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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 se kläder och detaljer från bl a  Skjerns Magasin. Som något  
helt nytt har det öppnats en särskild utställning om Olsen Banden  
(Jönsson-ligan) där man kan studera det legendariska vardagsrum-
met 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
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1. Ett sagolikt äventyr
Efter en makalös julafton med finbesök av bl a författaren H C Andersen, balletmästaren August 
Bournonville och Tivolis direktör Bernhard Olsen, somnar familjens unga dottar Clara. Publi-
ken får följa med in i Claras drömvärld där hon har kommit till Tivoli på en sommarvärm och 
härlig dag. Här dansar hon till vacker musik i sällskap av de välkända Tivoli-figurerna Harlekin,  
Columbine og Pjerrot. Balettföreställningen ”Nötknäpparen” är ett äventyr för alla åldrar som  
i ett brus av snurrande piruetter, gnistrande stjärnor och symfonisk musik bjuder på en sagolik 
äventyrstämning. Danmarks Drottning Margrethe står bakom scengrafi och kostymer, balett-
chefen på Tivoli Peter Bo Bendixen, är koreograf. Föreställningen ackompanjeras av Tivoli  
Copenhagen Phil.n

Nøddeknækkeren, 1–30 december på Tivoli, www.billetlugen.dk

2. Makt & kärlek
Østre Gasværk har som den första teatern någonsin fått möjlighet att sätta upp “Svärdet och Spi-
ran” (på danska: Jordens Søjler) av Ken Follet som musikal. Jack og Aliena älskar varandra, men för 
att kunna klara sig ekonomisk måste Aliena gifta sig med Alfred. Det älskande paret fortsätter dock 
träffas och samtidigt pågår byggandet av en katedral i den medeltida staden Kingsbridge i England. 
Katedralbygget drivs på av prior Philip och byggmästare Tom, men de möts med motstånd från den 
brutale riddaren William och den makthungrige biskopen Waleran. Tidsperioden är 1100-talet där 
fattigdom var utbrett och barnen ofta svalt ihjäl i ett samhälle styrt av makthunger och religiös fana-
tism. Sedan romanen kom ut 1989 har den översatts till 30 språk och sålt mer än 25 miljoner ex värl-
den över. För musiken står Nikolas Busk och Høg Aagaard Svenekier tillsammans med Igelese Ete 
som bl a har gjort körarrangemang till “Sagan om Ringen”. Medverkar gör bl a Maria Lucia, Silke Bi-
ranell, Laus Høybye, Casper Phillipson, Tomas Ambt Kofod, Nicolai Jandorf och Kasper Leisner.n

Jorden Søjler, t o m 22 januari på Østre Gasværk, www.gasvaerket.dk 

1Foto: Agnete Schlichtkrull Foto: Robin Skjoldborg
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JULSAGA

EN JULSAGA
På Frilandsmuseet kan man uppleva hur de fat-
tiga och de rika familjerna firade julen för 100 år 
sedan, . Dessutom uppförs klassikern ”En Julsa-
ga” på Bernhard Olsen Teatret. Publiken kan se 
fram emot både rysligheter, komik och musik  
när gamle vresiga Ebenezer Scrooge kommer in 
på scenen. Kan han ändra sitt otrevliga beteende  
eller är det redan för sent?

Et Juleeventyr, spelas t o m 18 dec,  
www.natmus.dk/frilandsmuseet

JUL I TIVOLI 
Enligt en mångårig och uppskattad tradition bjuder 
Tivoli välkommen på nöjesparkens julmarknad 
med snöklädda julgranar och danska æbleskiver. 

På det juldekorerade Tivoli, upplyst av glittrande 
lampor, snurrar berg-och-dalbanor och karusel-
ler. Passa på att se Tivoli upp- 
ifrån det 63 meter höga 
Gyllene Tornet. På ” 
Honningkage-slot-
tet” kan man sma-
ka klassiska juliga 
honungshjärtan, 
och i Glassalen 
spelas t o m den 
18 december ”En 
Julsaga”, som mu-
sikal.   

