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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. Runt och runt
Mitt i Köpenhamns centrum står Rundetårn. Tornet byggdes på 1600-talet för att ge dåtidens 
elever och studerande ett astronomiskt observatorium. För att komma längst upp får man gå via 
en stenlagd, sluttande gång som snor sig runt inne i tornet och till sist leder besökaren till obser-
vationsplattformen på taket. Väl uppe kan man skåda ut över hela Köpenhamn, vid klart väder 
kan man även se Öresundsbron och Sverige.n

Rundetårn, öppet hela året, www.rundetaarn.dk

2. Äventyrligt med 
Margrethe
Upplev äventyrsbaletten ”Askungen” på charmiga Panto-
mimeteatret på Tivoli, med dekorationer och kostym  
av Drottning Margrethe. Danmarks drottning har  
genom åren skapat kostym och scenografi i samarbete 
med Tivoli Ballet Teatret. Häribland ”Svinherden”, 
”Elddonet” och ”Nötknäpparen”. Se fram emot att 
uppleva de vackra och fantasifulla kostymerna och 
den sagolika scenografin i den älskade sagan.  
Baletten framförs till musik av tidigare balett- 
dansösen och sångerskan Oh Land.n

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

2Foto: Peter Hartley. Erik Bjørn & Kompagni A/S
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3. Bluestider
Bluesmusikerna Toronzo Cannon, Damon Fowler, Earl Thomas och Steve Gadd Band från 
USA är med när Copenhagen Blues Festival kickas igång för sextonde gången i rad. Utöver  
musik bjöd förra årets Blues Festival på filmvisning, dans och bluesgudstjänst. I år spelas en 
Chuck Berry Tribute – 90 År, mer info finns på hemsidan och dessutom delas det ut blues-
pris till ”Årets Danske Blues Navn” och ”Årets Danske Bluesudgivelse”. n

Copenhagen Blues Festival, 28/9–2/10, www.copenhagenbluesfestival.dk

4. Oktoberfest i Köpenhamn
Snart är det återigen dags för oktoberfest med lederhosen, dirndlklänningar, öl i litersejdlar  
och härlig tysk schlagermusik. Som vanligt levereras musiken av olika populära tyska  
band som sätter fart på den livliga ölfesten med tyrolermusik och välkända schlagers  
som ”Anton aus Tyrol”, ”Cowboy und Indianer” (Kom Hol Das Lasso Raus) och såklart  
klassikern ”Fliegerlied”. Oktoberfesten tar plats på Amager Strand, 
nära Den Blå Planet.n

Københavns Oktoberfest,  22–24/9, 29/9–1/10.  
För mer info och biljetter www.oktoberfestdk.dk
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När Billy upptäcker att hans älskade har förlovat sig med en 
engelsk aristokrat smyger hans sig ombord på kryssnings-
fartyget SS American för att försöka vinna tillbaka henne. 
Med ombord är också en nattklubbssångerska, körtjejer och 
sjömän, en gangster förkladd till präst och andra exotiska 
passagerare som verkligen inte utger sig för att vara dem de 
är. Vett och etikett, hämningar och identiteter kastas snart 
överbord och allt är möjligt. Det blir verkligen sång, dans 
och lössläppthet ombord när klassiker som ”I get a Kick Out 
of You”, ”Yoú re the Top”, ”It ś De-Lovely” och ”Anything 
Goes” avverkas med makalös scenografi och en stjärnbe-
strödd ensemble.n

Anything Goes
premiär 22 september 
www.detnyteater.dk

Bellevue Teatret bjuder på en makalös teaterkonsert om vad Beethovens, 
Turners, Mandelas och Darwins livsöden har gemensamt.  

Så är det åter dags för ett musikalfyrverkeri på Det Ny Teater i Köpenhamn. 
Denna gången är det Cole Porters berömda och roliga musikalklassiker 
”Anything goes” som spelas med den absolu-
ta gräddan av Danmarks musikalstjärnor som 
Preben Kristensen, Camille Rommedahl, Silas 
Holst och Steen Springborg.

