare kan ta ett gratis dopp 
i hamnen. I hamnen hittar man 
både barnbassäng, vanlig bas-
säng och hopptorn. 

t o m 30 september,  
www.teambade.dk

HELDAG PÅ BAKKEN
Att besöka Bakken är en rolig 
heldagsutflykt för hela famil-
jen.Här finns både roliga evene-
mang, hisnande åkattraktioner 
och gratis utomhuskonserter. 

Bakken, öppet t o m 31 augusti, 
www.bakken.dk

DEN BLÅ PLANET 
Upplev snabba hammarhajar, 
nordens papegojor lunnefågelar-
na och farliga djur från regn-
skogen på Den Blå Planet. Där-
utöver kan man se giftiga gro-
dor och ibland dyker det till och 
med upp en vacker sjöjungfru i 
det stora akvariet.

Den Blå Planet,  
www.denblaaplanet.dk 

HÄLSA PÅ  
NORD OCH NOEL  
Isbjörnen Nord från Moskva 
flyttade i våras in på Zoo i  
Köpenhamn. Det första mötet 
med isbjörnshonan Noel har 
gått bra och Zoo hoppas att det 
snart kommer en kull med nya 
ungar. Nord är 11,5 år gam-
mal och redan pappa till tre 
isbjörnsungar.n

Zoologisk Have, www.zoo.dk

Sommarlov är lika med möjligheter till många roliga upplevelser. Det finns  
alltid något skojigt att hitta på både soliga och regniga dagar. 

Foto: Zoologisk Have Køpenhavn, VisitCopenhagen

DEN BLÅ PLANET

ZOO

SJUNG

Under en och en halv vecka kan man bekanta sig med operas  
underbara värld med konserter, intervjuer, föreställningar 
och mycket, mycket mer. Det omfattande programmet ligger 
på operafestivalens hemsida och här kan man se när kom-
plexa ensembelpresationer eller soloframträdanden är  
planerade, allt vackert inramat på många av de underbara  
scenerna runt om i Köpenhamn. Passa även på att möta 
operan i lite ovanligare omgivningar när Operabåten lägger 
ut med skön musik framförd av några av de bästa sångarna 
och musikerna.n

Copenhagen Operafestival, 30 juli–9 augusti, operafestival.dk

Sing along
Even if opera really isn´t your cup of 
tea you should experience the joy-
ful Copenhagen Opera Festival in 
late July. On several different stages 
all across the city and in the harbour 
there will be different performances 
to enjoy. 

sjungSjung

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. 

Om man kommer gåendes på Strøget så kommer 
man så småningom fram till Helligåndskirken på 
höger hand. Strax innan viker man upp på Niels 
Hemmingsens Gade och bara ett kvarter norrut 
når man Gråbrödratorget med sina härliga  
restauranger och caféer. Torget är uppkallat  
efter en tiggarmunksorden som huserade här åren 
1238-1530. En del av det ursprungliga klostret  
utgör idag en del av restaurang Peder Oxe på nr 
11. Torgets byggnader har starka färger och det 
finns ett rikt utbud av restauranger och caféer.n

www.visitcopenhagen.dk

Den klassiska gågatan Strøget  
delar Köpenhamns centrum i två  
delar och är välkänt för alla. Den  
riktige Köpenhamnskännaren finner 
dock sina egna små oaser, vid sidan 
om Strøget.

NORR OM STRØGET

Foto: M
athias B

ojesen
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På Experimentariums flytande lekplats, Stranden, 
kan du plaska dig till ny vetskap om vattnets våta 
egenskaper, och leka dig till både respekt och för-
nuft i umgänget med vatten. 

Stranden är ett av 17 interaktiva utställningsu-
niversum, som går djupt in i kroppen, långt ner i 
havet och ända ut i robotarmen. Här kan du lära 
dig allt om vattnets förunderliga, flytande fysik. 
Gör en slowmotion-våg, vispa igång en undervat-
tenstornado och hjälp de färgglada badankorna 
genom virvlarna.

Du kan också åka med ut på en tur under havs-
ytan i den kopparfärgade u-båtssimulatorn. Du 

tar själv ut kursen för ditt äventyr och kommer 
väldigt nära de spännande havsdjuren i Öresund 
och möter säkert också en och annan haj.

När solen skiner är det alltid högt till himlen 
och fart på både ben och hjärnor på Experimen-
tarium. Den interaktiva takterrassen utmanar 
kropp och knopp med interaktiva lekredskap, en 
symfoniorkester i en container och mycket mer. 
Njut av solen och den fantastiska utsikten.

