
#07 • juli 2015

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Köpenhamn



# 07 juli

Magasinet distribueras till 450 platser  
som utvalda turistbyråer, flygplatser, broför-
bindelser, hotell, shoppingcenter, färjelägen, 
restauranger, teatrar, biljettkontor, affärer 
och turistmål i hela Skåne samt Köpenhamn/
Helsingör.

Ansvarig utgivare:
Ola Sjösten, chefredaktör

Art director/layout och hemsida:
Camilla Wilhelmsson

Layout/redaktör, Köpenhamn:
Anne Kon Nim

Annonsbokning Köpenhamn 
Mediabørs Danmark 
+45 33 91 11 11 
 info@mediabors.dk

Annonsmaterial: 
info@mediabors.dk 

Redaktion:
Magasinet Det Händer 
Enegatan 3, 234 37  Lomma 
redaktionen@dethander.com

# 07 • juli 2015 
Upplaga: 35 000 ex

Nytt nummer 31 juli 2015

Etablerad 1993

Det Händer ges ut av  
Det Händer Magazines AB 

www.dethander.com

18.300 unika besökare/mån 

Magasinet Det Händer finns i tre editioner, 
Skåne/Köpenhamn, Göteborg/Västsverige  
och Stockholm/Mälardalen.

Innehållet är skyddat av upphovsrättslagen och får ej användas i någon form utan redaktionens  
skriftliga tillstånd. Eventuell vinstskatt i tidningens tävlingar betalas av vinnarna. Tidningen påtar  
sig inget ansvar för obeställt inskickat material. 

SKÅNE & KÖPENHAMN

SKÅNE & DANMARK GÖTEBORG & VÄSTSVERIGE STOCKHOLM & MÄLARDALENSKÅNE & DANMARK GÖTEBORG & VÄSTSVERIGE STOCKHOLM & MÄLARDALEN

Helsingborg
Kristianstad

Halmstad

Borås

Vara

Skövde

Göteborg

Nyköping

Örebro

Västerås

Eskilstuna

Södertälje

Uppsala

Stockholm

Trollhättan

Helsingør

Malmö

København

www.dethander.com – Det Händer 3

O
m

sl
a
g
sf

o
to

: P
R

 B
ild

, B
ja

rn
e 

St
æ

hr
 G

ra
fik

: H
el

le
 R

iis
 

48

42

44 46

Öppet 365 dagar året runt  

Se aktivitets  
kalender här   
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2 3
3. Fransk Impressionism
Wilhelm Hansen jobbade fokuserat på att sprida kännedom om franska konstnärer sedan  
han tillsammans med sin fru Henny Hanse 1918 grundade Ordrupgaard Konstmuseum intill 
deras privata bostad. Under resor till Frankrike köpte Wilhelm Hansen tavlor och konstverk  
av bl a Alfred Sisley, Camille Pissarro, Claude Monet och Auguste Renoir och dessa kan just  
nu ses på museet. Konstparken har i år utomhusverk av konstnärerna Simon Starling, Henry 
Krokatsis och Klara Kristalova. Besökarna kan se fram emot att uppleva udda varelser och en 
portal på 4 meter som leder in till andarnas mystiska värld. Därutöver finns uppskattade och  
finurliga konstverk kvar från tidigare år som den tre meter höga flugsvampen av Carsten Höller 
och spegellabyrinten av Jeppe Hein. Dessa ingår nu i en permanent del av parkens och museets 
samlingar.n

Passion for Impressionisme, t o m 9 augusti. För mer info www.ordrupgaard.dk

4. La Gioconda
Upplev operan La Gioconda på Hofteatret, ett laddat drama av Amilcare Ponchiellis.  
Sångerskan La Gioconda älskar Enzo, men Enzo älskar Laura. Blind av förtvivlan och bitter 
svartsjuka planerar La Gioconda att slå ihjäl sin rival, men upptäcker att Laura är en både  
empatisk och osjälvisk person. Enzo och Laura vill fly tillsammans och La Gioconda bestämmer 
sig istället för att hjälpa dem, en oerhört rörande berättelse om kärlek. Medverkar gör bland annat  
Leena Malkki (sopran), Ingeborg Börch (mezzosopran) och Francisco Almanza (tenor). Regissör 
är Peter Bäckström.n

La Gioconda, 17-18 juli på Hofteatret. För mer info och biljetter www.teatermuseet.dk

1. Kärleksfullt vid vattnet 
Den syngende havfrue låter sin röst ljuda ut över Köpenhamns vatten i kärleksfulla sånger från 
musikens alla hörn. Den prisade svensk/franska lyriska sopranen Isabel Piganiol tolkar kända  
lieder, ballader och arior i den köpenhamnska sommarkvällen. Med sig har hon accordeonisten  
Adam Ørvad, känd över hela världen för sina tolkningar av barock, romantisk och ny musik. 
Värd, arrangör och medverkande är poeten Sejer Andersen, välkänd för sina uppsättningar kring 
poesi, opera och operateater.n

En Kærligheds cabaret, skeppet Kontiki vid Operaen i Köpenhamns Hamn 26 juli–6 augusti. 
För mer info och biljetter www.billetto.dk. 