Jul i Tivoli, t o m 31 dec, 
www.tivoli.dk

Inför julen ...
Inget är så mysigt som att se fram emot julen och redan nu har startskottet 
gått för julmarknader och andra trevliga aktiviteter på andra sidan Öresund.

NYHAVN

TOMTAREN JULSAGA
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KRONBORG

Foto: Kronborg

JUL I NYHAVN 
De fina gamla stämningsfulla husen i Nyhavn bildar  
den vackra kulissen för det perfekta julfirandet i 
Köpenhamn. Hus och båtar smyckas med massor 
av ljus och granrisgirlanger och de många bodar-
na frestar med danska julspecialiteter, dekoratio-
ner, julklappar, julgodis, ljus och konsthantverk. 

Jul i Nyhavn, t o m 23 dec, www.nyhavn.com

JUL PÅ KRONBORG
Kom i äkta julstämning på det nästan 600 år  
gamla Kronborgs Slott i Helsingør med äventyr, 
julpyssel, teater och en stor, vacker julmarknad. 
På slottets rundvisningar kan man bland annat 
lära sig hur och vad prins Christian IV fick i jul-
present och varför det var särskilt fint att äta ris- 
grynsgröt på julafton.

Jul på Kronborg, 3–4 & 10–11 dec, www.kronborg.dk

TOMTEUTBILDNING
På Nationalmuseet kan barnen få en snabbutbild-
ning som tomte (nisse) med särskilda tomteöv-
ningar som toffelgång och tomteskrift och lär om 
skillnaden på skeppstomtar, kyrkotomtar och träd-
gårdstomtar. En äkta tomte måste såklart också 
veta hur man hjälpar stressade vuxna att varva 
ner och hitta den lugna och sköna julkänslan. 

Nisseversitetet, lördagar och söndagar i december  
på Nationalmuseet i Köpenhamn, www.natmus.dk

JULMARKNAD PÅ CHRISTIANIA
Upplev julbasaren på Christiania och fynda unika 
julklappar. I Den Grå Hal hittar man ett härligt 
urval av keramik, hantverk, kläder, smycken,  
rökelse och myrra.n

Julemarked i Den Grå Hal, 9–20 dec,  
www.dengraahal.dk

Foto: Morten JerichauFoto: Nationalmuseet/Torkild Jensen

 JU
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Man hade länge önskat att förnya och förbättra 
Experimentarium öppnade redan 1991 och har 
haft över 8 miljoner besökare under åren. Nästan 
precis klara med arbetet med de nya utställning-
arna steg röken ur byggnaderna och en potentiell 
katastrof höll på att inträffa. Tack och lov lycka-
des man rädda det mesta och inga personer kom 
till skada. Istället för att låta sig nedslås såddes 
fröet till flera nya och spännande utställningsy-
tor och upplevelserum och knappt hade branden 
släckts förrän arbetet var i full gång med att fär-
digställa Europas bästa science center.

Det som nu öppnar är en helt ny upplevelse på 
många sätt. Det gamla Experimentarium känns 
knappt igen men många ursprungliga teman 
finns kvar. Man har också lagt till mycket digital 
teknik och effekter som skapar en makalös upple-
velse. Här kan man få uppleva VR (virtual reality) 
när det är som bäst, vattnets egenskaper och för-
måga att skapa liv och förändring, man kan till-

sammans med andra besökare skapa energi med 
sina egna kroppsrörelser o s v. Hela utställningen, 
som består av hela 16 olika avdelningar, är upp-
byggd så att man kan vara både väldigt aktiv och 
delta i en massa roliga experiment men också hit-
ta ställen med lugn och ro. Dina sinnen utmanas 
på en del konstiga upplevelser och din kreativi-
tet får utlopp. Vad sägs om en laserorgel där man 
kan skapa egen musik med sina bara händer. Eller 
titta in på avdelningen där inte allt är vad det ser 
ut att vara vid första ögonkastet. Man kan också 
passa på att uppfinna något i den kreativa mil-
jön eller uppleva hur en hamn fungerar genom att 
försöka styra in stora fartyg till kajen där de skall 
lossas på sin last.