En musiker förlorar sin hörsel. En konstnär förlorar sin syn. En frihetskämpe sätts i fängelse  
och en vetenskapsman vågar inte berätta om sina forskningsresultat. Till fantastisk musik,  
med komiska inslag och iklädda häpnadsväckande kostymer tar skådespelare och musiker  
med publiken på en drömliknande resa genom tid och rum. Det är enastående berättelser  
om framträdande historiska personers liv och öden. 

Teaterregissör Nikolaj Cederholm, som stod bakom världens första teaterkonsert ”Gasolin”  
och sedan ”Hey Jude”, har skrivit och regisserat ”Teaterkoncert Beethoven”. Texterna till  
Beethovens verk är skrivna av New York-diktaren Neill Cardinal Furio som har inspirerats  
av Beethovens privata kärleksbrev. Medverkar gör bl a Jimmy Jørgensen, Claus Hempler,  
Bjørn Fjæstad, Lotte Andersen, Mareike Wang, Svein Solenes, Anna Bibovski och Kirstine  
Rutzou Rosenkilde.n

Teaterkoncert Beethoven, 28 sep–9 okt, www.bellevueteatret.dk

Historiska kändisar
Anything goes

Foto: Stig Håvard Dirdal

Foto: Niels Ditlev

DET NY TEATER
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Mångsidiga 
skulpturer

Comic Con  
Copenhagen

Utställningen visar de bästa och mest 
professionella danska bildhuggarna och 
ger en spännande upplevelse samtidigt 
som man visar på mångsidigheten när 
olika konstnärliga uttryck samsas i kom-
plexa kombinationer.n

Greve Museum, utställningen visas  
t o m 6 november, grevemuseum.dk

Greve Museums trädgård  
bildar ramen för en skulptur-
utställning med verk av pro-
fessionella danska konstnärer. 

UDEN TITEL 2008 AV KELD MOSEHOLM

Plocka fram din kostym, ta på peruken och fixa sminket;  
snart öppnar Comic Con Copenhagen grindarna för alla  
fans som älskar comics, spel, tv-serier och fantasyuniversum.

KERRY INGRAM   
PR Bild/Comic Con Copenhagen

BILDER FRÅN COMIC COM MALMÖ  Foto: Anne Kon Nim
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Stig in i en fascinerande fantasyvärld och upplev alla gäster och utställare utklädda som stormtroopers, 
jediriddare, trollkarlar, goda och onda feer blandat med välkända mangakaraktärer, färgglada älvor, 
cosplays, en och annan superhjälte och kanske några superskurkar. 

På Comic Con Copenhagen finns en uppsjö av merchandise, comicböcker, serietidningar och fantasy- 
utrustning. På Comic Village kan man hälsa på skapare av olika fantasiuniversum och dessutom kom-
mer kända skådespelare och producenter att delta i Q&A panel, signering och foto-sessions där man 
kan komma helt nära sin favoritskådis. Bland andra kommer Alycia Debnam-Carey, som spelar Alicia  
Clark i tv-serien ”Fear the Walking Dead”, Greyston Holt, känd som varulven Clayton Danvers i tv-serien 
”Bitten” samt skådespelerskan Kerry Ingram, älskad för sin gestaltning av prinsessan Shireen Baratheon  
i HBOs dundersuccé ”Game of Thrones”.n

Comic Con Copenhagen, 24–25 september i Bella Center, www.mcmcomiccon.com/copenhagen
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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 
var like endast kan finnas i Las Vegas. 

De glittrande och medryckande musik-
underhållningen hämtar inspiration från 
Shania Twain, Rascal Flatts och LeAnn  
Rimes. Sjung med och dansa natten lång 
till de största hitsen från artister som Bruno 
Mars, Ricky Martin och Jennifer Lopez. 

Årets show avslutas med ett hejdundrande 
finalnummer, ”Rythm Nation”, där Cirkus-
bygningen blir en sprakande tidskapsel och 
där hitsen från 1980- och 90-talen får publi-
ken 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, spelar t o m 17 dec, www.wallmans.dk

SHOW I 
VÄRLDS- 
KLASS

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 internationell klass.

