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ELLER DATOR

Pipilotti Rist, Open My Glade (Flatten), 2000. Single channel video installation, silent, (video still). © Pipilotti Rist. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine 

supports the exhibition Louisianas Main Corporate Partners:

VÅRENS STORA, SINNLIGA OCH
FÄRGSTRÅLANDE LOUISIANA-UPPLEVELSE
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1
1. Dokumentär film och video 
CPH:DOX, Copenhagen International Documentary Film Festival, är en av de största  
dokumentärfilmfestivalerna i världen. Den fortsätter att utveckla sig och växer sig större och 
större. Programmet omfamnar verk av såväl de största dokumentärfilmarna som de unga  
talangerna, från storslagna biografupplevelser till det snävare videokonstsegmentet. Med  
avstamp i dokumentärfilmen bygger man broar till det nya kreativa perspektiven och kors-
befruktningar mellan film och en bred palett av konst- och mediaformat.n

CPH:DOX, 20–31 mars, www.cphdox.dk

2.  I rök och ruiner
Det nuvarande slottet Christiansborg i centrala
Köpenhamn vilar på minst 800 år gamla ruiner som
berättar en spännande historia. Ringmuren från  
1100-talet skulle skydda borgen från bl a sjörövare och 
för att avskräcka satte man sjörövarnas avhuggna  
huvuden på pålar runt muren. Den andra stora ruinen 
är fundamentet till det mytomspunna Blåtårn där  
politiska förbrytare och andra kriminella satt. Den 
mest berömda var Christian IV älsklingsdotter  
Leonora Christine.n

Guidad tur i ruinerna, varje söndag kl 12, christiansborg.dk 

3

4

3. En festival för chokladnjutare 
På Chokladfestivalen får man som besökare tillgång till en värld av choklad när mer 
än trettio av de största danska producenterna och handlarna samlas i Tap1. Det blir 
föredrag, provsmakningar, demonstrationskök och chokladmassage. Kom och njut!n

Chokoladefestival, 9–10 mars, www.chokoladeselskabet.dk

4. Sport på skärm
Copenhagen Games är Danmarks flaggskeppevent sedan starten 2010 och det är fort-
farande det största e-sporteventet i Danmark och unikt på alla sätt. Ett gäng hängivna 
volontärer, de flesta har arbetat inom CPH Games sedan 2005, brinner verkligen för 
både spelarna och lagen som tävlar i att vara bäst när det gäller. Evenemanget utveck-
las hela tiden så vare sig du är en gamer, fan eller partner så missa inte CPH Games 
nu i vår.n

CPH Games, 28–31 mars, Bella Center, www.copenhagengames.com

5. Kanadensisk superstar
Blott 19-årige Shawn Mendes placerade sig på popstjärnehimlen 2017 med hitsingeln 
”Stitches” och är åter aktuell med sin nya single ”In My Blood”. Den unge kanadena-
saren har inte vilat på sina lagrar utan han ger sig direkt ut på en världsomfattande 
turné och stannar till på Royal Arena i mars.n

Shawn Mendes, 16 mars, www.royalarena.dk

Foto: Thorkild Jensen

   
NORMANN COPENHAGEN Foto: Jeppe Sorensen

Foto: Anita Austvika/Unsplash

Foto: Gabriel Kuling/Dreamhack
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Konstmuseet Arken presenterar en stor, sinnlig utställning med Patricia  
Piccininis äventyrliga universum fyllt med berättelser om verklighetstrogna  
fabeldjur, levandegjorda maskiner och muterade människoväsen.