Om man åker med Club Bropass eller  
Scandlines får man 20% rabatt på entrén till 
Experimentarium.n

Underbart vackra Grønnegårdsteatern spelar  
i år en av Ludvig Holbergs klassiker, ”Don  
Ranudo” med bl a Henrik Koefoed som den snob-
biga Don Ranudo och Lone Hertz som hans,  
om möjligt ännu mer fisförnäma fru Donna  
Olympia. De kommer från landets förnämsta 
adelssläkt, den absolut finaste i Spanien. Familje-
förmögenheten har de sedan länge förslösat och 
de är så fattiga att deras kläder hänger i trasor. 
Till frukost, lunch och middag vankas mögligt 

bröd och s k gåsvin, d v s helt vanligt kranvatten. 
Men man håller skenet uppe och ingen friare är 
fin nog för deras dotter oavsett hur rik, snäll eller 
belevad han än må vara. Fasaden måste upprätt-
hållas till vilket pris som helst. Ett klassiskt  
Holberg-upplägg med dolda relationer, falskspel 
och roliga vändningar.n

Don Ranudo, Grønnegårdsteater, 30 juni–26 augusti, 
www.groennegaard.dk

Oavsett om himlen öppnat sig och regnet vräker ner eller solen lyser från en 
molnfri himmel så är det alltid läge för hela familjen att ta en tur till stranden 
på nya Experimentarium, strax norr om Köpenhamn.

SKALL VI ÅKA TILL 
STRANDEN?

Experimentarium 
www.experimentarium.dk

 STRANDEN Foto: David Trood

En munter pjäs om en idiotiskt idé i spelas inramad av en lummig grönska där 
skratten blandas med somrigt fågelkvitter. 
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.
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Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Över 200 verk skapar en unik presentation av  
berömda mästerverk och sällan sedda huvudverk 
i en berättelse om 150 års konst.

Från romantiken fram till Andra världskriget var 
Frankrike en knutpunkt för den mest nyskapande 
förtruppen av konstnärer. Paris ökande modernitet 
och kulturella frisinne samt provinsernas sötma 
var det perfekta klimatet för den mest banbrytande 
europeiska avantgarderörelsen. 

Utställningen vittnar om att konstnärerna jagade 
originalitet, drivna av en önskan om att inte bara 
vara i samklang med tiden utan också kunna för-
utse och skapa tidens uttryck och form. Konsten 
utvecklas från det idealiserade måleriska uttryck-
et med hög teknisk detaljrikedom, genom den mer 
fria och experimenterande tolkningen till den full-
bordade abstraktionen. Alla stilistiska riktningar 
under perioden finns med; realismen, romantiken, 
naturalismen ända fram till impressionismen.

Konsten slår ändå knut på sig själv ibland och 
konstnärerna arbetade oftast utanför de konst-
historiska kategorierna. De gick ut och in i olika 
konstnärsgrupper, lät sig inspireras av resor och  
arbetade på det hela taget mer dynamiskt och ut-
forskande. Utställningen breder ut sig över tre  
våningar och blandar konstnärer, genrer och  
tekniker med en tidslinje. Just det kronologiska 
perspektivet släpper måleriet fritt för en stund, fritt 
från stilistiska tillhörigheter, och låter konstverken 
blomma ut i, först och främst, bara måleri.n

Franskt måleri, t o m 31 december, www.glyptoteket.dk

Manet, Degas, Monet, Cézanne, van Gogh, Gauguin… Samlingen av franska 
målares verk från en av de mest fantastiska epokerna inom måleri och konst 
visar den rika konstnärliga variationen i Frankrike under perioden 1809-1950. 

VÄRLDSBERÖMDA  
KONSTNÄRER

HANDEL, FAROR OCH MYTOLOGI
Sicilien har genom sin geografiska placering all-
tid varit ett naturligt handelscentrum för köpmän 
från när och fjärran. Så vitt skilda folkslag som feni-
sierna, grekerna, romarna, byzantinierna, araberna 
och normanderna har utväxlat varor, kunskap och 
kultur och har bidragit till öns rykte som en exotisk 
handelsplats. Mångfalden gjorde också att kulturella 
stridigheter utspelades på Sicilien. Dessa resultera-
de ofta i sjöslag och utställningen visar föremål från 
dessa i form av t ex krigshjälmar och skeppsnablar,  
d v s de bronbeklädda spetsar som satt i fören på 
skeppen och som användes för att ramma fiende-
skeppen i sank. Skeppsvraken ligger som ett pärl-
band utanför kusten, allt från krigsskepp som 
sjunkit vid sjöslag till handelsfartyg som förlist  
i hårt väder.

Samtidigt har Sicilien och de omkringliggan-
de haven varit platsen där verklighet och mytolo-
gi möts. Bl a historien om det smala och farofyllda 
Messinasundet där sjöodjuren Scylla och Charyb-
dis härskade. Havet var omgivet av mystik och ut-
ställningen berättar också om väsen som havso-
djur, sirener och havsgudar.