Konst som syns
Konstmuseet Louisiana visar punkinspirerade konstverk av Daniel Richter.
Daniel Richter debuterade på 1990-talet med ett expressivt och 
abstrakt formspråk som skapade associationer till hans tidigare  
år som designer av bl a skivomslag för olika tyska punkband. 
Daniel Richter anses, tillsammans med konstnärna Peter Doig 
och Tal R, som en av de mest framträdande nutida konstnärerna. 
Utställningen visar retrospektiva verk av den tyska konstnären 
från hans första tavlor och fram till i dag. 

Andra verk av Daniel Richter finns vanligtvis på Museum of 
Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris, på the Boros 
Collection i Berlin och Falckenberg Collection i Hamburg.n 

Daniel Richter, 8 sep–8 jan, Louisiana. www.louisiana.dk

LONELY OLD SLOGAN AV DANIEL RICHTER   
Foto: Jochen Littkemann

Art with form
Daniel Richter has since 
the 1990s made expres-
sive figurative art with  
his early work inspired  
by his days as an album 
cover-designer for a num-
ber of punk rock bands 
in Germany of the 1980s. 
His is one of the most sig-
nificant artists of his gen-
eration. He is represented 
in world famous museums 
of modern art.
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UNIKA MONET
På Ordrupgaard kan man under hösten se Nordens största Monet- 
utställning med några av Claude Monets mest vackra och berömda verk.

Monet
t o m 4 dec 
www.ordrupgaard.dk

Ordrupgaard bjuder in publiken till en visuell resa genom 
Monets berömda verk. Utställningen fokuserar på Monets 
legendariske bildserier där ljusets och väderförhållandens 
påverkan av motiven fick ett stort inflytande på konstnärans 
utvecklingsresa bort från impressionismen och över till den  
mera fria form och färg som används inom modern konst.  
Utställningen på Ordrupgaard visar verk av Monet som 
vanligtvis bara kan upplevas på konstmuseer i New York, 
Paris och Tokyo.n

Monet om display
The artist Claude Monet is famous 
for his paintings with that special 
light on objects depending on the 
weather conditions. Ordrupgaard 
has the honor showing some of 
his legendary work normally on 
display at museums in New York, 
Paris and Tokyo.

CLAUDE MONET, ÅKANDEDAMMEN, 1899 
©The National Gallery, London 2016

CLAUDE MONET, ÅKANDER, CA. 1914-1917 
©The Fine Arts Museums of San Francisco, museum purchase, Mildred Anna Williams Collection, 1973



www.dethander.com – Det Händer 47Det Händer – KÖPENHAMN46

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

uppskattad att den har 
blivit förlängd till ja-

nuari nästa år. Ut-
ställningen 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 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 Vikander i 
vintras vann en Oscar för Bästa Kvinnliga Huvud-
roll som Gerda Wegener, handlar om konstnärsparet. 
Rollen som Einar/Lili spelas av Eddie Redmayne.n

Gerda Wegener, t o m 8 januari

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

Arken
För mer info  
www.arken.dk
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MARTIN BIGUM, SACRED & PROFANE, 2003.  Foto: Private Collection, Blondeau & Cie, Geneva

MARTIN BIGUM, ADVICE FOR THE YOUNG AT HEART, 1992.  
Foto: Bent Ryberg/Planet Foto

TO KOKOTTER MED HATTE  Foto: Morten Pors

HJERTERDAME  Foto: Morten Pors

&Hon, han 
       hon

Martin Bigum är en autodidakt multi-
konstnär. På 1990-talet skapade han 
figuren ART, en ”kutteklædt figur” 
som fanns med i många av hans verk. 
Bigums verk är ofta inspirerade av 
serieteckningens roliga och detaljerade 
formspråk som samtidigt skickar dubbla 
budskap. Hans tavlor innehåller en stark 
energi som drar in tittaren i verkens 
universum. Här är det fritt fram att tolka 
de dynamiska figurerna och deras olika 
handlingar. 

