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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. Historiska kändisar
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. 

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, t o m 9 oktober, www.bellevueteatret.dk

2. Kulturnatt i Köpenhamn
Höstlovet i Danmark kickas som vanligt igång med Kulturnatten. Evenemanget hölls för första gången 
1993 och har sedan dess växt rejält. Det finns många roliga och spännande aktiviteter att välja på, både 
för vuxna och barn, när mer än 250 museer, teatrar, bibliotek, kyrkor, parker och torg över hela huvudsta-
den bjuder publiken välkommen. 

Zoo håller kvällsöppet med mysbelysning och matning av djuren, på Det Danske Filminstitut kan 
man testa göra en egen film och vill man lära hur man blandar en magisk elixir ska man besöka Harry 
Potters trollkarlsskola. De som vill träffa politiker och se hur de jobbar kan ta sig till Folketinget och mitt 
emot kan man uppleva konsert och midnattsgjudstjänst i Holmens Kirke. Danmarks Radio bjuder in 
publiken i tv-studiorna och på Glyptoteket får man röra skulpturerna eller, med en ficklampa som enda 
sällskap, ta sig ner i källarvalvet där mumierna finns. Ifall man blir hungrig serveras de världsberömda 
”rådhuspandekager” på Köpenhamns Rådhus, en historisk byggnad från 1905, man samtidigt kan passa  
på att uppleva inifrån.n

Kulturnatten i Köpenhamn, 14 oktober, www.kulturnatten.dk

2Foto: Stig Håvard Dirdal Foto: Geroge ChinFoto: Nicolai Perjesi

3. Pop, kärlek och lite barn
Hösten inleds med ett fullspäckat program där det finns något att lyssna på för alla. Det är en speciell 
upplevelse när ljusets släcks och kören låter vackra toner flyta genom mörkret i konsertsalen. Musikern 
Alex Vargas, som bl a har haft en stor hit med låten ”Shackled Up”, gästar Koncerthuset två gånger  
denna månad och sedan är det det dags för två konserter i kärlekens tecken. Pianisten Yann Tiersen, 
som hade ett stort genombrott med sin musik till franska filmen ”Amelie från Monmartre”, ger en  
uppskattad konsert med axplock från sitt album ”Eusa”, en hyllning 
till ön där han bor. I slutet av månaden kommer Pernille  
Rosendahl med sitt personliga soloalbum ”Dark Bird”  
där publiken bjuds på ett melankoliskt och kraftfullt  
universum. För de yngsta firas Halloween med ”Gys  
og Gru i DR Koncerthuset” med monster, troll och 
musikföreställningen ”Den Uendelige Labyrint”.n

DR Koncerthuset, http://www.dr.dk/Koncerthuset

4. Runt och runt
Mitt i Köpenhamns centrum står Rundetårn. 
Tornet byggdes på 1600-talet för att ge dåtidens 
elever och studerande ett astronomiskt obser-
vatorium. 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  
observationsplattformen 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

1 3

RUNDETÅRN  Foto: Peter Hartley/Erik Bjørn & Kompagni
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När Billy upptäcker att hans älskade har förlovat sig med  
en engelsk aristokrat smyger han sig ombord på kryssnings-
fartyget SS American för att försöka vinna tillbaka henne. 
Med ombord är också en nattklubbssångerska, körtjejer och 
sjömän, en gangster förklädd 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 maka-
lös scenografi och en stjärnbeströdd ensemble.n

Anything Goes
t o m 18 december 
www.detnyteater.dk

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 absoluta gräddan av Danmarks musikal-
stjärnor som Preben Kristensen, Silas Holst,  
Camille Rommedahl och Steen Springborg.

Anything goes
Foto: Niels Ditlev

DET NY TEATER

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, t o m 8 januari, 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.  
He is one of the most  
significant artists of his 
generation. He is repre-
sented in world famous 
museums of modern art.

Recension finns på www.dethander.com
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POMPA OCH STÅT
I 250 år har danska och utländska dignitärer  
gästat Christian VII’s Palæ. A.G. Moltke, som  
var Frederik V’s överhovmarskalk 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.

Christian VII’s Palæ har varit stängt i tre år  
eftersom regentparet har använt det under reno-
veringen av Christian IX’s Palæ som annars är  
deras hem. Nytt är att man utökat sina rundvis-
ningar så att de nu sker året runt.

Christian VII’s Palæ, öppet året om.  

ROJALA GÖMMOR
Alla samlar vi på något, så även det danska 
kungahuset. Det kan vara föremål som minner 
om händelser eller personer som haft betydelse  
för den som samlar och sparar i gömmorna. Att 
samla handlar ofta om identitet och en medveten-
het om familjehistoria och traditioner.