DEN GLOBALISERADE HISTORIEN
”Krig och Storm - vrakskatterna från Sicilien” visar 
hur havet formade antikens världsbild och illustre-
rar samtidigt att globala förbindelser och kulturmö-
ten inte är ett modernt påfund. Tvärtemot har havet 
skapat förutsättningen för en stor del av den nutida 
världen och antikens sjömän och köpmän kan ses 
som förfäder till dagens europeiska samhörighets-
projekt.

De lyxföremål som visas på utställningen blev 
transporterade runt i världen via havet. På utställ-
ningen kan t ex ses en elefantfot i brons i full stor-
lek som med all sannolikhet har varit en del av 
en komplett elefant. Även om resten av den stora 
bronsfiguren nu förmodas ligga på havsbotten av-
speglar fyndet antikens resursfulla handelsvärld.

Krig og Storm, Vragskatte fra Sicilien, t o m 20 augusti

SICILIENS ANTIKA SKATTER
Denna specialutställning på Glyptoteket i Köpenhamn visar ett brett urval  
av vrakgods som exklusiva bronsföremål, vaser och vapen som avspeglar  
antikens mångsidighet. Med en tidshorisont på nästan 3.000 år kastar utställ-
ningen dessutom ljus över Medelhavets betydelse för handel, kulturmöten 
och farofyllda resor och visar att globaliseringen inte är ett nytt påfund.

Lost at sea
This exhibition at Glyptoteket in Copenhagen 
focuses on the many ship wrecks off the coast 
of Sicily. The waters surrounding the Mediterra-
nean island is littered with wrecks from ancient 
wars and commercial shipping and now you can 
look further into what is considered the begin-
ning of international trade and culture exchange. 
Beautiful examples of war helmets and bronzed 
rams that were used for striking the opponents 
ships are on display amongst many other items. 
Due to the island´s geographical position Sicily 
has always been a hub for trade, culture and so-
cial meetings.Foto: RPM Nautical Foundation

ÖVERST: PIERRE-AUGUSTE RENOIR, UNGA FLICKOR 
UNDERST: VINCENT VAN GOGH, LANDSKAP FRÅN SAINT-RÉMY  
Foto: Glyototeket
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SommarSkåne är fantastiskt och därför vill vi tipsa  
om några utomhusevenemang som är just så somriga 
och mysiga man kan önska sig.   
RIDDARTÄVLINGAR
Den gamla borgen blir en tum-
melplats för Riddarsällskapet 
Silfverfalken när årets torne-
ring avgörs i sommarkvällen. 
Rustningar och svärd blänker 
i solen, marken gungar där de 
galopperande hästarna drar 
fram och ljudet av lansar som 
slår mot riddarnas sköldar bre-
der ut sig över nejden. 

Tornerspel på Glimmingehus 1/8 
raa.se/glimmingehus 

STJÄRNOR PÅ SOFIERO
Också i år kommer superstjär-
nor till Sofiero slott för att spe-
la för gamla och nya fans som 
kombinerar dessa häftiga mu-
sikupplevelser med en skön 
picknick innan konserter-
na börjar. Toto celebrerar “40 
trips around the sun” och La-
leh kommer med den hyllade 
“Kristallerturnén”. 

Toto 2/8, Laleh 3/8, Sofiero,  
thetivoli.nu

HÄSTAR PÅ HOVDALA
Medeltida slottsägor är per-
fekta omgivningar för interna-
tionell fälttävlan, en krävande 
tävlingsform för både häst och 
ryttare och oerhört spännan-
den för publiken. Det blir också 
underhållning, marknad och 
en hejdundrande folkfest när 
sommaren är som bäst för en 
heldagsutflykt.  

Hässleholm International  
Horse Trials 5–6/8 Hovdala,  
hovdalahorsetrials.com

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

TOTO  Foto: PR-bi
ld

TORNERSPEL  Foto: K
ai Svenson

      Skall vi  
 åka till Str 
    anden

På Experimentariums 
stora vattenutställning 
Stranden kan du dyka 
ner i vattnets våta  
vetenskap och leka dig 
till respekt och förnuftig 
framfärd på vattnet.  
Och våta ärmar betyder 
bara att du haft det  
skojigt.
Åk med Scandlines från Helsingborg  
eller Öresundsbron från Malmö och  
spara 20% på entrébiljetten till  
Experimentarium. Särskilda villkor gäller.  
Läs mer på experimentarium.dk



CYRON MELVILLE
    NATALIE MADUEÑO
      VIVIENNE MCKEE
          GARRY COOPER M.FL.  
                                  MUSIK  MIKE SHERIDAN 

EN HELT UNIK SOMMARUPPLEVELSE
Föreställning och picknick under öppen himmel på slottet.  
Speltid endast 3 veckor! Boka biljetter och picknick nu  
på HamletScenen.dk

1 – 19 AUGUSTI 2017

FRILUFTSTEATER    KRONBORG SLOTT


