
#12/01 • december 2017/januari 2018

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Köpenhamn



inne 
håll

DEC 2017 / JAN 2018 

 www.dethander.com – DET HÄNDER 35

Följ oss på 

www.facebook.com 
/magasinetdethander

KÖPENHAMN

46

40

42

36

Omslagsfoto: Julmarknad Visit Carlsberg, LIVA Foto: Gudmund Thai,  
MICHAEL KVIUM Foto: Anders Sune Berg, NOGET OM HELTE Foto: Nørrebro teater

www.dethander.com

ENKELT I DIN  
MOBIL, LÄSPLATTA  

ELLER DATOR

Besök Experimentarium med hela familjen och låt 
hjärncellerna komma på träningsläger

 
17 utställningar. 3 våningar

Skoj, lek och lärande

www.experimentarium.dk



 www.dethander.com – DET HÄNDER 37DET HÄNDER – KÖPENHAMN36

Foto: Pixabay
NOGET OM HELTE   
Foto: Nørrebro Teater

LIVA Foto: Gudmund Thai1
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1. Mode i CPH 
Två gånger om året samlas den internationella modeeliten i Europas kanske mest betydelse-
fulla stad för mode, design och livsstil. En uppsjö av visningar och evenemang runt mode 
och allt som därtill hör kommer att äga rum under fyra dagar och många av de viktigaste 
modeskaparna och designers kommer att närvara för att visa och se det senaste och vad som 
komma skall.n

Copenhagen Fashion Week, 30 januari–2 februari, www.copenhagenfashionweek.com 

2. En kabaret om frihet  
Ellen Hillingsø spelar den kända och älskade revystjärnan Liva Weel i en föreställning som 
fusionerar revy, kammarspel och teaterkonsert.

Publiken möter Liva som är en kvinna som insisterar på sin frihet, konstnärlig som per-
sonlig. På båda fronterna upplever hon ett  uppsving under kriget, då friheten är under press. 
Tillsammans med PH skriver hon den ikoniska texten ”Man binder os på mund og hånd” 
som med sin dubbeltydiga innehåll gör narr av både censuren och nazisterna samtidigt som 
hon sjunger sig in i danskarnas hjärtan. Liva odödliggjorde sånger av bl a PH, Kai Normann 
Andersen och Børge och Arvid Müller och många av dessa sånger ingår i föreställningen. 

Liva var älskad av sin publik, sina många älskare och äkta män. Men hennes 
kompromisslösa behov av att själv bestämma fick henne att uppleva både våldsamma 
personliga nederlag och stora konstnärliga segrar. Birgitte Raasberg, Henrik Koefoed och 
Karsten Jansfort gestaltar hennes män, älskare, väninnor, påkläderskor, teaterdirektörer, 
familjemedlemmar och revyförfattare.n

Liva, t o m 11 maj,  Folketeatret, www.folketeatret.dk

2

3. Noget om helte  
Livet är en morgongåva och själen är en pilgrimskör, när Nørrebroteatret ger nytt liv till Halfdan  
Rasmussens förunderliga och fantastiska värld.

De halvdanska vardagshjältarna manar till strid med skarpladdad kruspersilja, rödbetor och palster-
nackor i musikföreställningen ”Noget om helte”. En finurlig och bildmättad hyllning till Halfdan  
Rasmussens poetiska, muntra och folkkära universum. En hyllning till vardagens små magiska ögon-
blick och till de modiga räddhågsna som hellre klipper gräset än går lös på fint folk.