Utöver att vara känd för sina detaljerade 
och färgstarka verk har Bigum skrivit dik-
ter, essäer, spelat in konstfilm, skapat mu-
sik och han har sedan 2010 deltagit som 
panelexpert i tv-programmet ”Konstquiz” 
på dansk tv.n

Martin Bigum, 3 september–15 januari

Den danska konstnären Martin Bigum bjuder in publiken på en färgstark  
upplevelse på konstmuseet Arken.

BIZARRT MED BIGUM
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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

KAREN BLIXEN MUSEET 
www.blixen.dk
 
I september har Karen Blixen- 
museet öppet tisdag–söndag  
kl 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

DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM
Frederiksborg Slot, Hillerød, www.dnm.dk
 
Marco Grob,
Ikoniska porträtt  
t o m 31 dec
Den schweizisk-amerikanske 
fotografen Marco Grob är en 
av vår tids största porträttfo-
tografer som förevigat många 
av världens mest inflytelserika 
personer. Utställningen visar 
70 ikoniska porträtt, och en 
helt ny porträttserie av det 
danska kronprinsparet, H.K.H. 
Kronprins Fredrik och H.K.H. 
Kronprinsessan Mary, tagna  
i parets hem på Amalienborg  
i Köpenhamn.

Hillary Clinton © Marco Grob

8–10 SEPTEMBER
HONECK & BEETHOVENS 9
Beethoven ville lyfta hela mänskligheten med 
denna symfoni. Den avslutande körsatsen är för-
lösande och lämnar publiken totalt upplyft. Det 
är berusande musik som överbevisar oss om att 
det goda hos människan kommer att segra, den 
ultimata hyllningen till livet. ”Ode till glädjen” 
har ju de allra flesta hört och det är också Europa-
hymnen. Manfred Honech dirigerar DR Symfoni-
Orkestret, solister och DR KoncertKoret.

22 SEPTEMBER
HANNIGAN & KVINDEMYTER
Musikpersonligheten Barbara Hannigan är både 
sångerska och dirigent. Här bjuder hon på musik 
från tre århundraden och i centrum står mytom-

spunna kvinnliga personer. Sibelius verk om  
naturens gudinna och om den ouppnåeliga  
nordiska skönheten, skarpt och humoristiskt 
Haydn och Stravinskij samt Debussys eteriska  
stycke om Syrinx. Barbara Hannigan sjunger själv 
ett solistparti.

25 SEPTEMBER
DIN DANSKE SANG
DR PigeKoret bjuder in till en hyllning av all-
sången och den danska sångskatten. Välkända 
sånger får en välkommen vital injektion i person-
liga och moderna tolkningar. Konserten är också 
startskottet för ett nytt format där det ges möjlig-
het att ha inflytande på repertoaren. Phillip Faber 
dirigerar DR PigeKoret.n 

MUSIK, SÅNG, 
ALLSÅNG

Köpenhamns konserthus bjuder på storslagna ögonblick när hösten blåser in 
över huvudstaden. Allt från symfonier till electropop, körverk till soloartister. 
En stor stad med stora upplevelser.
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DR Konserthus
www.dr.dk/Koncerthuset



KÖPENHAMN
Wonderful Copenhagen 
www.vistcopenhagen.dk

Copenhagen info
www.cphinfo.dk

Visit Denmark
www.visitdenmark.se

SKÅNE
Tourism in Skåne
www.visitskane.com 

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Öresundsbron
www.oresundsbron.com

September tilL december 2016 
Med en stjärnspäckad ensemble, sång, skratt och dans 

blir ”Anything Goes” en storslagen föreställning.

Musik: Cole Porter
Se mer www.detnyteater.dk

Gammel Kongevej 29 . Köpenhamn (200 m från centralstationen)
Ons-tor 19.30, fre 20 lör 15 & 20, sön 15.

Biljetter +45 33 25 50 75  detnyteater.dk

overdadig uppsattning 
med legendarisk musik
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