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Foto: KR Hopp2
3. Karen på Rungstedlund
Norr om Köpenhamn hittar man Karen Blixen-museet, författarens barndomshem Rungstedlund.  
Huset är inrett som när Karen Blixen bodde där, vilket ger ett levande intryck av författarens dagliga  
miljö. I det stora rummet brukade hon sitta tillsammans med sina gäster framför en öppen marmor-
spis. Det var också härifrån hon gjorde sina populära radiosändningar på 1950-talet och gav några  
av sina berömda tv-intervjuer. Alla rum är fyllda av fräscha blombuketter i stil med dem som förfat- 
taren inredde sitt hem med. Från 1914 till 1931 bodde Karen Blixen 
i Östafrika tillsammans med sin make Bror där de ägde och drev 
en kaffefarm i Kenya. Karens tid i Afrika skildrades bland annat i 
boken ”Den afrikanska farmen”, som i mitten av 80-talet  
filmatiserades med Meryl Streep och Robert Redford  
i huvudrollerna.n

Karen Blixen Museet, www.blixen.dk

 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 obser-
vationsplattformen på taket. Väl uppe kan man skåda 
ut över hela Köpenhamn och vid klart väder kan man 
även se Öresundsbron och Sverige.n

Rundetårn, www.rundetaarn.dk    

RUNDETÅRN  Foto: Peter Hartley/Erik Bjørn & Kompagni

3CAMILLE PISSARRO, PEOPLE  
DISCUSSING IN THE ROADSIDE, 1856   
Foto: Stern Pissarro Gallery, London

1. Stadsvandringar 
Under stadsvandringar i Köpenhamn och Helsingör kan man lära mer om de gamla handels- 
städernas historia från 1400-talet och fram till i dag. Vandringernas teman varierar och tar  
med deltagarna på en resa genom allt från medeltiden, olika regerande kungar, 1800-talet  
då H C Andersen levde, kvinnofrigörelsen, krigsperioder och digerdöden. Därutöver kan  
man utmana sig själv på en historisk tipspromenad med roliga och lärorika frågor om  
Danmarks historia.n

Historiska vandringar i København och Helsingør, mars–september, www.historytours.dkk

2. Pissaro på Skt. Thomas 
Med anledning av att det är 100 år sedan Danmarks försäljning av kolonin Dansk Vestindien 
sätter Ordrupgaard fokus på de danska guldålderkonstnärerna Fritz Melbye och Camille Pissarro.  
Camille Pissarro växte upp på 1800-talet som dansk medborgare på koloniön Skt. Thomas  
där hon som ung konstnär träffade marin- och landskapskonstnären Fritz Melbye. Melbye  
hade kommit till Skt. Thomas för att hitta ny inspiration, och de två konstnärerna började  
samarbeta. Camille Pissarro är känd som en av de mest betydelsefulla konstnärerna inom 
fransk impressionism och Fritz Melbye (1826-1869) hade som hennes mentor och vän ett  
stort inflytande på Pissarros liv och hennes utveckling som konstnär.n

Pissarro. Et møde på Skt. Thomas, t o m 2 juli, www.ordrupgaard.dk

DET KONGELIGE TEATERHØJBRO PLADS

HAVNEFRONTEN 1
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We will ROCK you 

Handlingen tilldrar sig i framtiden på en planet som kallades 
Jorden. All musik är likartad och välplanerad. Inget får sticka  
ut eller utmana. Alla har samma kläder och tycker samma sa-
ker. En säker, lycklig Ga Ga-värld. Men motståndet växer och 
rebellerna minns en tid då man själv kunde bilda band och skri-
va låtar. Rebellerna letar också efter en legendarisk gitarr som 
tidigare ägts av en fenomenal men långhårig gitarrgud. Åsikts-
polisen The Ga Ga Cops letar också efter den ...

I den nya superarenan i Köpenhamn blir det rockshow ”extra 
allt” när ”We will rock you” släpper lös. Med stjärnor som Joey 
Moe, Niels Olsen, Szhirley, Kristine Yde, Anders R. Gjesing, 
Christoffer Brodersen och Nellie Ettison kommer taket säker- 
ligen att lyfta.