Så vill du också hellre vara ett med din omvärld och dig själv och ha det bra? Missa då inte några av 
Danmarks bästa skådespelare och Nørrebros kör i debuterande Johan Sarauwers fabulerande iscensätt-
ning till nykomponerad musik av Adi Zukanovic.n

Noget om helte, 2 december–14 januari, Nørrebro Teater, www.nbt.dk

4. Wallmans Entourage
Denna säsong har Wallmans Cirkusbygningen slagit på stort och byggt om stora delar av scenen för att 
passa den helt nya showproduktionen. Man hyllar, i ett specialdesignat 
nummer, de stora artister som lämnade jordelivet förra året; Prince,  
David Bowie och George Michael. Det blir som vanligt högt tempo, 
god mat och en upplevelse utöver det vanliga.n

Entourage, Wallmans Cirkusbygningen, t o m 16 juni,  
www.wallmans.dk
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Det gamla Egypten har alltid fascinerat och inte minst faraonerna 
har varit stoff för många föreställningar genom tiderna. Utställningen 
spänner över perioden från 2000-1700 f Kr då det egyptiska riket var 
på uppgång och starka faraoner enade riket igen. Besökaren får en 
smygtitt på maktstrukturer, tillbedjan och vardagsliv i det gamla  
Egypten där Farao härskade som en personifierad gud och obestridd 
auktoritet. 

FÖREMÅL FRÅN HELA VÄRLDEN
Glyptotekets egen samling tillhör de finaste i värl-
den och ställs ut tillsammans med lån från bland 
andra The Metropolitan Museum of Art i New 
York, Medelhavsmuseet i Stockholm, National-
museet och Museum of Fine Arts i Boston. Det 
ger en unik inblick i kulturen kring de maktfull-
komliga faraonerna; från skulpturer till små amu-
letter.

KROKODILGUDEN SOBEK KRÖNS
Samarbetet med Museum of Fine Arts i Boston 
har en särskild historia. 2010 reste Glyptotekets 
egyptolog, Tine Bagh, til Boston med en gipsmo-
dell av en trolig krona till en staty av krokodil- 
guden Sobek. I Boston slogs det fast att kronan 

passar ihop med en staty af Sobek som fanns i 
Boston. Nu blir de två återförenade och man kan 
för första gången se hur stayn såg ut när den  
gjordes. 

HÖGLÄSNING AV HIEROGLYFER
Det finns många goda historier och myter från 
och om den här tiden som fascinerar både sto-
ra och små. Utställningen har trappor vid sidan 
om montrarna för barnen. Det finns också mate-
rial för barnen att leka och lära mer med. Texter 
skrivna med hieroglyfer läses upp på bl a dans-
ka och engelska så man får en känsla för hur det 
kunde låtit när en farao berättade.n

MAKTENS  
RIKE

Farao. Magtens ansigt
t o m 25/2 2018,  
Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Foto: Kim Nilsson
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Den holländska konstnären Rineke Dijkstra fångar och håller kvar vår upp-
märksamhet. Hennes fotografier och filmverk är mästerliga studier i mänsklig  
närvaro som också visar varför hon räknas till en av världens bästa porträtt-
konstnärer.
Hon tillhör en av de mest erkända och prisvinnande konstnärerna som arbetar med porträtt inom  
foto och film. Med sin speciella känsla för inlevelse och finkänslighet, lyckas det henne att avbilda 
människor med en närmast förbluffande grad av närvaro så att de verkar stå framför betraktaren här 
och nu, i ett levande ögonblick.

Hennes porträtt är ofta av barn, tonåringar eller unga vuxna och hon utforskar därmed gränslandet  
mellan livets olika stadier som skapa vår identitet. Det kan vara den unge mannen som precis tagit 
värvning i militären. Flyktingflickan som Dijkstra följer från barndomen till vuxen kvinna. Kvinnor 
som precis har fött, sårade tjurfäktare, eller småfrysande barn vid strandkanten.n

Den enkelte og de mange, pågår t o m 30 december, www.louisiana.dk

©
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För många danskar representerar fortfarande de 
tre karibiska öarna ett fjärran, exotiskt paradis. 
Många har sett de idylliska bilderna som cirkule-
rat i Danmark genom århundradena. 