Att kunna få ställa ut 2000 kungliga ägodelar  
är en sann guldgruva för Kongernes Samling som 
hanterar kungahusets samlade föremål, smått 
som stort, och förmedla den kungliga familjens 

historia. Föremålen på utställningen är allt från 
det alldagliga till det överdådiga, från det smålus-
tiga till det allvarliga, från det privata till det mer 
officiella, från det slitna till det nästan oanvän-
da. Där finns äldre och nyare kläder till barn och 
vuxna, ett helt hattmakeri, möbler från de senas-
te 300 åren, konst, souvenirer och speciella sam-
lingar, leksaker från flera generationer, mängder av 
porslin och serviser, annorlunda silverföremål och 
gamla smycken, maskiner och hushållsapparater, 
nedärvda ting från den vittförgrenade kungliga  
familjen och praktiska föremål som fått det kung-
liga maskineriet att fungera.n

Fra Kongehusets Gemmer, t o m 26 feb

Kongernes Samling
www.kongernessamling.dk

På Amalienborg slott, mitt i Köpenhamn, har kungligheterna bott sedan  
generationer. Nu öppnar man portarna till palatset för allmänheten.  
Samtidigt visar man en utställning med 2000 föremål, smått och stort, som 
legat gömda fram tills idag. Personliga föremål som tillhör de rojala varav 
många som aldrig visats för allmänheten tidigare.

RIDDARSALEN  Foto: Peter Nørby

H.M.DRONNING MARGRETHE I ETT AV KUNGAHUSETS FÖRRÅD 
Foto: Kamilla Bryndum

FREDRIK 9 OCH KNUDS BARN-GOCARTS  
Foto: Kamilla Bryndum

Kunglig glans

Royal feelings
The Royal Palace in Copenhagen opens up to 
the public and you can see private items on 
display from the personal collections. Small, 
everyday trinkets to lavish gifts from heads  
of state, toys and kitchen tools, old and new 
attire for children and grownups, furniture, art 
and much more. 2.000 items are selected and 
gives the audience a better understanding of 
royal life, both official and private. King Christian 
VII ś palace re-opens 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 domestic and international 
guests to the Royals and you get a great feeling 
how it would be to visit as a prominent person.
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Hur är sjömannens liv på havet? Vad tar han sig till och vad 
är hans längtan? Museet for Søfart tar med besökarna på en 
resa bland storbystade galjonsfigurer, erotiska kokosnötter, 
sensuella souvenirer och lockande sjöjungfrur. Stig in i sjö-
mannens värld av hemliga drömmar, lust och saknad.n

Sex & the Sea t o m 13 augusti Museet for Søfart,  
www.mfs.dk

Nu är det dags för en ny föreställning skriven av den 
Pulitzerprisade dramatikern David Auburn. ”Proof” 
är en passionerad och intelligent historia om pappor  
och döttrar och genialitet i kombination med kärlek. 
Catherine har ärvt sin pappas matematiska snille  
men oroar sig för att hon samtidigt har anlag för 
hans mentala sjukdom. Fångad mellan sin nyfunna  
vän Hal, hennes pappas före detta student, och sin  
syster Claire försöker hon finna stabilitet men  
lyckas inte. Claire hittar en banbrytande ekvation  
i pappans anteckningar och frågan om hur mycket 
galenskap som hon har ärvt måste ställas. 

På scen står Ian Burns, Rasmus Mortensen, Sira 
Stampe och Isabella Orlowska och för regin svarar 
Claus Bue. Föreställningen spelas på engelska.n

Proof, 19 oktober– 19 november That Theatre,  
www.that-theatre.com

Museet for Søfart i Helsingör kollar in myter  
och verklighet med en utställning om sjöman-
nens sagoomspunna liv på havet.

Köpenhamns bästa engelskspråkiga dramateater är That Theatre som varje år 
spelar minst två pjäser av prisbelönta författare som Samuel Beckett, Harold 
Pinter och Niel Bartlett. 

Bevis för genialisk 
galenskap

En sjömans längtan

Between genius and madness
Winner of the Pulitzer Prize for Drama, 
David Auburn’s Proof is a passionate, intel-
ligent story about fathers and daughters, 
the nature of genius, and the power of love. 
Catherine has inherited her late father’s 
mathematical brilliance, but she is haunted 
by the fear that she might also share his  
debilitating mental illness.