PATRICIAS  
MUTERADE VARELSER

MAKT & PASSION

PATRICIA PICCININI, THE COUPLE, 2018 (DETALJ). 
Foto: Estelle Druskovich

Tillsammans med den australiensiska konstnä-
ren Patricia Piccinini går vi på upptäcktsfärd in i 
framtiden. Konstnärens värld myllrar av hybrid-
varelser som har fått liv genom de senaste digi-
tala och bioteknologiska möjligheterna och expe-
riment. I stora, spektakulära installationer möter 
publiken hennes finurliga väsen i livgivande och 
närvarande scenarier som utmanar vår verklig-
hetsuppfattning och bjuder in till att föreställa 
oss världen på ett helt nytt sätt. Hennes hybridva-
relser fascinerar samtidigt som de svävar mellan 

natur, teknologi och människa. Piccinini arbe-
tar inom genren hyperrealism och postpop med 
material  som silikon, glasfiber och till och med 
människohår. Hennes konstnärliga praxis befin-
ner sig mitt i korsningen mellan historieberättan-
de, fantasi och vetenskap. Genom spektakulära, 
känslofyllda installationer undersöker hon aktu-
ella existentiella och etiska spörsmål om hur vi le-
ver och skapar relationer i en högteknologisk tid 
där det naturliga och muterade förhåller sig till 
den nya tiden.n

Patricia Piccinini
t o m 8 september, Arken, 
www.arken.dk

Det Kongelige Teater
www.kglteater.dk

DRAMA OCH ROMANS UNDER KUPPEN 
Detta är historien om kampen om makten i Danmark,  
historien om en statskupp iscensatt som ”fake news”.  
Operan beskriver mordet på kung Erik Klipping i Finderup 
Lade år 1286, en av Danmarks mest dramatiska händelser. I 
uppsättningen sätts historien främst och ställer triangeldramat 
i ett helt nytt ljus. Det är fokus på motsättningarna mellan den 
naive makthavaren, kungen, och de egentliga makthavarna som 
med landets arméchef, marsken, i spetsen övertar makten när 
kungen inte gör som de önskar. 

En konstnärlig drömensemble återvänder till Operan när  
regissörerna Amy Lane och Kasper Holten samt dirigent Michael Schönwandt sätter drama och musik  
till självaste Danmarkshistorien. Medryckande musik med knivskarp dramatisk känsla uttrycker dansk  
romantik när den är som starkast och vackrast.
Drot & Marsk, 23 mars–25 maj

TURANDOT I ORIGINAL
Upplev Puccinis opera ”Turandot” i sin 
ursprungliga version som sällan spelas 
numera. Skildringarna av de varmblo-
diga och passionerade människorna är 
just Puccinis varumärke och med sin 
opera om den iskalla sagoprinsessan 
öppnade Puccini en ny värld för både sig 
och sin publik. I ”Turandot” förenas det 
storslagna äventyret med det känslofyll-
da melodiösa när kinesiska folkmelo-
dier flyter samman med det uritalienska 
klangspråket. Puccini själv hann gå ur 
tiden innan operan uppfördes och sedan 
dess har den spelats i hans kollega Al-
fanos tolkning som på uppdrag färdig-
ställde den. När nu ”Turandot” spelas 
på Det Kongelige i Köpenhamn så är det 
Puccinis originalversion, allt från musi-
ken till scenografin, vilket leder till ut-
rymme för både fabulering och spekula-
tion. Operan framförs på italienska och 
textas på danska.n
Turandot, t o m 8 juni, Stora Scenen

På Det Kongelige Teater i Köpenhamn spelas klassiker och 
nyskrivet. Missa inte originalversionen av ”Turandot” eller det 
rykande färska dramat om en fiktiv statskupp.

TURANDOT, UPPSÄTTNINGEN 2011 
Foto: Thomas Petri

Foto: Klaus Vedfelt
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En föreställning om den första kärleken, om att finna sig själv och stå upp  
för den man är.

SVENSK  
KULTFILM  
PÅ SCEN

Foto: Jesper F Hansen

I det lilla samhället dövar de unga sin tristess 
med fester och alkohol. Tonårstjejerna Agnes och 
Elin är väldigt olika men är båda fyllda med läng-
tan. Agnes kämpar en inre kamp med resigna-
tion, trots, besvikelse och glädje. Och så är hon 
hemligt förälskad i Elin, skolgårdens häftigaste 
och snyggaste tjej. Elin är eftertraktad av skolans 
killar men saknar spänningen. Då deras vägar 
korsas upptäcker Agnes och Elin att, trots deras 
olikheter, så har man en hel del likheter och en 
oväntad resa påbörjas.

