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Det här är BRA  
för Skåne.

Malmö Aviation och Sverigeflyg har  
gått samman och resultatet är det nya 

inrikesflyget BRA. Vi tror på enkelhet, 
genvägar, personlig service och frukost till alla 

ombord. Men framförallt tror vi att vårt land  
behöver flexibla och nära kommunikationer. Först  

då kan alla bo var de vill. Och jobba där de vill bo.  
Med 13 destinationer och Stockholm-Bromma som 

nav kommer vi en bit på vägen mot vår vision. Vi tror  
det här är BRA för dig. Vi vet att det är BRA för Skåne.

Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se
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1. Midsommar med Karen Blixen
Karen Blixen Museet hyllar Karen Blixens kärlek till Shakespeare, naturen och konsten med särut- 
stillingen ”Drømmen om Skærsommer”. Blixens dikter och illustrationer till Shakespeares komedi  
”En midsommarnattsdröm” visas i en drömsk utställning där ungdomens högmod, förälskelse och fan-
tasi smälter ihop. Med verk skapade av Luns Park Scenekunst bjuder museet in i en förtrollad värld där 
doftande blommor, poesi och vilda träd växer fram i alla rum. Lyssnar man noga kan man höra Blixens 
dikter samtidigt som alverna gäckar besökerna.n

Drømmen om Skærsommer, t o m 30 december, www.blixen.dk

2. Äventyrligt  
med Margrethe
Upplev äventyrsbaletten ”Askungen” på det charmiga 
Pantomimeteatret på Tivoli med dekorationer och 
kostym av Drottning Margrethe. Danmarks drott-
ning har genom åren skapat kostym och scenografi  
på Tivoli. Drottning Margrethe har, i samarbete 
med Tivoli Bellet Teatret, skapat vackra och fan- 
tasifulla kostymer och dekorationer. Baletten 
framförs till musik av tidigare balettdansösen  
och sångerskan Oh Land.n

Askepot, t o m 8 september på Pantomimeteatret,  
www.tivoli.dk

2 3HAMNFEST   
Foto: Ari ZelenkoASKEPOT  Foto: Anett Arends

3. Hamnfestival i Köpenhamn
Danmarks största kultur- och hamnfestival, ”Kulturhavn”, ordnas varje sommar i augusti. Festivalen  
är öppen för alla och publiken har möjlighet att ta del av alla roliga upplevelser som dans, tävlingar,  
vattensport, teater och info om hamnens hemliga historier. Väl uppe på Inderhavnsbroen som öppna-
de i somras kan man uppleva hamnfestivalen lite från ovan. Bron finns mellan Nyhavn och streetfood-
området Papirøen, granne med Operahuset.n

Kulturhavn 26–28 augusti, www.kulturhavn.dk

4. Klassisk sommerfestival
Unga klassiska musiktalanger spelar tolv klassiska konserter inom tolv dagar. Talangpriset ges i år  
till den unga violinisten Kaya Møller som vid prisutdelning spelar verk av bl a Paganini och Sarasate,  
ackompanjerat av Ellen Refstrup på piano. Upplev därutöver Alba Strygekvartet tillsammans med  
flöjtisten Adriana Ferreira fra Portugal, samt pianisten Kate Liu som framför verk av Mozart, Brahms  
och Copin.n

Copenhagen Summer Festival, t o m 11 augusti på Charlottenborg, www.copenhagensummerfestival.dk

5. Äventyr i H C Andersens hemstad
Danmarks största sagoberättare hyllas och firas för fjärde året i rad med en glädjespridande festival  
i författerens egen hemstad Odense, mitt på vackra Fyn. I en äventyrlig atmosfär 
bjuds besökare välkomna av gycklare, konst, poesi, pappersklipp, samtal, musik  
och mycket mer. Årets föreställning ”Den Nøgne Konge” är en blanding 
av författarnes välkända sagor ”Kejsarens Nya Kläder”, ”Svinaherden” 
och ”Prinsessan På Ärten”. Under kvällen lyses sommarnatten upp av en 
magisk ljusshow; håll särskilt utkik efter Den Lilla Sjöjungfrun.n

H C Andersen Festivals, 16–23 augusti, www.hcafestivals.dk

1 DRØMMEN OM SKÆRSOMMER 
Foto: Kurt Rodahl Hoppe
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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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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, t o m 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 early  
August. On several 
different stages all 
across the city and 
in the harbour there 
will be different per-
formances to enjoy like 
”Don G” in a modern 
Mad Men style or parts 
of ”Hamlet in Absen-
tia” which is having its 
premiere at the  
Shakespeare Festival. 

