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3. Kliv in i filmkulissen
På Nordisk Film i Köpenhamn kan man komma riktigt nära kulisser, kostymer och andra  
föremål från olika kända, danskproducerade filmer. Nordisk Film är ett av världens äldsta  
filmföretag och här har man i mer än 100 år skapat en uppsjö av älskade tv-serier och biograf-
filmer som “Matador”, “Beck”, “Nyckel Hus Spegel” och “Kon Tiki”. Promenera i kulisserna  
och kolla kläder och detaljer från bl. a.  Skjerns Magasin. I höst har 
det öppnats en helt ny utställning om Olsen Banden (Jönsson-
ligan) där man kan studera det legendariska vardagsrummet 
hemma hos Benny och Yvonne samt testa om det går att 
öppna det berömda kassaskåpet.n

Rundvisning på Nordisk Film, lördagar och söndagar,  
www.nordiskfilm.dk/Om-os/Rundvisning-pa-Nordisk-Film

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

RUNDETÅRN  Foto: Peter Hartley/Erik Bjørn & Kompagni

Foton: FreeImages, Nordisk Film 3
1. Unika Monet
Ordrupgaard bjuder in publiken till en visuell resa genom Monets berömda verk. Utställning-
en 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, t o m 4 december, www.ordrupgaard.dk

2. Författarträff
Som den danska motsatsen till Bokmässan i Göteborg finns evenemanget Bogforum som i år  
firar 25-årsjubileum. Bogforum bjuder in publiken till Bella Center där man kan träffa alla sina 
favoritförfattare på signering, intervjuer och debatter.Hit kommer bl. a. Jussi Adler-Olsen, Sara 
Blædel, Ib Michael, Carsten Jensen och Jens Christian Grøndahl. Från Norge kommer Anne B. 
Ragde och Linn Ullmann och från Sverige kommer Marjaneh Bakhtiari, Arne Dahl, Jan Guillou 
och Ninni Schulman. USAs ambassadör i Danmark, Rufus Gifford, delar med sig av sina mat-
recept i boken ”Ambassadørens køkken” och vill man hälsa på en dansk minister kan man passa 
på att träffa Bertel Haarder och Naser Khader. Bogforum Comics har bjudit in serietecknaren Don 
Rosa till intervju och publiken kan dessutom träffa Peter Madsen, skapare av den populära Valhalla-
serien, och kanske hitta inspiration för att skapa en helt egen serietidning.n

Bogforum, 11–13 nov, Bella Center, www.bogforum.dk

1 CLAUDE MONET, ÅKANDEDAMMEN, 1899   
©The National Gallery, London 2016 Foto: Bogforum
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J-DAGEN

av ljus och granrisgirlanger och de många bodarna 
frestar med danska julspecialiteter, dekorationer, 
julklappar, julgodis, ljus och konsthantverk.

Jul i Nyhavn, 15/11–23/12, www.nyhavn.com 

DANSK JULÖL
Här och var på danska bodegor, värdshus och  
barer dyker det så här års upp klistermärken med 
olika sublima budskap. ”Rufsa mig i håret” står 
det på en, ”Kys mig” står det på en annan. Detta 
är ett bevis på att ett eller flera ”nissehold” har-
varit på besök med årets julöl från Tuborg, även 
kallad ”sneøl”. Normalt sett brukar dagen för  
julölspremiären vara första fredagen i november,  
exakt en minut i nio på kvällen. I år infaller J-dagen 
fredagen den 4 november. Det är fest och gamman 
på Köpenhamns gator och torg när 24 lastbilar  
rullar ut från Valby för att förse utvalda ställen 
med julöl, ”nissehold”, sång, fest och färger. 

Över 500 medarbetare inom koncernen, allt 
från de högsta cheferna till bryggeriarbetarna, 
medverkar på lika villkor och möts av julölstörs-
tiga festfirare varhelst de drar fram. Just J-dagen 
är ett viktigt startskott för julfirandet i Danmark. 
Om man aldrig varit med om en J-dag så har man 
missat något alldeles speciellt i den danska kultu-
ren. Starskottet går kl 20:59 där ölen kan njutas  
på barer och bodegor i hela Danmark.

J-dagen, 4/11, www.tuborg.dk/ol/julebryg

JULBASAR I SVENSKA KYRKAN
Julbasaren i Svenska kyrkan i Köpenhamn är en 
årligt återkommande traditionen sedan 1912 med 
fokus på svenskt hantverk och svenska traditioner.  
Här finns svenska specialiteter och hantverk samt 
musik, sång och pyssel för barnen.