I verkligheten så var det långt från så paradi-
siskt på den danska kolonin. Mer än 120.000  
afrikanska slavar fördes på danska skepp över  
Atlanten till ett liv med våld och tvång. Djupdyk 
i de gamla arkiven har grävt fram dokumentation 
som ger en mer fullständig bild av Danmark som 

kolonisatör och de villkor som gällde för de som 
tvingades jobba där. 

Utställningen ”Blinde vinkler” visar en mängd 
foton och dokument som ger en spännande och 
intressant bild av dagens Virgin Islands som var 
under dansk flagg i över 200 år.n

Blinde vinkler, Billeder af kolonien Dansk Vestindien, 
Det Kongelige Bibliotek,  t o m 3 februari 2018,  
www.kb.dk

PARADISETS BLINDA VINKLAR
I år är det 100 år sedan Danmark sålde sina kolonier i Västindien,  
öarna St. Thomas, St. Jan och St. Croix, till USA.
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TIVOLI

Foto: Ty Strange

Inför julen ...
JUL I TIVOLI 
Enligt en mångårig och mysig tradition bjuder 
Tivoli publiken välkommen till nöjesparkens in-
bjudande julmarknad med snöklädda julgranar, 
renar, nordiskt konsthantverk, en ljuvlig doft av 
glögg och danska ”æbleskiver”. Njut av den  
förtrollande stämningen i ett juldekorerat Tivoli  
upplyst av mer än 200.000 glittrande lampor. 
Berg-och-dalbanor, karuseller och andra åkat-
traktioner snurrar för dem som gillar sånt; pas-
sa till exempel på att uppleva Tivoli uppifrån den 
stillsamma ”Ballongyngen” eller få en ännu bätt-
re vy över nöjesparken och det mesta av Köpen-
hamn från det 63 meter höga gyllene tornet. 

Tivoli hade förra året öppet på Nyårsafton och 
kommer att upprepa succén i år med en fantastisk 
fyrverkerifestival. 

Jul i Tivoli, t o m 31/12, www.tivoli.dk

JUL I NYHAVN 
Under många år har man firat jul i Nyhavn och det 
är idag ett måste för köpenhamnare och tillresta. 
De fina gamla stämningsfulla husen längs kanal-
inloppet bildar den vackra kulissen för det perfekta 
julfirandet. Hus och båtar smyckas med mängder 
av ljus och granrisgirlanger och de många bodarna 
frestar med danska julspecialiteter, dekorationer, 
julklappar, julgodis, ljus och konsthantverk.

Jul i Nyhavn, t o m 23/12, www.nyhavn.com 

JULMARKNAD PÅ HØJBRO PLADS
Upplev en gammaldags julmarknad med härligt 
dekorerade julgranar, 280 000 gnistrande ljus, 
mekaniska tomtenissar, renar och tomtens 
släde. På marknaden finns bland annat nytt 
dansk konsthantverk, tyska korvar, hemmagjord 
glühwein, varm choklad med grädde och 

Julmagi och julfantasi finns att insupa i vår närmaste huvudstad. Lite annorlunda, 
lite större och riktigt, riktigt mysigt. 

äppelpunch smaksatt med anis, apelsin och 
nejlikor. Varje tisdag till söndag kan liten som 
stor träffa jultomten och fotograferas tillsammans 
med honom. Højbro Plads ligger i hjärtat av 
Köpenhamn, i hörnet av Købmagergade och 
Strøget. 

Julemarked Højbro Plads, t o m 23/12, Köpenhamn, 
www.julemarked.nu

JUL PÅ STÆNDERTORVET
Varje helg i december är julbodarna på 
Stændertorvet i Roskilde fyllda till bredden 
med julpynt, smycken, keramik, konst, 
dekorationer, lokala varor och mycket, mycket 
mer. Stændertorvet har sedan medeltiden varit 
en knutpunkt i Roskilde, torget är även idag ett 
aktivt och levande torg. Den vackra medeltida 
kulissen med Roskildes Domkyrka och det gamla 
rådhuset är även en perfekt inramning för den 
stämningsfulla julmarknaden. 