1 Shaka LoveLeSS, Medina, Xander   
Foto: Jakob BoserupiSaBeL PiganioL

 2. Grøn Koncert i Valby
Årets Grøn Koncert bjuder på gamla bekanta samt debut med tjejtjusa-

ren Christopher. Trots sin unga ålder har Christopher redan uppträtt  som 
support för Justin Bieber och han har sjungit duett med Molly Sandén 
på låten ”A little forgiveness”. I år bjuds publiken dessutom på unika 
musikmöten med Tina Dickow och Søren Huss, Turboweekend & Oh 
Land samt en häftig träff med rockgruppen Magtens Korridorer  
och rapkillarna Østkyst Hustlers. Upp på scen kommer också Lukas  
Graham tillsammans med L.O.C. och sist men inte minst uppträder  
populära Medina tillsammens med Xander och Shaka Loveless. Vilken 

musikalisk line-up.n

Grøn Koncert, 26 juli Valbyparken. För mer info och biljetter  
www.groenkoncert.dk
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CaMiLLe PiSSarro. BLoMStrende BLoMMetræer, Éragny. 
 Bilden är beskuren. Fotograf anders Sune Berg
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roligT somm arlov

HavNEBaDE
Kom ihåg att ta med badkläder och handduk om 
ni planerar ett besök i Köpenhamn. Mitt i centrala 
huvudstaden finns tre utomhusbad där man till-
sammans med badglada storstadsinvånare kan ta 
ett gratis dopp i hamnen. I hamnbaden hittar man 
både barnbassäng, vanliga bassäng och hopptorn. 

Öppet t om 31 augusti. www.teambade.kk.dk

Hälsa på EN DiNo
Res med tillbaka i tiden och hälsa på Misty,  
en äkta dinosaurie i full storlek, som finns på 
Zoologisk Museum. Dinosaurien hittades 2010 av 
den tyska paleontologen Raimond Albersdörfer 
och hans två tonårssöner i den amerikanska del-
staten 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 gigantiska 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

H.C. aNDErsEN fEsTspillENE
I H C Andersens hemstad Odense uppför varje år  H.C. Andersen 
Festspillene klassiska verk av den uppskattade författaren och i år 
spelas berättelsen ”Elddonet” på utomhusscenen. Passa samtidigt 
på at se författerens barndomshem på H.C. Andersens Hus.

15 juli–8 augusti, www.hcandersenfestspillene.dk 

KNuTHENBorg sarafiparK
I safariparken på Sydsjælland vistas de sibiriska tigrarna på den 
öppna savannen. Vill man ha en helt särskild upplevelse kan 
man bland annat vara med om att ge vargarna mat.

www.knuthenborg.dk

KoNsTKorg oCH KoNsTvErKsTaD
Låna en konstkorg och gå på upptäcksfärd i skulpturparken på 
konstmuseet Louisiana. I korgen finns spännande uppgifter att lösa 
och roliga frågor om alla konstverken. Vill du skapa så är konst-
verkstan öppen för alla mellan 4 och 16 år hela sommaren och lär 
ut olika tekniker som t ex att måla magiskt med starka färger, 
måla med snören och skapa fantasifigurer och huvuden i lera.

www.louisiana.dk

Giraffträff

HCa

Sommarlov är lika med möjligheter till många roliga upplevelser. Vi har  
samlat några förslag för alla åldrar, inomhus och utomhus. Mycket nöje!

MiSty

VeStVolden

konStVerkStadHaMndoPPFoto: FreeImages, Claus Milling, /Statens Museum for Kunst, Lars Schmidt, VisitCopenhagen

››
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KrAbbsprAtteL
Sommaren är här och då kan man gå på krabb-
fiskarfänge tillsammans med Den Blå Planet. 
Medan du väntar på fångst så berättar guiderna 
spännande historier om krabbornas liv under ytan. 
Det behövs ingen avancerad utrustning utan ett 
bambuspö med ett snöre som man agnar med 
blåmusslor, krabbornas favoritgodis, räcker. All 
utrustning finns på Den Blå Planet och alla kan 
delta, oavsett ålder.