Det helt nya Experimentarium är 11.500 kvm 
och har en gigantisk takterrass som så småning-
om kommer att utnyttjas för kommande utställ-
ningar och experiment.n

Strax norr om Köpenhamns centrum ligger Europas största, bästa och  
nyaste science center för nyfikna barn, unga och vuxna, Experimentarium, 
som nyöppnar den 26 januari. Historien kunde blivit en helt annan när en  
förödande brand bröt ut förra året under renoveringsarbetet av de gamla 
tapphallarna på Tuborg Havnevej i Hellerup. 

EUROPAS  
HÄFTIGASTE  
EXPERIMENTARIUM

Experimentarium 
www.experimentarium.dk

Trots sin stora betydelse har Rousseau sedan 
länge fått stå i skuggan av efterföljande genera-
tioners franska målare, inte minst impressionis-
terna. Han intog konstscenen i en period då land-
skapsmåleriet hade en status som en av de mest 
populära och experimentella genrerna. Här fanns 
oändliga måleriska möjligheter i naturens olika 
fenomen, det nyckfulla vädret och det skiftande 
ljuset.

Rousseau visade snart sin talang och sin omätt-
liga repertoar. Men för honom var landskapet 

mer än bara vacker natur. Måleriet blev ett prisma 
där han kunde förena den nyktra betraktelsen av 
naturens skönhet med sitt hetsiga temperament. 
Sparsmakade detaljskildringar kombineras effekt-
fullt med svulstiga penseldrag i naturscener där 
romantikens väsen upplevs med full kraft.

Utställningen är resultat av ett nära samarbete 
med The Getty Museum i Los Angeles.n

Théodore Rousseau. Ustyrlig natur, t o m 8 januari, 
www.glyptoteket.dk

Théodore Rousseau (1812-67) tillhör en av den franska konstens mest  
markanta personligheter under mitten av 1800-talet. Höstens och vinterns 
stora specialutställning på Glyptoteket i Köpenhamn visar Rousseaus rikt  
varierande konstnärsskap och livsverk där landskapsmåleriet blev en vild  
tummelplats för måleriets förnyelse. Utställningen är den första stora presen-
tationen av Rousseau i Skandinavien någonsin och i Europa sedan 1967.

VILT & VACKERT  
MED ROUSSEAU
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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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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 sym-
bol 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
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KRONBORG.DK

· Storslagen julmarknad med över 100 bodar med kvalitetsvaror

· Julstämning i varje hörn och dekorationer av kunglig florist 

· Kunglig balett och Jultomte för både stora och små

· Jazz och julöl den 3 och 10 december

Jul på
KRONBORG

2016
3 - 4 DECEMBER 
10 - 11 DECEMBER

Hur är sjömannens liv på havet? Vad tar han sig till och 
vad är hans längtan? Museet for Søfart tar med besökar-
na på en resa bland storbystade galjonsfigurer, erotiska 
kokosnötter, sensuella souvenirer och lockande sjöjung-
frur. Stig in i sjömannens värld av hemliga drömmar, 
lust och saknad.n

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

Kolla in myter och verklighet om sjömannens 
sagoomspunna liv på havet.

En sjömans längtan

SEXAND THE SEA  
Foto: Saskia Boddeke, Peter Greenaway

Crazier than ever
A theme full of what has 
made Britain great over 
the centuries… including  
the green english country-
side, cream teas, warm  
beer, fish and chips, 
draughty medieval castles  
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  
invade our shores and  
the odd evil despot, but 
also the toughest foe of 
all, the english climate. 