”We Will Rock You” är fulladdad med hits från rockhistoriens 
mest ikoniska och älskade band, Queen. Tänk att få återupp- 
leva monsterhits som ”Bohemian Rhapsody”, ”Radio Ga Ga”,  
”Who Wants to Live Forever”, ”We Are The Champions”,  
”Killer Queen”,  ”Under Pressure” och självklart den oemot-
ståndliga titelmelodin ’We Will Rock You’. Musikalen hade  
premiär 2004 på Dominion Theatre i London där den spelade  
i 12 år innan den slutligen lades ner. Då hade den slagit de flesta 
rekord på Londons musikalscen.n

We Will Rock You, 19 april–7 maj, Royal Arena, www.royalarena.dk

Queen-musikalen ger publiken rockens största hits mot bakgrund 
av en musikaliskt fattig framtid.

En av nutidens stora tendenser inom konst är hyperrealismen. 
Konstmuseet Arken har samlat några av de mest berömda verken 
där man bland annat kan närskåda Ron Moecks nyfödda och fem 
meter långa bebis, Keith Edmiers gravida kvinnoskulptur samt 
Frank Bensons cyborgliknande transsexuella figur.

Med humor, teknisk perfektion och förvridna proportioner 
utmanas besökaren att förhålla sig till aktuella frågor som  
robotteknologi, artificiell intelligens, liv, död, verklighet och 
fantasi. Många tycker att människoliknande robotar är oer-
hört fascinerande och de förekommer i en uppsjö av filmer från 
”Frankenstein” och ”Terminator” till svenska tv-serien ”Äkta 
Människor”och HBO-serien ”Westworld”.

Drömmen om att kunna skapa den perfekta människokopian  
kan spåras tillbaka till den grekiska mytologi där Pygmalion 
karvar ut sin drömkvinna i elfenben och blir upp över öronen 
förälskad i denna figur.n

GYS! Er den levende?
t o m 6 augusti 
www.arken.dk

På konstmuseet Arken ställer 31 olika interna- 
tionella konstnärer ut sina fascinerande realistiska 
människoskulpturer.

Hyper natural
At Arken there are 31 artists 
displaying their hyper realistic 
works of art portraying humans 
in an almost scary way. F x Ron 
Moeck´s five meter long new 
born baby that is really special. 
With enhanced proportions the 
viewer is asked to think about 
robot technology, AI, life and 
death. But the quest for the  
perfect human copy is not new 
to this world. In ancient Greek 
mythology Pygmalion carves out 
the perfect woman in ivory and 
becomes in love with its presens.

Hyperrealistiska 
KONSTVERK

RON MUECK: A GIRL, 2006.  
© Ron Mueck. Scottish National Gallery of Modern Art

FRANK BENSON, JULIANA, 2014-2015  
© The Artist, courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: The Artist

KEITH EDMIER: BEVERLY EDMIER, 1967. 1998.  
Courtesy of the artist and Petzel, New York

Rock with Queen
In the musical “We Will 
Rock You”, based on the 
legendary rock group 
Queen´s music, the future 
of music is portrayed as  
mainstream, well planned. 
Nothing is allowed to 
stick out and the Ga Ga 
Cops are in charge so that 
people conform to the 
dull standards. But the re-
bels are doing their best 
to create an anti-move-
ment and inspire people 
to think for themselves. 
They are also on the look-
out for a legendary guitar 
that was played by  
a long-haired rocker in 
the past. But so is also  
the Ga Ga Cops. Many  
of the classic Queen-
songs like “Bohemian 
Rhapsody”, “Radio Ga 
Ga”, “We Are The Cham-
pions” and of course   
“We Will Rock You” 
makes up the framework 
for the musical.

Foto: Miklos Szabo
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I musikalen ”Chicago” möts två av Danmarks 
absolut största musikalstjärnor för första gång-
en på scen för att gestalta den glamorösa dubbel-
mörderskan Velma Kelly och nattklubbssånger-
skan Roxie Hart. 

Julie Steincke, som tidigare spelat huvud-
rollen i uppsättningar av bl a ”Jekyll & Hyde”, 
”Crazy for you” och ””Cabaret”, spelar Velma 
Kelly och Maria Lucia, som spelat i både ”Beau-
ty and the Beast”, ”Chess” och ”Sound of Mu-

sic”, spelar Roxie Hart. Båda sitter i ett kvinno-
fängelse efter att ha begått brutala mord och 
den skrupellöse stjärnadvokaten Billy Flynn, 
som spelas av Tomas Ambt Kofod, kan rädda 
dem från galgen och göra dem berömda.