”Fucking Åmål” skildrar med värme och befri-
ande humor den eviga historien om tonårsperio-
den, där livet och känslorna kan vara svåra att få 
kontroll över. Där tankarna kretsar runt kärleken, 
vänskap, identitet och ensamhet. Men föreställ-
ningen är också en historia om förståelse och ac-
ceptans av det som är annorlunda. Föreställning-
en har fått en Reumert i kategorin Årets Barn- 
och Ungdomsföreställning 2018.n

Fucking Åmål, 27 mars–11 april, www.folketeatret.dk

För första gången på en dansk scen kommer nu 1990-talets odödliga klassi-
ker som musikal när Heltemus sätter upp ”Ghost”. Den är baserad på den 
Oscarsvinnande filmen med samma namn med Demi Moore och Patrick 
Swayze i huvudrollerna. Filmen blev en braksuccé i biljettkassorna när den 
kom redan 1990 och idag lever den fortfarande som en box office success 
från Broadway till West End.

1990-TALETS ODÖDLIGA 
KLASSIKER SOM MUSIKAL

”Ghost” är en av vår tids största kärleksberättelser,  
ett romantiskt drama om äkta och evig kärlek. 
Det råder inget tvivel om att publiken kommer 
att ryckas med i musikalen som tilltalar alla sin-
nen. Vem kommer inte ihåg låten ”Unchained 
Melody” från den ikoniska scenen vid drejskivan. 
Danmarks bästa musikalartister, Frederikke  
Vedel och Mikkel Moltke Hvilsom, har huvud-

rollerna som det legendariska paret och Johannes 
Nymark gestaltar rollen som deras vän Carl.  
Övriga i ensemblen är t ex Jesper Asholt, Sara 
Gadborg, Mikkel Vadsholt och Joachim Knop 
uppbackade av en stor liveorkester. Musikalen är 
regisserad och koreograferad av Tobias Larsson.n

Ghost, 12–28 april, Tivolis Konsertsal, ghostmusical.dk

JOHANNES NYMARK,  
FREDERIKKE VEDEL OCH  

MIKKEL MOLTKE HVILSOM  
Foto: Søren Malmose

 www.dethander.com – DET HÄNDER
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Louisianas vårutställningar är starka till både färg, form och berättelse. En 
fröjd att besöka tycker redan många och uteblir solen så strålar det desto 
mer inne i konsthallen. 

PIPILOTTI OCH 
GRÖNLÄNDSKT

PIPILOTTI UTMANAR INTRYCKEN 
Våren startar med ett färgstrålande och sinnligt 
fyrverkeri. Teman som kropp och teknologi, kön 
och natur samt inre och yttre rum smälter sam-
man i ett visuellt universum som både omsluter, 
utmanar och förtrollar besökaren. Den schwei-
ziska konstnären Pipilotti Rist är internationellt 
erkänd som en av samtidens mest markanta ut-
forskare av det sinnliga och de levande bilderna. 
Sedan mitten av 1980-talet har hon arbetat över 
den breda och konstant skiftande paletten av vi-
deoteknologier vars möjligheter, regler, kutymer 
och begränsningar hon undersöker och utmanar. 
Hennes namn är en hälsning till Astrid Lindgrens 
anarkistiska och fritänkande Pippi Långstrump. 
Hos Rist är video inte bara video, det är också 
måleri och rymd. Hennes verk är därför samti-
digt högteknologiska och sinnliga, färgstrålande 
och kritiska, viktlösa och kroppsbundna. Kame-
ran är både pensel, öga och berörande och sam-
mansmälta teman kretsar runt kropp, teknologi, 
kön, natur, inre och yttre rum samt vårt förhåll-
ningssätt till världen.

Pipilotti Rist, Åbn min lysning, 1 mars–23 juni,  
www.louisiana.dk

FIGURATIVT GRÖNLAND  
Liu Xiaodong är en av Kinas största samtids-
konstnärer, en mästerlig berättare vars intensiva 
och ofta mycket stora målerier skildrar människ-
or i den moderna världen. 