Årets show heter ”Shakiń up Sherwood” och är en kärleksfull  
tillbakablick på vad som en gång gjorde Storbritanien 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 engelska klimatet.n

Shakin´Up Sherwood, t o m 12 jan, Glassalen, Tivoli, 
www.londontoast.dk

SKOGSTOKIG CABARET 
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 galen-
skapen. 

Foto: Thomas Petri
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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

GLITTRANDE  
BERÄTTELSER
Sophie Magdalene, änka efter Kung Christian VI, önskade  
att hennes vackra smycken skulle stanna i kungligt äro till  
evig tid. Hon skrev därför 1746 i sitt testamente att hennes 
smycken bara fick ges till kungliga personer, för att på så 
sätt alltid finnas till hands för den regerande drottningen.
Vissa smycken har genom åren omformats och anpassats 
till tidens mode i ett nära samarbete mellan de kungliga 
medlemmarna och tidens juvelerare.

Kronjuvelerna får enbart används av drottningen som bland 
annat bär dem vid årets traditionella ”Nytårskur”,  
officiella statsbesök och särskilda händelser inom familjen som 
jubileum, dop och bröllop.n

Rosenborg Slot, öppet hela året, www.kongernessamling.dk

På Rosenborgs Slott kan man se kronjuvelerna där vissa har en spännande 
historia som går flera hundra år tillbaka i tiden.

BRYSTBUKET, BRILLANTER  Foto: Iben Bolling Kaufmann

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 musikal-stjärnor  
som Preben Kristensen, Silas Holst, Camille  

Rommedahl och Steen Springborg.

Anything goes

Recension finns på www.dethander.com
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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. 

Arken
För mer info  
www.arken.dk
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TO KOKOTTER MED HATTE  Foto: Morten Pors

HJERTERDAME  Foto: Morten Pors
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annika@dethander.com 

Magasinen Det Händer finns  
i Skåne/Köpenhamn,  
Göteborg/Västsverige  
och Stockholm/Mälardalen.
Magasinet distribueras till 450 platser 
som utvalda turistbyråer, flygplatser, 
broförbindelser, hotell, shoppincenter, 
färjelägen, restauranger, teatrar, biljett- 
kontor, affärer och turistmål i hela Skåne 
samt Köpenhamn/Helsingör.
Innehållet är skyddat av upphovsrätts- 
lagen 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.



MUSIKALKOMEDIN JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

  
JAN 

MALMSJÖ 
 som miljonären 

Osgood Fielding

 MARIANNE MÖRCK  ADDE MALMBERG 
 BIRGITTA RYDBERG  ROBERT RYDBERG 

 KALLE RYDBERG 
Fredrik Dolk / Håkan Mohede • Lotta Aldgård • Mathilde S Hedbrand

Mattias Olofsson • Mikael Svensson • Fredrik Hebrand • Linnéa Lexfors
Ellen Malmström • Carl-Johan Svensson • Sabina Söder

Regi Anders Aldgård • Koreograf Siân Playsted
Musikarrangemang: Björn Claeson

Kostym: Marianne Lunderquist

PREMIÄR FREDAG 27 JAN KL 19.00 PÅ NÖJESTEATERN I MALMÖ
Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, personlig service 0775 700 400. 

Speldagar fre-lör-sön. Beställ teatermeny i vår nya restaurang i samband med biljettbokning. Baserad på Fredriksdals succéföreställning.

hälsahälsahälsahälsa
VI FÖRLÄNGER!

För öppettider 
besök oss på:  

  www.bodyworldssweden.se

Julöppet  
26 - 30 dec  
& 2 - 8 jan

Öppet 
16 - 18 dec 

MAXIMERA UPPLEVELSEN  
- HYR EN AUDIOGUIDE!

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se  
personlig service: 0775 - 700 400