Krabbfiske varje dag t o m 16 augusti.

ÖresundssAFAri
Under sommarmånaderna arrangeras safariturer 
med Den Blå Planet. Här utforskas Öresunds fan-
tastiska marina liv, bl a hälsar man på de nyfik-
na sälarna vid Saltholm. Den gamla, fina kuttern 
”Sværd” tuffar runt i sakta mak. Fyra dagliga tu-
rer avgår direkt från Den Blå Planets egen brygga 
och varar ca två timmar. Två olika sälarter finns i 

området och det är inte helt omöjligt att få syn på 
dem och ibland kommer de riktigt nära. Djur-
upplevelsen varvas med spännande historier om 
giftspindlar på Pepparholm och sjörövare från 
Dragör.

Sälsafari varje dag t o m 16 augusti.

Het bArnFestivAL
Tillsammans med Børnekulturhus Amá r och 
Kvarterhusets festival arrangeras en fem-dagars 
festival för alla åldrar. Speciellt den 14 juli blir  
det extra spännande när Den Blå Planets personal 
kommer förbi med väskorna fulla med bläckfiskar 
och fantastiska berättelser om deras liv i haven. 
Visste du att en bläckfisk har tre hjärtan och elva 
hjärnor? Det blir också barnjazz, gycklare och 
spännande gatuteater.n

Strandfestivalen 10–14 juli,  den Blå Planet gästar den 
14 juli.

Vackert vid Öresundskusten och med utsikt mot malmö och Öresunds-
bron finns den Blå Planet. Under sommarlovet har bland annat krabbor, 
sjöstjärnor och plattfiskar flyttat utomhus till ett speciellt akvarie där man 
kan röra och hälsa på havsdjuren. Få dessutom en fantasifull ansiktsmålning 
och låt fantasin flöda och måla ett helt eget havsdjur gjutet i gips.

sprattel & skoj

PiratFiSk  Foto: den Blå Planet

den blå planet
För mer info och biljetter  
www.denblaaplanet.dk
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OPENING HOURS 
10:00 - 17:00 

KRONBORG
HOME OF HAMLET  

kronborg.dk

Den svensk - dansk - franske operasanger 
Isabel Piganiol 

med poeten  Sejer Andersen
og accordeonist Adam Ørvad

På det gode skib KONTIKI 
v. Operaen i Københavns Havn

Kontikibar & Færgen Ellen                              Vitus Bering Teatret 
T:  29 46 54 17                                                    40841240
E:  kontikibar@kontikibar.dk                          sejer@sejerandersen.dk

Dinner à la Callas. 

            kl 18 -  19,30 dinner
            kl 20 – 21,30  cabaret

Billetto.dk billet/bord bestilling 
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En kærligheds cabaret
Den syngende Havfrue

26 juli – 6 august

BESÖK

Østergade 16  ·  1100 København K  ·  Tel +45 33 32 31 31 

SVÅRSLAGNA REKORD, SKRÄCK OCH SKRATT,  
KRYMPTA HUVUDEN OCH SAGOR

Rådhuspladsen 57  ·  1550 København V  ·  Tel +45 33 32 31 31

BESÖK DE FYRA TOPPATTRAKTIONERNA
I KÖPENHAMNS CENTRUM!
DÄR FINNS UPPLEVELSER FÖR HELA FAMILJEN

10% Visa annonsen vid ingången och få 
minimum 10% rabatt på biljetten!

ÖPPET VARJE DAG FRÅN KL. 10 RA
BA

TT

TA EN TITT PÅ www.ripleys.dk

™

ta_annonce_svensk_170x260_061112.indd   1 07/11/12   14.39

De kommande tio dagarna 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 maffigt program med bland annat legendariske  
Dr. John, Dianne Reeves och Brad Mehldau Trio. 

Originalcronern Tony Bennett, en av årets många legendarer,  
och yrvädret Lady Gaga tolkar klassiker på sina vis på Tivoli.  
En annan legend, Chick Corea, har i år med sig makalöse Herbie  
Hancock. Svenska jazzbasisten Lars Danielsson uppträder i en  
nordisk musikkonstellation tillsammans med danska Cæcilie  
Norby och Iiro Rantala från Finland. Jazzfestivalen bjuder på  
runt 1.000 konserter för både vuxna och barn fördelade på mer  
än 100 scener runt om i huvudstadsområdet.n

Copenhagen Jazzfestival, 3–12 juli. 
För mer info www.jazz.dk

Återigen lockar huvudstaden med mycket  
trevliga Copenhagen Jazzfestival. 