Liu Xiaodong skildrar människor, deras liv och 
historier med stor målerisk nerv och omedelbar-
het. Han finner sina motiv runt om i världen där 
han först slår sig ner och tillbringar tid med de 

människor han vill porträttera. Hans bilder blir 
också till på plats, under bar himmel.

2017 reste Liu till Uummannaq, där han möt-
te den lokala befolkningen och inte minst bar-
nen från det lokala barnhemmet, världens nordli-
gaste. De stora målerierna, som blev resultatet av 
hans expedition, samt en rad studier och porträtt 
i mindre format är starkt förankrade på platsen 
och visar fångstkulturen och det sociala livet i en 
storslagen natur. Det är Grönland, här och nu. 

I ett vidare perspektiv är verken i all sin mänsk-
liga närvaro också ett bud på figurativt måleri i 
dag och ett dokument med särskild relevans för 
en dansk publik. Under sin vistelse på Grönland 
spelade konstnärens gode vän Yang Bo in en film 
som visar platsen och verkens tillkomst, vilken 
också ingår i utställningen.n

Liu Xiaodong, 21 mars–10 juni, www.louisiana.dk

PIPILOTTI RIST – ÅBN MIN LYSNING Foto: EPW Studio 
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LIU XIAODONG, NUKA AND HIS BROTHERS AND SISTERS  
Foto: Anders Sune Berg,

PIPILOTTI RIST – ÅBN MIN LYSNING 
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FÖRGRYMMADE UNGE
Folketeatret tar sig an Astrid Lindgrens älskade 
berättelse om illbattingen med ett hjärta av guld. 

”EEEEMIL”, ropar Anton Svensson, så det hörs i 
hela Katthult. Nu har Emil från Lönneberga gjort 
ett hyss. Emil är full av bra idéer – men det slutar 
ofta med att något går fel, och då måste han gå till 
”snickarboa” för att sitta och tänka över sina hyss. 
Där brukar han tälja en trägubbe. Nästan 100 trä-
gubbar har det blivit.

Pigan Lina är övertygad om att Emil slutar i hel-
vetet. Men Emils bästa vän, drängen Alfred,  och 
lillasyster Ida tycker båda att Emil är bra nog, 
precis som han är. 

I Folketeatrets version av ”Emil från Lønne-
berg” skildras berättelserna när Emils huvud 
är fast i soppskålen, när Ida hissas upp i flagg-
stången, när kommandoran faller i Emils varg-
grop och när Emil har en fest för församlingens 
fattighjon.n 

Emil fra Lønneberg t o m 20/3 turné,  
www.folketeatret.dk 

HAVETS BIG FIVE
Den Blå Planet ligger vackert precis vid  

Öresundskusten och 
med utsikt över till  
Köpenhamn, Malmö,  
 Pepparholm och Öresundsbron. Här sjuder det 
av aktiviteter för unga och gamla. Varje dag har 
ett fullspäckat schema där man bl a kan träffa en 
orm, se när djurskötarna matar fiskarna och dju-
ren eller varför inte träffa havets ”Big five”, som 
vare sig är livsfarliga eller några som jagas. Istäl-
let är det fem av de tuffaste, roligaste, sötaste, häf-
tigaste, vackraste och mest fantastiska djur som 
finns i akvarier på Den Blå Planet. 

Kanske slår ditt hjärta ett extra slag när du 
kommer riktigt nära de snabba hammarhajarna i 
det gigantiska akvariet Oceanet.n

Den Blå Planet, öppet alla dagar, Kastrup,  
www.denblaaplanet.dk

EN 1000 ÅR GAMMAL VIKINGABORG
Ett av de ställen, där vikingatiden kan upple-
vas på nära håll, är på vikingaborgen Trelleborg 
nära Slagelse på Själland. I ett naturskönt område 
ligger en av vikingarnas stora ringborgar. Den-
na runda borg byggdes omkring år 980 av Kung 
Harald Blåtand. Idag syns resterna av den stora 

BARNSLIGT 
KUL PÅ ANDRA 
SIDAN SUNDET

AJ AJ KAPTEN
Åk på äventyr med Drømmeskibet, M/S Museet for Søfarts nya 
400 m2 stora marina fantasivärld.