Publiken välkomnas med frasen ”Välkom-
men, mina damer och herrar. Ni skall nu få 
uppleva en historia om mord, begär, korrup-
tion, otrohet och förräderi. Allt som vi alla  
sätter ett högt värde på!” Spelet kan börja.n

I ett fängelse tävlar två mörderskor om pressens uppmärksamhet i ett försök 
att bli frikända från sina brott. En berömd stjärnadvokat dyker upp på scenen.

JULIE STEINCKE  Foto: Miklos Szabo

JULIE STEINCKE   
Foto: Miklos Szabo

Chicago
t o m 7 maj  
www.detnyteater.dk

Hett & syndigt
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I påsk slår det nyöppnade science centret 
nämligen upp dörrarna för en 1.850 kvm stor 
interaktiv takterass fylld med aktiviteter un-
der bar himmel. Sätt fart på naturvetenskapen 
och teknologin i den friska vårluften. Hjärnan 
maler och pulsen stiger. Utsikten över Köpen-
hamns takåsar är bedårande vacker men kan-
ske mest för de vuxna som är i behov av en 
paus och förfriskningar. 

Inne på Experimentarium väntar två inom-
husvåningar med 16 interaktiva utställningsu-
niversum som dyker in i kroppen, ner i haven 
och hela vägen ut i robotarmen. Här kan bar-
nen lära sig allt om tyngdkraft och friktion 
när de rumlar runt på Byggarbetsplatsen eller 
kägelbanan. En gul skyddshjälm och en röd 
skottkärra är naturliga tillbehör i leken. För de 
lite äldre barnen är den s k Sinnestunneln en 
spännande resa från födseln till ålderdomen 
och en given favorit. En annan succé är givet-
vis vattenutställningen Stranden.

Varje dag har ett innehållsrikt program. 
Var med och dissekera ett öga eller matsmält-
ningsapparaten hos en ko eller gris. Eller du 
kanske hellre vill lära dig hur man kan rädda 
liv. 

Om man åker med Club Bropass eller 
Scandlines får man 20 % rabatt på entrén  
till Experimentarium.n

Köpenhamns senaste solskensatt-
raktion lockar nyfikna testare till 
Experimentariums jättestora tak.

Påskmånaden bjuder på många roliga upplevelser i Danmark.

Tokroligt 
på taket

Härligt PÅSKLOVExperimentarium 
www.experimentarium.dk

Foto: Summers Place Auctions

MISTY

BAKKEN

ZOO

Foto: Bjarke Maccarthy

HELDAG PÅ BAKKEN
Snart inleds sommarsäsongen när den populära nöjesparken Bakken  
öppnar med roliga evenemang och gratis utomhuskonserter. Att besöka  
Bakken är en rolig heldagsutflykt för hela familjen.n

Bakken, öppet t o m 31 augusti, www.bakken.dk

KOM NÄRA DJUREN  
Testa ägg-tipsrundan på Zoo i Köpenhamn, och lär samtidigt mer om alla de 
äggläggande djuren. På barnavdelningen kan man se och hålla de små nyutkläckta 
påskkycklingarna. Den internationella Pingvindagen firas med olika, roliga  
pingvinaktiviteter‚ på den internationella Tapirdagen kan man komma nära  
tapiren och bland annat få vara med under kvällsmatningen.

Zoologisk Have, www.zoo.dk

BÄSTA MUSEET FÖR BARN  
När man vid en undersökning i vintras ville kolla om en vitfläckig flodrocka  
väntade ungar födde den, till medarbetarnas stora förtjusning, plötsligt  
fyra små spralliga ungar. Faktiskt höll veterinär Kasper Jørgensen just  
på med att scanna rockan, när den började föda. Förhoppningsvis  
kan de små rockungarna snart upplevas på Den Blå Planet som  
förra året korades till Köpenhamns bästa museum för barn.