SIMON DUUS PÅ OPERETTEBÅDEN   
Foto: Niels Hougaard

sjungSJUNG
sjung

Operafestivalen är i full gång och bjuder som vanligt alla välkomna  
med en uppsjö av härliga evenemang och roliga aktiviteter. 

JEPPE I GRÖNT
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Bonden Jeppe vaknar i baronens säng och undrar 
om han är död och har kommit till himmelriket. 
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, Grønnegårdsteatret, 
www.groennegaard.dk

Grønnegårdsteatret avslutar sin sommarsäsong i Designmuseets trädgård  
med en av Holbergs mest älskade föreställningar om stackars Jeppe.
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Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA 
NÄSTAN INTE HADE ONT.
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I fyra timmar blir det internationell dinner-
show med storartade musikaliska upplevel-
ser, imponerande cirkusakrobatik, under-
hållande artisteri och en överdådig scenshow 
vars like endast kan finnas i Las Vegas. 

Den glittrande och medryckande mu-
sikunderhållningen hämtar inspiration från 
Shania Twain, Rascal Flatts och LeAnn  
Rimes. Sjung med och dansa natten lång 
till de största hitsen från artister som Bru-
no Mars, Ricky Martin och Jennifer Lopez. 

Årets show avslutas med ett hejdundrande 
finalnummer, ”Rythm Nation”, där Cir-
kusbygningen blir en sprakande tidskapsel 
och där hitsen från 1980- och 90-talen får 
publiken att släppa tyglarna och dansa och 
sjunga med för full hals. 

Om man fortfarande har krut kvar öpp-
nar nattklubben, för övrigt Köpenhamns 
största, direkt efter finalen där man kan 
dansa loss till den pulserande musiken.n

Flashback, startar 19 augusti, www.wallmans.dk

Flash 
BACK

1886 öppnade Cirkusbygningen i Köpenhamn dörrarna för första 
gången. Sedan dess har den vackra, kupolformade byggnaden varit 
hemvist för glädje och underhållning på absoluta toppnivå. I år firas 
130-års jubileum med den nya showen ”Flashback”, en totalupple-
velse av yppersta internationella klass.

På årets festivalprogram finns massor av roliga  
evenemang som skördefester, aktiviteter för vuxna 
och barn, gourmet tour, nordiska tapas och grön-
ländska specialiteter. Festivalen bjuder dessutom 
på läckerheter från havet och man kan slå sig ned 
och käka kvällsmat tillsammans med lokala Köpen-
hamnare vid gemensamma långbord eller smaka  
på goda bakelser på ”De Store Kagedage”. 

På Danmarks Nationalmuseum kan man få sig en 
historisk titt på dansk matkultur genom tiderna.

Under de sista två festivaldagarna bjuder  
Copenhagen Beer and Whiskyfestival på smak-
prov från både stora och små danska bryggerier.n

Copenhagen Cooking, 19–28 augusti.  
För mer info www.copenhagencooking.dk

Tack vare restauranger som bl a Noma har Köpenhamn i dag en framträdande 
plats på gastronomins världsatlas. Copenhagen Cooking & Food Festival ser 
fram emot att bjuda in på en uppsjö av härliga smakupplevelser.
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Ord & mening
Utöver att vara en av nordens mest ansedda 
konstmuseer har Louisiana har under ett  
flertal år bjudit in författare, ordnat konserter 
och haft nordiska poesidagar. Nu är det dags 
för Lousiana att välkomna en lång rad tunga 
författare till samtal runt litteraturens villkor 
och livskraft.

Träffa författare från bl a Skandinavien, USA, Polen, 
Storbrittanien, Italien, Nigeria, Skottland och Tyskland 
när Louisianas internationella litteraturfestival bjuder 
in publiken på möten och spännande samtal på museets  
inom- och utomhusscener.