I den stora fantasimotorbåten kan hela familjen vara med. 
Kravla dig in i motorrummet och se så att allt funkar. Hjälp kap-
tenen med att lasta skeppet och hålla kursen, sätt igång telegraf-
maskinen. Klättra hela vägen upp i masten och titta på hajar och 
andra havsdjur eller lägg dig att vila i sjömannens hängmatta 
medan du navigerar efter stjärnorna.n

Drømmeskibet Elsinore, M/S, Museet for Søfarts, www.mfs.dk

DRØMMESKIBET Foto: Maria Dønvang
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kungaborgen tydligt i ter-
rängen. Trelleborg betrakta-
des som en militär anlägg-
ning och var en starkt be-
fäst borg som kunde rymma 
många människor.
Trelleborg öppnar för sä-
songen i april. Här kan be-
sökaren uppleva livet som 
viking i den återuppbyggda 
vikingabyn Slagløse. Baka 
bröd över öppen eld, smida 
en kniv, skjuta pilbåge eller 
gjuta smycken. 

Museet innehåller model-
ler, arkeologiska fynd och 
rekonstruktioner som ger 
ett levande intryck av Trelle-
borgs historia, dess invånare 
och borgens funktion.n 

Trelleborg öppnar för säsongen 
2/4, natmus.dk/museer-og- 
slotte/trelleborg

KRUDTTØNDEN
MAY 15TH 2019 - JUNE 1ST 2019

TICKETS: 4053 4949
TEATERBILLETTER.DK

BILLETLUGEN.DK

  "Oh Baby, it's Cole" is Vivienne McKee's entertaining, toe- 
tapping cabaret show based on the incomparable music and 

sophisticated life of Cole Porter. It tells the story of Cole's life 
through his songs, and invites the audience to appreciate his clever 

use of the English language as well as his brilliantly innovative melodies.

- It's Cole
Oh Baby

LTT.148x113.DetHänder.280219.indd   1 28/02/19   14.25
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www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!
BØRNENES ARBEJDERMUSEUM

RØMERSGADE 22    KØBENHAVN K    ALLE DAGE 10 -16

Annoncer 72x113.indd   1 10/07/14   10.25

Tivoli öppnar med ett brak med alla sina attrak-
tioner, restauranger och vackra omgivningar. Det 
finns nya åkattraktioner för de som gillar att ut-
mana gravitationen och sitt eget mod och för de 
mer stillsamma finns en lång rad mindre läskiga 
upplevelser. Medans de djärva åker kan de som 
hellre utmanar sina smaksinnen välja bland en 
uppsjö av restauranger med allt från steakhouse 
till traditionellt danskt som smörrebröd, fläskstek 
eller labskovs. Man har i år också satsat på över-
dådiga planteringar och utsmyckningar av det 
gamla nöjesfältet.

Dyrehavsbakken, eller bara Bakken, ligger norr 
om Köpenhamn, och är världens äldsta nöjes-

park. Hit kommer man också för att åka bergoch-
dalbana eller gå en tur i spökhuset. Bakken är 
genuint danskt ”hygge” dit danskar har vallfär-
dat i århundraden tillsammans med familjen eller 
kompisar för en heldag med upplevelser. Utbudet 
av restauranger är stort och här kan man ge sig i 
kast med bufférestauranger eller varför inte njuta 
av danska specialiteter i den vackra parken med 
sina vackra hjortar.n

Tivoli öppnar 4 april, www.tivoli,dk 
Bakken öppnar 12 april, www.bakken.dk

Två av Danmarks mest älskade nöjesetablissemang öppnar för säsongen 
med nya attraktioner. 
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TIVOLI OCH BAKKEN 
ÖPPNAR FÖR SÄSONGEN

Publiken får uppleva några av världens bästa trollkonstnärer som t ex Luís De Matos – Mästermagi-
kern, James More – Bedragaren, Enzo – Minneskonstnären, Andrew Basso – Utbrytarkungen, Yu  
Ho-Jin – Manipulatören, Kevin James – Uppfinnaren samt Sos och Victoria – Förvandlarna.