Jul på Stændertorvet, varje helg i december fram till jul, 
Roskilde, www.visitdenmark.se

JULMARKNAD PÅ CARLSBERG 
En magisk julstämning infinner sig på det gamla 
Carlsbergs bryggeri de två första veckorna i 
december när gården smyckas med färggranna 
dekorationer. Det rustika bryggeriet blir en 
kuliss till en livlig julmarknad, där provning av 
specialöl äger rum intill klassiska julstånd.  Här 

kan du hitta julklappar, smaka Honninghjerter 
(dansk pepparkaka) och värma dina händer på en 
utsökt kopp med öl-glögg. Att besöka marknaden 
är gratis och det finns t  o m gratisbussar från 
Hotel Royal, Vesterbrogade. 

Julmarknad på Visit Carlsberg, 1–3/12 och 8–10/12,  
www.visitcarlsberg.dk

JUL PÅ KRONBORG
Kom i äkta julstämning på det nästan 600 år  
gamla Kronborg Slott i Helsingør. Första och  
andra advent  har julmarknaden fokus på design 
och konsthantverk. Tredje advent är temat ägnat 
åt julbordet med fokus på mat, dryck och gourmet 
med bl a ölbryggning på Kronborg och smakprov 
av äkta Kronborgsöl skapad med inspiration från 
renässanstiden.n

Jul på Kronborg, 2–3, 9–10/12, www.kronborg.dk

Foto: Kronborg

KRONBORG

JULSTÄMMNING  PÅ BRYGGERIET

Foto: Visit Carlsberg
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Vivienne McGee och hennes ystra gelikar leder oss till kanten av vanvett i den 35e upplagan av Crazy 
Christmas Cabaret när hon tar sig an det farsartade läget i världen. Seriös, uppfräschande satir, prakt-
full parodi och medryckande musik skickar publiken på en spännande resa från teaterstolen, upp i 
rymden och genom kosmos i en show som förtjänar minst 500 stjärnor.n

Crazy Christmas Cabaret, t o m  6  januari, Glassalen, Tivoli, www.tivoli.dk

I en galax svindlande nära vår egen hotar en gigantisk orange planet att 
spränga vårt universum i atomer... eller kanske inte. Är det tal om en falsk  
nyhet?

PLANET RUMP  
– THE FARCE AWAKENS

Foto:  Thomas Petri

Albumet ”Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band” 
släpptes 1967 när Beatles var en mycket populär 
popgrupp. De skapade detta mästerverk där allt 
var tillåtet och musiken innehöll både symfoni-
orkestrar och indiska influenser varvat med låtar 
som berättade historier som aldrig hörts förut. 
Dock var osäkerheten stor om det skulle bli en 
succé då man i och med detta album avvek från 
vad som kunde anses kommersiellt gångbart på 
den tiden.

Konserten med The Bootleg Beatles startar med 
gruppens tidigaste popdängor för att så små-
ningom glida över till ”Sgt Pepper”, ”Magical 
Mystery Tour” och ”White Album”. Det blir allt 
från dängorna ”Hard Days Night” och ”Help” till 
”Shé s leaving home”, ”Lucy in the Sky with  
Diamonds” och ”Being for the Benefit of Mr. 
Kite” och många fler.n

The Bootleg Beatles och The Pepperland Sinfonia bjuder in publiken för att 
hylla världens mest betydelsefulla band och deras epokgörande platta som 
fyller 50 år. Utan omsvep kan man kalla deras platta för den mest avgörande 
i deras karriär och som för alltid kom att påverka musikhistorien.

BOOTLEG
Bootleg Beatles
19 januari, Ringsted, 
21 januari, Köpenhamn,  
www.bootlegbeatles.com  

Läs vår  
recension  
på hemsidan
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EXPERIMENTARIUM 
BUBBLAR ÖVER HELT

Experimentarium
www.experimentarium.dk

Experimentarium är öppet alla 
dagar. För svenska besökare 
finns det pengar att spara, få 
20% rabatt på entrébiljetten 
med Club Bropass och Scandlines  
via Helsingborg-Helsingör.  
Särskilda villkor gäller.