Bland de deltagande författare finns Erica Jong från 
USA, norrmännen Linn Ullman och Karl Ove Knaus-
gaard, Olga Tokarczuk från Polen, marockanska Abdellah 
Taïas, Ali Smith från Skottland och Jonas Hassen Khemiri  
och Carl-Henning Wijkmark från Sverige. Författarna 
bjuder på högläsning av egna verk, samtal och diskus-
sion, skratt och lite sång.n

Louisianas Internationale Litteraturfestival, 18-21 augusti, 
www.louisiana.dk

ERICA JONG   
Foto: Christian Als

KARL OVE KNAUSGÅRD 
Foto: André Løynin

CARL-HENNING WLIJKMARK 
Foto: Ewa Rudling

JONAS HASSEN KHEMIRI 
Foto: Martin Stenmark

LINN ULLMANN  
Foto: Agnete Brun

Arts and litterature
Not only being the most mportant 
scene for modern arts Louisiana 
Museum of Modern Art has hosted 
exciting events for literature. This 
year they have invited authors from 
countries like Sweden, Norway, 
Poland, Nigeria, USA and Marocco 
to take part in this years literature 
festival in August. Readings, dialo-
gues, laughter and singing will give 
the audience an inside view of the 
authors minds and works.

Wonderfestiwall
18–21 augusti,  
www.wonderfestiwall.dk

Under några dagar i mitten av augusti förvandlas 
Opalsøen på norra Bornholm till ett festivalområde 
när danska musikstjärnor kommer till Wonderfesti-
wall. Festivalens särprägel är det intima och char-
merande och placeringen där musik och människor 
möts under några dagars samvaro på den vackra ön  
i Östersjön. 

Årets line up är minst lika stark som tidigare år när 
artister som Dizzy Mizz Lizzy, Saveus, Fallulah, Alex 
Vargas, Mads Langer, Julias Moon, Sayiba och Rasmus 
Walter drar igång.n

FESTIWALL  
vid Opalen
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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

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.

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. 

Hemma hos Hamlet
Redan 1816 startades det som idag är en av Danmarks absolut viktigaste  
kulturhändelser varje år, Shakespeare Festival. Följaktligen firar man 200-års- 
jubileum i år med ett fantastiskt program som innehåller allt från film till teater. 
Givetvis är spelplatsen Hamlets slott Kronborg i Helsingör.
De spektakulära och överraskande föreställningar-
na i absoluta världsklass uppförs av några av vår tids 
största och mest erkända teaterkompanier. 

Här finns alla de stora känslorna med när pub-
liken tas med ut på dramatikerns stormande hav 

av hat, liv och död. Här får publiken unika och 
autentiska upplevelser under kvällens sommar-
himmel som inramas av den fackelupplysta vall-
graven runt slottet.n

200 years of festival 
This year the Shakespeare Festival  
celebrates 200 years of performing  
the writers work on the historical 
grounds of Hamlet ś castle in Helsingör. 
Founded in 1816 it´s a annual must for 
lots of people to visit Kronborg cas-
tle and an experience some of Shake-
speares plays performed by the best of 
both Danish and international theatre  
companies. 

Shakespeare Festival
1–21 Augusti, Kronborg Slot,  
www.hamletscenen.dk

1–3, 5–7/8 Measure For Measure (UK/RUS)
4/8 Giulio Cesare (IT)
8–9/8 Hamlet: Who’s There? (UK)
10–14/8 The Two Gentlemen Of Verona (UK)
15/8 Hamlet/Open Air Cinema (UK)
16–20/8 Hamlet In Absentia (DK)
21/8 Shakespeare In Concert (DK/SE)

THE TWO GENTREMEN OF VERONA  
Foto: Shakespeare’s Globe

MEASURE FOR MEASURE  Foto: Johan PerssonHAMLET, WHO’S THERE? 
Foto: Flute Theatre

OPEN AIR CINEMA HAMLET med Laurence Olivier
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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

Utställningen med verk av Gerda Wegener på Arken  
har under våren varit så upp-

skattad att den har bli-
vit förlängd till janu-

ari nästa år. Utställ-
ningen 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 poserade med 
smycken, smink, peruker och klänningar på många 
av Gerdas tavlor och man får på utställningen en in-
blick i parets djupa vänskap och 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

Arkens utställning med verk av Gerda  
Wegener är en berättelse om kärleken  
mellan konstnären och hennes make  
Einar, också känd som kvinnan Lili Elbe. 

Gerda Wegener
t o m 8 januari, Arken 
För mer info www.arken.dk
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HJERTERDAME, 1928  Foto: Morten Pors Nielsen

TO KOKOTTER MED HATTE  Foto: Morten Pors Nielsen
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