Den Blå Planet, www.denblaaplanet.dk

HEJ LÅNGHALS!
Den forntida långhalsade dinosaurien ”Misty” hittades av en 
slump i den amerikanska delstaten Wyoming 2009, när en pale-
ontolog en dag hade med sig sina två tonårssöner på jobbet. För 
att få lite arbetsro bad han dem gå och leta efter fossiler och stor 
var överraskningen när killarna hittade några gigantiska ben som 
legat gömda i sanden. Fyndet visade sig vara en 17 meter lång dino-
sauriehona, som de kallade Misty, och som nu kan ses i Köpenhamn.n

Zoologisk Museum, www.zoologi.snm.ku.dk

  

DEN BLÅ PLANET

Foto: Christian Yssing
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Tivoli
www.tivoli.dk

HITTA DEN HELIGA GRAAL
På låtsashästar beger sig Kung Arthur och hans 
riddare ut från borgen ”Spamalot” på en farofylld 
resa i sökandet efter Den Heliga Graal. De träffar 
allt från flygande kor, kokosnötter, aggressiva  
mördarkaniner, irriterande fransmän, vackra 
dansöser och förförande sjöjungfrur. Inga utma-
ningar skrämmer dock riddarna som håller hu-
möret uppe med klassikern ”Always Look on the 
Bright Side of Life”. Publiken kan se fram emot  
en tokigt underhållande föreställning med fåniga  
gångarter framförda av bl a Stig Rossen, Martin  
Brygmann, Linda P, Thomas Warberg, Kenneth  
M. Christensen, Lars Hjortshøj och Pelle Emil  
Hebsgaard. Musikalen Spamalot är skriven av  
Python-medlemmen Eric Idle i samarbete med  
John Du Prez och är baserad på filmen ”Monty  

Pythons galna värld”.

Spamalot, t o m  
30 april, Tivolis 

Koncertsal 

UPP  
OCH 
NED
I den  
populära 
berg-och 

dalbanan 
Dæmonen 

kan man nu 
uppgradera sin 

upplevelse med ett 

par VR-glasögon. I en topphastighet på 80 km/tim 
med 4G i svängarna, 3 loopar och ett fall på 20 
meter utökas upplevelsen med eldsprutande  
drakar och demoner från den kinesiska mytolo-
gin och ett fantastiskt fyrverkeri i ett kinesiskt 
universum från en svunnen tid.

Åk-attraktionen Dæmonen

TJOLAHOPP
Pippi Långstrump flyttar in i Villa Villekulla  
med sin häst Lilla Gubben och apan Herr Nilsson. 
Tillsammans med sina nya vänner, Tommy och 
Annika, bjuder Pippi på en fartfylld historia där 
hon brottas med världens starkaste man och se-
dan följer med på en väldig fin tebjudning. Musi-
kalen bjuder på massor av roliga påhitt med musik 
skriven av danska musikern och kompositören  
Sebastian. Följ med på en färgglad föreställning 
om världens starkaste tjej.

Pippi, 13–17 april, Glassalen

FREDAGSROCK
Årets rocksäsong kickas igång med Gulddreng 
och Page Four. Gulddreng har fått danskarna  
att sjunga med på ”Model” och ”Se mig nu”.  
Med hits som ”Million” och ”Smukkest på en  
søndag” har Joey Moe sjungit in sig i publikens 
hjärtan. Han har dessutom medverkat i tv-program-
men ”Toppen af Poppen” och ”Voice Junior”.  
WhoMadeWho avslutar april tillsammans med 
Bob Hund i en dubbelkonsert.n

Fredagsrock spelas varje fredag på Plænen 

Tivoli öppnar för en ny säsong med fantasihästar, fredagsrock och fantastiska Pippi.

Musikal med  
MÖRDARKANINER

DÆMONEN

MUSIKAL

FREDAGSROCK

SPAMALOT   
Foto: Miklos Szabo

BOB HUND   
Foto: EllikaHenrikson/JohannaBerg

BARNTEATER

 
 

Foto: Lasse Salling

PIPPI   
Foto: Mastodonterne

Läs recensionen på  
www.dethander.com
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RIDDARSALEN  Foto: Peter Nørby

I 250 år har danska och utländska dignitärer gästat Christian  
VII’s Palæ. A.G. Moltke, som var Frederik V’s överhovmar- 
skalk 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 
upprepar 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.n

Christian VII’s Palæ, öppet året om. 