RIDDARSALEN  Foto: Peter Nørby

I 250 år har danska och utländska dignitärer gästat Christian  
VII’s Palæ. A.G. Moltke, som var Frederik V’s överhovmar- 
skalk och nära vän, utformade och inredde palatset i 1750- 
talsstil för att imponera på sina gäster. 1794 övertogs det av 
Christian VII.  

I dag används palatset till representation, och historien 
upprepas sig; det handlar om att visa upp sig från sin bästa  
sida. Rundvisningar på palatset sker i samråd med H.M. 
Dronningen. Härmed kan besökarna få en upplevelse av  
att ha varit nära de kungliga och få en känsla för hur det  
är att besöka palatset vid officiella statsbesök, nyårsfester  
eller andra speciella tilldragelser.n

Christian VII’s Palæ, öppet året om. 

Kongernes Samling
www.kongernessamling.dk

På Amalienborg slott, mitt i Köpenhamn, har  
kungligheterna bott sedan generationer. Passa 
på att uppleva de kungliga salar och närskåda 
de vackra historiska utsmyckningar.

Kunglig glans

Royal feelings
The Royal Palace in Copenhagen 
has re-opened King Christian VII´s 
palace to the public after serving 
as the Royal familys private home 
during three years of restoration 
of King Christian IX palace, which 
normally houses the Royals. The 
lavish palace is the place for domes-
tic and international guests to the 
Royal House and you get a great 
feeling how it would be to visit as 
a prominent person.

På Experimentarium kommer man i direkt kropps-kontakt med naturvetenskapen och teknologin. Märk 
hur nyfikenhetens gnista tänds och se världen på ett helt nytt sätt. Det ligger i norra Köpenhamn och 
har en spektakulär och spännande arkitektur.

Utställningsytan är fördubblad från det förra Experimentarium och breder ut sig på två stora inom-
husytor på lika många våningar. Upplev 16 interaktiva utställningsuniversum som dyker in i kroppen, 
ner i havet och hela vägen ut i robot-armen. 

Prova världens största kägelbana och plaska fram till större vetskap om 
vattnets fysik och kemi i utställningen ”Stranden”. Kliv in i världens första 
upplevelsebiograf med rörelsesensorer där man kan hoppa, dansa och ropa 
för att hjälpa filmens huvudperson att bekämpa den mystiska dimman. 
Kryp in i ”Sansetunnellen” och upplev hur sinnen väcks för att sedan 
avta medan man rör sig från vaggan till graven. Och givetvis så är det 
fullt håll-igång på ”Bobleriet” där man kan lära sig alla olika och häf-
tiga såpbubbletrick.

Varje dag har ett innehållsrikt program. Var med och dissekera ett 
öga eller matsmältnings-apparaten hos en ko eller gris. Eller du kanske 
hellre vill lära dig hur man kan rädda liv.n

Experimenten sjuder och hjärnan kokar när luften fylls av fyrkantiga  
såpbubblor. Blås stora bubblor, små bubblor, bubblor inuti bubblor, fyrkantiga 
bubblor, gör bubblor med händerna – kasta er fritt ut i bubblornas värld på 
två stora bubbel-områden.

Foto: David Trood
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MICHAEL KVIUM, SMALL TALK SHOW, 2016. Foto: Anders Sune Berg

MICHAEL KVIUM – CIRKUS EUROPA
I sin första totalinstallation utvecklar Michael 
Kvium våra samtida begivenheter på en kuliss av 
ränder och inviterar oss till Cirkus Europa.

Utställningen leder publiken på en intrycksfull 
vandring genom den breda paletten av nya verk. 
Här upplever man Kviums bekanta bildspråk i ett 
teatralisk universum som drar klara paralleller 
tillbaka till hans tidiga verk från 1980-talet i form 
av performance och film men också nya medier 
från konstnärens hand. I en process skapar må-
leri, film, skulpturer och installationer scenen för 
en berättelse om Europa idag.