Efter en period av enastående succé med föreställningar på Broadway, Londons West End och Asien 
kommer nu föreställningen ”The Illusionists – Direct from Broadway” till Europa. Föreställningen  
håller det nuvarande rekordet som den bäst säljande uppsättningen under en enskild vecka på Marquis  
Theatre och Neil Simon Theatre på Broadway, Shaftesbury Theatre i West End, Operahuset i Sydney, 
The Arts Centre i Melbourne och Auditorio Nacional i Mexico City. Nu är det så dags att förtrolla  
Royal Arena i Köpenhamn med tre shower. Men skynda dig att skaffa biljetter, det kommer att bli 
utsålt.n 

The Illusionists – Direct from Broadway, 26–28 april, www.royalarena.dk

En föreställning med häpnadsväckande uppvisningar i form av storslagna  
illusioner, levitation, tankeläsande och försvinnanden. 

VÄRLDENS  
HÄFTIGASTE  
MAGIKER

Y
U

 H
O

-JIN
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Med sina rötter i Trinidad har den engelske mu-
siklegenden värmt frusna själar med låtar som 
”Caribbean Queen”, ”Suddenly” och inte minst 
”Love Really Hurts Without You”. Samtidigt 
kommer många musikälskare att nicka igenkän-
nande till klassiker som ”When the Going Gets 
Tough, the Tough Get Going”, som användes i 
filmen ”Den Vilda Jakten på Juvelen” från 1985 
med Michael Douglas och Kathleen Turner. Bil-

lys långa hitparad gör honom till en av de störs-
ta engelska popstjärnorna med sin storhetstid på 
1980-90-talen med över 30 miljoner sålda plat-
tor. Efter sina framgångar tog Billy en välförtjänt 
paus för att ägna sig åt familjen men nu är han 
tillbaka i samma goda form som då på tiden.n 

”Best of Tour” Billy Ocean, 22 mars,  
www.drkoncerthuset.dk

Förra årets hetaste event var hennes arenaturné och i spåren  
efter den beslutade man att fortsätta 2019 med ytterligare 21 
sammankomster. Publiken får en djupare insikt i hennes liv och 
gärning när hon berättar om och reflekterar över de erfaren- 
heter och händelser, både privata och offentliga, som format 
henne. Från uppväxten i South Side Chicago till hennes år som 
en ledare som skulle balansera kraven kring moderskap och  
arbete, till hennes år på den mest berömda adressen i världen 
och fram till idag.n

Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama, 9 april,  
www.royalarena.dk

Den engelska hitmakaren Billy Ocean 
fyller DRs Konsertsal med sol, sommar 
och karibisk värme när han kommer för 
en helt unik kväll med sina allra största 
hits under titeln ”Best of Tour”.

BILLYS  
KARIBISKA HITS

MICHELLE OBAMA  

Foto: Miller Mobley

Kvinnan, som många förutspår kommer att tillkännage sin kandidatur till 
att bli USAs första kvinnliga president, kommer till Royal Arena med 
”Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama” 

Ny Carlsberg Glyptotek 
Dantes Plads 7 • 1556 Cph

Glyptoteket
En oas i Köpenhamn 

glyptoteket.com

Ett skolpaket 
gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Tillsammans 
med lokala samarbetspartners världen 
över gör vi det möjligt för flickor att gå 
klart skolan. Det finns hinder på vägen, 
som brist på läromedel och att många 
flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läro
material och extra resurser gör verkligen 
skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. 

IM kämpar för en rättvis och medmänsklig 
värld. Hjälp oss att göra det möjligt.  
Ge bort ett skolpaket eller något av våra 
andra gåvobevis.

manniskohjalp.se/gavoshop
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