Julbasar i Svenska kyrkan i Köpenhamn, 18–20/11   
www.kopenhamn-guide.se/julmarknad

JUL PÅ KRONBORG
Kom i äkta julstämning på det nästan 600 år  
gamla Kronborg Slott i Helsingør. Första och  
andra advent  har julmarknaden fokus på design 
och konsthantverk. Tredje advent är temat ägnat 
åt julbordet med fokus på mat, dryck och gourmet 
med bl a ölbryggning på Kronborg och smakprov 
av äkta Kronborgsöl skapad med inspiration från 
renässanstiden.n

Jul på Kronborg, 3–4, 10–11/12, www.kronborg.dk

Foto: Kronborg

KRONBORG

Foto: Jesper Blæsild

TIVOLI

NYHAVN

Foto: Morten Jerichau

Foto: Ty Strange

Inför julen ...
JUL I TIVOLI 
Enligt en mångårig och mysig tradition bjuder 
Tivoli publiken välkommen till nöjesparkens in-
bjudande julmarknad med snöklädda julgranar, 
renar, nordiskt konsthantverk, en ljuvlig doft av 
glögg och danska ”æbleskiver”. Njut av den  
förtrollande stämningen i ett juldekorerat Tivoli  
upplyst av mer än 200.000 glittrande lampor. 
Berg-och-dalbanor, karuseller och andra åkatt-
raktioner snurrar för dem som gillar sånt; passa 
till exempel på att uppleva Tivoli uppifrån den 
stillsamma ”Ballongyngen” eller få en ännu bätt-
re vy över nöjesparken och det mesta av Köpen-
hamn från det 63 meter höga gyllene tornet. 

Tivoli hade förra året öppet på Nyårsafton och 
kommer att upprepa succén i år med en fantastisk 
fyrverkerifestival. 

Jul i Tivoli, 19/11–31/12, www.tivoli.dk

JUL I NYHAVN 
Under många år har man firat jul i Nyhavn och det 
är idag ett måste för köpenhamnare och tillresta. 
De fina gamla stämningsfulla husen längs kanal-
inloppet bildar den vackra kulissen för det perfekta 
julfirandet. Hus och båtar smyckas med mängder 

Inget är så mysigt som att se fram emot julen och redan denna månad går start-
skottet för julmarknader och andra trevliga aktiviteter på andra sidan Öresund.
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GLASSALEN,
TIVOLI

NOV 5TH 2016
- JAN 12TH 2017

TICKETS: 3315 1012
OR 

TEATERBILLETTER.DK
OR 

BILLETLUGEN.DK

THE ENGLISH THEATRE 
OF COPENHAGEN

LONDONTOAST.DK

CRAZY CHRISTMAS 2016

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, t o m 19 november That Theatre, www.that-theatre.com

Museet for Søfart i Helsingör visar myter  
och verklighet med en utställning om sjö- 
mannens mytomspunna 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, intelligent 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.

GALJONSFIGUR  Foto: Anneli Karlsson/SSM
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Crazier than ever
A theme full of what has 
made Britain great over 
the centuries… includ-
ing the green english 
countryside, cream teas, 
warm beer, fish and chips, 
draughty medieval cas-
tles with no plumbing, and 
above all the kind of british  
hero who fearlessly and 
somewhat recklessly, 
fights, not only the nasty 
foreigners who try to in-
vade our shores and the  
odd evil despot, but also 
the toughest foe of all,  
the english climate. 

I sann crazy-anda så blir det massor av upptåg och infall i 
totalt humorkaos när Vivienne McKee och hennes hejdukar 
går lös på historien och publiken är mer än välkommen att 
delta i galenskapen. 

Årets show heter ”Shakiń up Sherwood” och är en kär-
leksfull tillbakablick på vad som en gång gjorde Storbritan-
nien till en stormakt, inklusive den grönskande lantidyllen, 
cream teas, varm öl, fish and chips, dragiga medeltida slott 
utan avlopp, och fram för allt den typiska engelska hjälten 
som utan skrupler slåss mot inte bara invaderande barbarer 
utan också den kanske tuffaste av alla motståndare, det engel-
ska klimatet.n

Shakin´Up Sherwood, 5 nov–12 jan, Glassalen, Tivoli, 
www.londontoast.dk

SKOGSTOKIG CABARET 
Nu är det snart dags att släppa lös tokstollarna på Crazy Christmas Cabaret.

Foto: Thomas Petri

Foto: Miklos Szabo

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 exotis-
ka 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 stjärnbeströdd ensemble.n

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

Just nu kan man uppleva Cole Porters berömda och  
roliga musikalklassiker ”Anything goes” på Det Ny  
Teater i Köpenhamn. Föreställningen spelas med  
den absoluta gräddan av Danmarks musikalstjärnor  

som Preben Kristensen, Silas Holst, Camille  
Rommedahl och Steen Springborg.