Jazza med  
LEGEndERna
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SOMMER 
FOR BØRN

DON MCLEAN 
(US) 8/10

PAT  
MARTINO (US) 
18/10

KIM  
LARSEN 27/6
FOLKEKLUBBEN & JOHN 
MOGENSEN SHOW BAND

Kulturværftet, Helsingør kuto.dk 

THE MAZE  
OF HAMLET
JULY 4 – AUG 9

A 30-minute speechless 
performance – live theatre 
and 3D. Put on 3D glasses, 
and join a young Hamlet on 
an amazing and enigmatic 
trip. From age 6
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tivoli
För mer info och biljetter  
www.tivoli.dk

 

tivoli bjuder denna sommarmånad publiken på allt från rå rap till traditionell 
balett och glad popmusik. avsluta besöket med en stämningsfull ljusshow.

FredAGsrOCK 
Snoopzilla, DJ Snoopadelic, Snoop Lion; kärt barn 
har många namn. Numera är Cordozar Calvin  
Broadus Jr känd som Snoop Dogg. Han har genom 
åren bl a samarbetat med Warren G, Bruno Mars, 
Katy Perry, William Pharrell och David Guetta. En 
kväll med superhits levererade av en superstjärna.

Snoop dogg, 24 juli

pAntOmimeteAtret
Sedan 1911 har Harlekin och Columbine kämpat 
för sin kärlek samtidigt som Columbines pappa  
och hans tjänare Pjerrot varje gång gör vad de 
kan för att hålla de två älskande borta från var-
andra. Olika föreställningar spelas på Pantomime-
teatern under sommarsäsongen.

t o m 20 september

LJus på sJÖn
Varje kväll kan man uppleva den fantastiska ljus-
showen Tivoli Illuminationer vid Tivoli Søen där 
färger, ljus, musik, eld och rök skapar ett makalös 
drömuniversum.

t o m 14 augusti

pOpidOL
Sedan han som 15-årig deltog i X-Factor 
på dansk tv har Basim haft en komet-
karriär inom musiken; han har gett ut 
egen musik, vunnit danska Melo-
difestivalen 2014 med låten ”Cliché 
Love Song” och spelat rollen som 
Sonny i Grease på Tivoli i höstas. 
Snart ger han konsert på Plænen.n

Basim, 23 juli

Från rap 
till reggae

Ba
Si

M

SnOOP dOGG

Festivalen sjungs igång från Stora Scenen på Torvehallerne vid Nørreport station, Carmen har flyttat in på 
VEGA där hon i Skånska Operans version hänger sig åt sin stora passion: tangon. Signe Asmussen och  
Joachim Knop uppträder i teaterkonserten Carl & Marie; om den spektakulära kärleken mellan kompositö-
ren Carl Nielsen och hans hustru Anne Marie. Föreställningen baseras på brevväxling mellan makarna.

Gillar man att sjunga är man välkommen att dyka upp vid Torve- 
hallerne mellan den 27–31 juli där festivalchef och dirigent Michael  
Bojesen kommer att leda en härlig och glädjespridande morgonsång.  
På Singer’s Corner får vem som helst ställa sig upp och ge sitt sjungande 
bidrag till festivalen och publiken kan lyssna på musikaliska godbitar 
på den speciella kanalrundan ”Operettebåden”. Med ombord finns  
Sofie Elkjær Jensen och Bo Kristian Jensen.

Festivalen avslutas som vanligt med en härlig finalkonsert där del-
tagare från evenemanget framför höjdpunkter från hela operaveckan 
ackompanjerade av Malmö Operaorkester.n

Copenhagen Operafestival, 26 juli–2 augusti.  
För mer info www.copenhagenoperafestival.com

Sing along
even if opera really 
isn´t your cup of tea 
you should experience 
the Copenhagen  
opera Festival in late 
July. on several diffe-
rent stages all across 
the city there will be 
different performanc-
es to enjoy and even a 
Singers´Corner where 
you can participate in 
the singing bonanza. 

oPeretteBåden  Foto: Mathias Bojesen

sjungSJUnG
sjung

Var med när 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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Louisianas arkitekturutställning handlar aldrig 
bara om byggnationer och estetik men mer om de 
fysiska och mentala rum som skapar vår sociala 
gemenskap och som arkitekturen hjälper till att 
forma, tolka och förändra. En arkitekturutställ-
ning på Louisiana berör det liv vi och andra lever 
och det liv vi vill leva. ”Afrika” är det tredje och 
sista kapitlet i Louisianas berättelse om arkitektur, 
kultur och identiteter. 