450 år senare möter vi Henry igen. Han och hans hund Geoff lever ett evigt obekym-
rat liv tack var stamcellsforskningens framsteg som inte bara håller människorna vid 
evigt liv utan ger deras sällskapsdjur mänskliga egenskaper. Trots oändlig rikedom 
och lyx slipper Henry inte undan sitt tidigare liv och den oundvikliga uppgörelsen 
med historien.

Med hela nio skådespelare på scen sätter Nørrebro Teater upp Kaspar Colling 
Nielsens succéroman i höst med bl a Nicolai Dahl Hamilton, Troels Thoresen, 
Malin Rømer Brolin-Tani och Sarah Boberg i rollerna.n

Den danske borgerkrig 2018–24, t o m 22 oktober, www.nbt.dk

EN STRIDSKLAR 
KOMEDI
Året är 2018 och Danmark befinner sig i inbördeskrig.  
Folket har fått nog av finanskris och brutna vallöften och  
vid fronten på Dronning Louises Bro står Henry och hans  
käresta Leonora klara för strid. 

GALIONSFIGUR  Foto: Anneli Karlsson/SSM
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Snart är det höstlov och på andra sidan Öresund kryllar det av aktiviteter  
med spöken, magi och fabelaktig fantasi för barn och vuxna.

HÄRLIGT HÖSTLOV

LÄSKIG HALLOWEEN
Vågar du banka på dörren och säga ”Bus eller  
Godis”? Frilandsmuseet bjuder på en promenad för 
de modiga där det utlovas gott om läskiga upple-
velser. Samla godis, lyssna på äkta spökberättelser 

och var beredd på att det kanske gömmer sig en 
skrämmande figur bakom nästa dörr.

Allehelgen - Halloween nu på dansk, 28–31/10, 
www.natmus.dk/frilandsmuseet

HALLOWEEN PÅ TIVOLI
Fira Halloween på ett Tivoli dekorerat med 

massor av fantasifulla pumpadekorationer. 
Alla åkattraktioner har öppet, häxorna uppträ-
der på scenen och Monsters Night Out bjuder på 
en skrämmande parad med zombies, gengångare 
och vampyrer. 

Halloween, 14/10–6/11, www.tivoli.dk

SVARTA HÅL I RYMDEN
Bakom Strøget kan man på Nikolaj Kunsthal  
försvinna in i en förunderlig värld med hemliga 
hörn, störtande satelliter, mäktiga meteor, kon-
stiga ljud och svarta hål. Utställningen bjuder på 
fantasifulla och roliga upplevelse för alla sinne. 

Hullet i Rummet, t o m 13/11, www.nikolajkunsthal.dkFo
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DEMENTORJAKT

DRAKDAGS
På Erimitagen norr om nöjesfältet Bakken träffas 
drakentusiaster den sista lördagen i vecka 42. Drak-
dagen är ett öppet arrangemang där de som vill tar 
med sin egen drake och flyger med den. Ta med fika 
och en varm tröja och var redo för en härlig dag 
med färgglada former och figurer på himlen.

Dragedag, 22/10, www.almanak.dk

WINGARDIUM LEVIOSA
Odense på Fyn öppnar portarna till årets magiska 
festival för mugglare och magiker. Med en upp-
sjö av aktiviteter, workshops och evenenang är det 
bara att dra på sig osynlighetsmanteln och stiga 
ombord på Hogwartsexpressen. Under två da-
gars fullspäckat program kan man lära sig Försvar 
mot Svartkonster, blanda elixir i Professor Snapes 
verkstad eller få undervisning av Rita Skeeter  
i skvallerjournalistik. På Kvastverkstaden kan 

man bygga sin helt egna Nimbus 2000, Hagrid 
tipsar om hur man bekämpar en dementor och 
sedan kan man leta rätt på de sju horrocruxarna 
och förstöra dem.

Harry Potter Festival 21–22/10,  
www.odensebib.dk/harry-potter-festival

DIVA, DANSKORV & DRAKE 
I barnbaletten ”Fabelmageren” på Det Kgl. Teater 
får publiken följa med pojken Ferdinand till en 
magisk fantasivärld där han bland annat träffar 
Snödraken, Danskorven och Monsterdivan.   
”Fabelmageren” är skapad av multikonstnären, 
barnprogramvärden och författaren Shane Brox, 
känd för sina underfundiga äventyrsberättelser 
fyllda av glitter, fantasi och härlig kreativitet.n

Fabelmageren, 13–17/10, www.kglteater.dk

TIVOLI

SVARTA HÅL
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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.

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 FotoTO 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, t o m 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

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

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 december 
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 of 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

VIKINGATIDER
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SKÅNE
Tourism in Skåne
www.visitskane.com 
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