Med Cirkus Europa har Kvium satt sökarljuset 
på den aktuella situationen och de förändringar 
som sker i Europa just nu. Utställningen temati-
serar frågor om turism, underhållning, nyhetsflö-
den, flyktingkrisen, krig och klimat.

Cirkus Europa, t o m 14 januari 2018

MY MUSIC
Popmusik och konst möts i en magisk explosion 
av musikvideos, skulptur, måleri och installation. 
Bilder och rytmer flyter samman i 22 verk som 
bjuder in till fest och fördjupning.

Är Sias musikvideo ”Elastic Heart” konst eller 
underhållning? Eller kanske både och? Popmusik 
har alltid haft ett eget liv på betraktarens näthin-
na, inte bara i örat. Det är en viktig hävarm när 
musiken skall säljas och lanseras i medierna. Men 
den visuella sidan av popmusiken är också kreativ 
och konstnärlig. Den kan förstärka, utveckla och 
tolka musiken. Popmusiken låter sig ofta inspire-
ras av samtidskonsten precis som inom reklam- 
och filmindustrin. I musikvideon är gränsen mel-
lan konst och kommersiell produkt flytande. Men 
vad tillför det videon när musikerna eller regis-
sören sticker ner sugröret i den visuella konstens 
bägare?n

My Music, t o m 25 mars 2018

OM NUET I  
MUSIK OCH KONST
Konstmuseet Arken ligger strax norr om Köpenhamn och bjuder på två 
spännande utställningar. Helt olika men ändå med gemensamma berörings-
punkter som speglar vår samtid utifrån Europas utveckling och popmusikens 
inflytande i konsten.

Arken 
www.arken.dk

LADY GAGA, BORN THIS WAY, 2011. STILL. ©2011 Interscope Records
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Februari känns nästan alltid som den längsta och mörkaste månaden 
på vintern. Men lyckligtvis bjuder våra skånska scener på allehanda 
sevärdheter innan våren kommer.
RHYTHM  
OF THE DANCE
Den irländska succé- 
föreställningen är tillbaka 
och gästar Malmö Live. 
Showen är en underbar 
blandning av fabulös dans 
kombinerad med traditionell 
irländsk musik, framfört 
med traditionella irländska 
instrument. Hela produktionen 
har genomgått en helt otrolig 
utveckling. Fantastiska kläder, 
vacker scenografi, och en 
imponerande ljuskavalkad 
kompletterar.

Malmö Live 2 februari,  
www.malmolive.se

HÄXOR  
– NÄR DREVET GÅR
Häxor - när drevet går 
handlar om de svenska 
trolldomsprocesserna, om 
jakten på syndabockar och vårt 
behov att passa in i flocken. 
Var de galna på 1600-talet och 
trodde att det fanns kvinnor 
som åkte på en ko till Blåkulla 
för att bedriva otukt med 
satan, äta små barn och skapa 
svält och missväxt? En rappt 
berättad föreställning som med 
utgångspunkt i de fasansfulla 
häxbålen drar paralleller till 
hur det ser ut idag.

Stehag 1 februari, Bromölla  
2 februari, www.riksteatern.se 

KEN RING – EN 
MUSIKALISK RESA
En musikalisk upplevelse med 
Ken Ring. Kärlek, respekt 
och en stund att få rannsaka 
sig själv. Musik och text som 
äntligen spelar någon roll. Han 
har nu bestämt sig för att själv 
arrangera den största turnén 
i sitt liv. Att sätta ihop en 
uppsättning som ger utrymme 
att verkligen tömma sig och ge 
publiken exakt det som behövs 
just nu.

Ystad Teater 2 februari,  
www.teatern.ystad.se

VAD BJUDER FEBRUARI PÅ?

HÄXOR – NÄR DREVET GÅR Foto:Lia Jacobi
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