Anything goes

Recension finns på www.dethander.com
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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

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.

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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Arken
www.arken.dk

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

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  
dikter, essäer, spelat in konstfilm, ska-
pat musik och han har sedan 2010 deltagit 
som panelexpert i tv-programmet ”Konst-
quiz” på dansk tv.n

Martin Bigum, t o m 15 januari

Konstmuseet Arken bjuder in  
publiken på en färgstark upp- 
levelse med verk av Martin Bigum.

I BIGUMS 
VÄRLD

Bigum´s world of cartoons
The artist Martin Bigum is 
well-known for his cartoon 
characters that are inspired 
from the wacky world of  
cartoons. Overflowing of 
energy and surprising twists 
shows that Bigum ś world is 
in close relation with his  
dynamic figures and their ac-
tions. 

FIRST SIGHT II 1991  Foto: Simon Lautrop/Planet Foto

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. 
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TO KOKOTTER MED HATTE  Foto: Morten Pors

HJERTERDAME  Foto: Morten Pors
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       hon
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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

VIKINGATIDER

Cells and spiders
Louise Bourgeois was a very 
productive artist into her late 
90ies. The move to an old 
textile factory in New York, 
enabled her to create bigger 
works of art than ever before. 
Using old doors, windows and 
other elements from con-
struction sites around New 
York she began creating what 
became known as her “Cells”. 
At the Louisiana Museum 25 
of her most important cells 
are on display.

Louise Bourgeois blev 98 år gammal och de sista 20 åren av sin 
karriär började hon att arbeta i de stora formaten. Konstverken  
”Cellerne” skapade hon i en nerlagd textilfabrik i New York där 
just utrymmet i den gamla fabriken möjliggjorde verkens stor-
lek. Gamla fönster, dörrar och andra element från rivning-
scontainrar och fastighetsrenoveringar i kvarteret blev viktiga 
konstnärliga material.

Bourgeois skapade i allt 62 celler inklusive fem verk som hon 
betraktade som direkta föregångare. På konstmuseet Louisiana 
visas 25 verk som sträcker sig över hela Louise Bourgeois konst-
närsgärning; det är första gången så många av hennes verk finns 
samlade på en gång.n

Louise Bourgeois, t o m 26 februari, www.louisiana.dk

CELLERNAS KRAFT
Konstnären Louise Bourgeois är särskild känd 
för sina stora spindelskulpturer. Hon ansåg  
spindeln som en omsorgsfull och skyddande  
figur, en symbol på moderskapet och det  
moderliga ansvaret.

BIG SPIDER AV LOUISE BOURGEOIS  Foto: Frédéric Delpech ©The Easton Foundation

LOUISE BOURGEOIS   
Foto: Peter Bellamy ©The Easton Foundation



JULIUS PRODUCTION & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

TVÅ MUSIKALISKA VÄRLDAR 
i en KLASSISK JULKONSERT VV

Torsdag 8 december kl 1930  malmö konserThus
Bilj: Julius Biljettservice 0775-700 400, www.juliusbiljettservice.se

Info: www.julkonserten.se

40 miljoner besökare i 23 länder!
Nu till Malmö!

www.bodyworldssweden.se

MALMÖMÄSSAN 3 SEP–DEC 2016
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400, gruppbokning: 046-280 45 50. 
Tur & retur med Skånetrafiken till jojo-pris med print@home-biljett! HÖSTENS FARTF YLLDA KOMEDI !

T.O.M. 4 DECEMBER PÅ NÖJESTEATERN, MALMÖ
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400

Julius Production presenterar

26 NOVEMBER 19:30 – MALMÖ LIVE
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

SOWETOGOSPELCHOIR.COM

St. Petersburg Festival Ballet
Julius Production presenterar

MalMö live  Sön 27 nov kl 20.00
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se 0775-700 400

Text och musik: Thorbjörn Egner
Översättning: Ulf Peder Olrog 

och  Håkan Norlén

Bearbetning: Anders Aldgård
Kostymer: Svenbörje Gaborn

Dekor: Elna Bengtsson
Regi: Sofie Lindberg

Producent: Julius Malmström

Höstens stora barn- och familje-mus-i-kal på

PREMIÄR LÖRDAG 15 OKT PÅ NÖJESTEATERN 
SPELAS LÖRD & SÖND KL 12 T O M 4/12. Bilj: www.juliusbiljettservice.se, 0775 700 400

ÄVEN LUNDS STADSTEATER 10 DEC KL 12 & 15.30

och de andra djuren i  
Hackebackeskogen
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