2011 skapade museet utställningen ”New Nordic” 
som avhandlade den nordiska byggkulturen och 
2012 riktades intresset mot den arabiska världens 
snabbt växande s k Babel-städer. Nu avslutar man 
med ett helhetsgrepp på den afrikanska kontinen-
tens traditioner och framtid inom arkitektur och 
kultur.n

aRKItEKtUR, KULtUR OG IdEntItEt, t o m 25/10, 
Louisiana. För mer info och biljetter www.louisiana.dk

Kultur och  
identitet
arkitektur, samtidskonst och 
kulturhistoria visas just nu  
på konstmuseet Louisiana,  
en historia som är nödvändig 
för att få en nyanserad bild av 
afrika av i dag. 

2 6 .  J U L I  -  2 .  A U G U S T I  2 0 1 5   
O P E R A F E S T I V A L . D K

Carmen • Torsten Kerl • Eugen Onegin
Roman Trekel • Opera på en cykel

Peter Lodahl • Wagner Galla • Kristian Leth 
Operabingo • James Johnson

Barok a’mokka • Efterklang • Maskarade

Och mycket mer...

the MiSSing Link, Joe av Fabrice Monteiro 
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  Foto: h
enrik Petit

LUmmIG  
nÖJESPaRK

Från början var Bakken ett ställe där människor samlades för  
att ta del av den livgivande och hälsosamma källan som fort- 
farande 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. 

Det nya kvarteret Korsbæk från Matador har öppnat. Man  
känner igen sig för allt är byggt såsom det var i tv-serien, både  
inne och ute. Gator, fasader, salonger och kök tar publiken  
tillbaka till 20- och 30-talen i en helt unik upplevelse. 

I Korsbæk finns flera nya restauranger, alldeles särskilda  
butiker, en barberare med fler och man kan stöta på  
karaktärer från serien varje dag, hela sommaren, till  
och med gårdshunden Kvik finns där.n

Bakken, öppet t o m 30 augusti. För mer info www.bakken.dk

amusement for all
Just north of Copenhagen dwells dyrehavsbakken, origi-
nally a place for rest and recreation in the lush surround-
ings 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 en-
tertainment. there is no entrance fee and after riding the wooden 
rollercoaster you can enjoy a great meal at any of the nice restau-
rants in the area. Wild deer roam the royal park and if you are 
lucky you can see them while dining. 

dyrehavsbakken, norr om Köpenhamn,  
som rätt och slätt kallas för Bakken i folkmun,  
är en av världens äldsta nöjesparker.
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Foto: VisitDenmark, Hansens Gamle Familiehave

Grønnegårdsteatret
För mer info och biljetter
www.groennegaard.dk

Lars Mikkelsen och Ann Eleonora Jørgensen, TribADErnEs nAT 
Foto: Bjarne Stæhr. Grafik: Helle Riis

utmANANde kviNNoliv 
1724 lämnar kvinnan Sidsel sitt oäkta barn på  
Jylland. Hon flyttar till Köpenhamn där omstän-
digheterna tvingar henne att förklä sig till man, 
gifta sig med en kvinna, blir kär i en man och  
till sist hamna i dåtidens fängelse, Spinnhuset. 
Berättelsen om Sidsel handlar om längtan, vilja, 
kärlek och svek.

Visen om Sidsel, t o m 22 augusti

kAos och koNkurs
Strindberg är nära konkurs, han är utfrusen i  
Sverige och han försöker nu, fattig och förtviv-
lad, att sätta upp en pjäs på en teater i Köpenhamn. 
Äktenskapet med Siri von Essen är en katastrof 
och”Tribadenas Nat” handlar om en sårbar och  
genial konstnärs kaotiska liv; en brutal och sam- 
tidigt oerhört underhållande föreställning.

Tribadernes Nat, 19 juli–22 augusti

Grønnegårdsteatret har öppnat utomhussäsongen med en ur-
premiär; en tragisk komedi av Nikoline Werdelin som handlar om 
överlevnad, identitet och kvinnoliv i Köpenhamn på 1720-talet. 

äveNtyr
I denna barnföreställning får publiken 
följa med till H.C. Andersens äventyrliga 
värld. Här finns magin men också, som i 
”Den Fula Ankungen”, otrevligt beteende. 
Ändå gör det inget att vara född i en ank-
gård bara man legat i ett svanägg.n

Der var Engang Engang, 2–19 juli
Johanne Louise schmidt och Peter Christoffersen, VisEn oM siDsEL  

Foton: Bjarne Stæhr, Grafik: Helle Riis
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