Kongernes Samling
www.kongernessamling.dk

På Amalienborg Slott, mitt i Köpenhamn, har kungligheterna bott sedan  
generationer. Passa på att uppleva de kungliga salarna och kom riktigt nära de 
vackra historiska utsmyckningarna.

Kunglig glans

Royal feelings
The Royal Palace in Copenhagen 
has re-opened King Christian VII´s 
palace 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 domes-
tic and international guests to the 
Royal House and you get a great 
feeling how it would be to visit as 
a prominent person.

William Kentridge är född 1955 i Johannesburg där han fortfa-
rande bor och verkar. Genombrottet kom i början av 1950-talet 
med poetiska svart/vita stop motion filmer men sedan millen-
nieskiftet har han utvecklat sitt formspråk och kombinerar det 
med sin förkärlek till både film- och teatervärlden. 

Resultatet är en rad installationer som består av levande bil-
der, musik, text och skulpturala föremål. En form av både kom-
plexa, känsloladdade och medryckande teaterscener som över-
väldigar betraktaren.

Hjärtat i dessa tablåer är alltid människan, den koloniserande, 
reglerande, undertryckta, flyende och drömmande människan 
som Kentridge skildrar med både humor och fingertoppskänsla 
parat med inlevelse och själens poesi.n

SYDAFRIKANSKT  
konstnärsskap

William Kentridge
Thick Time, t o m 18 juni
www.louisiana.dk

På konstmuseet Louisiana kan man se den första stora soloutställningen  
i Skandinavien med verk av den sydafrikanske konstnären William Kentridge,  
världsberömd för sina teckningar, filmer, skulpturer, performances och  
opera- och teaterproduktioner. 

O SENTIMENTAL MACHINE AV WILLIAM KENTRIDGE 
Foto: Marian Goodman Gallery, Goodman Gallery och Lia Rumma Gallery 

South African multi artist
William Kentridge from 
Johannesburg is one of 
South Africas most belov-
ed artists. He works with 
drawings, films, sculptures 
and theatre productions. 
His theme is portraying 
the dreaming human and 
the poetry of the soul. 
Now his work can be  
seen at Louisiana Museum 
of Modern Art just north 
of Copenhagen.
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HANDEL, FAROR OCH MYTOLOGI
Sicilien har genom sin geografiska placering all-
tid varit ett naturligt handelscentrum för köpmän 
från när och fjärran. Så vitt skilda folkslag som feni-
sierna, grekerna, romarna, byzantinierna, araberna 
och normanderna har utväxlat varor, kunskap och 
kultur och har bidragit till öns rykte som en exotisk 
handelsplats. Mångfalden gjorde också att kulturella 
stridigheter utspelades på Sicilien. Dessa resultera-
de ofta i sjöslag och utställningen visar föremål från 
dessa i form av t ex krigshjälmar och skeppsnablar,  
d v s de bronbeklädda spetsar som satt i fören på 
skeppen och som användes för att ramma fiende-
skeppen i sank. Skeppsvraken ligger som ett pärl-
band utanför kusten, allt från krigsskepp som 
sjunkit vid sjöslag till handelsfartyg som förlist  
i hårt väder.

Samtidigt har Sicilien och de omkringliggande ha-
ven varit platsen där verklighet och mytologi möts. 
Bl a historien om det smala och farofyllda Messina- 
sundet där sjöodjuren Scylla och Charybdis härs-
kade. Havet var omgivet av mystik och utställning-
en berättar också om väsen som havsodjur, sirener 
och havsgudar.

DEN GLOBALISERADE HISTORIEN
”Krig och Storm - vrakskatterna från Sicilien” visar 
hur havet formade antikens världsbild och illustre-
rar samtidigt att globala förbindelser och kulturmö-
ten inte är ett modernt påfund. Tvärtemot har havet 
skapat förutsättningen för en stor del av den nutida 
världen och antikens sjömän och köpmän kan ses 
som förfäder till dagens europeiska samhörighets-
projekt.

De lyxföremål som visas på utställningen blev 
transporterade runt i världen via havet. På utställ-
ningen kan t ex ses en elefantfot i brons i full stor-
lek som med all sannolikhet har varit en del av 
en komplett elefant. Även om resten av den stora 
bronsfiguren nu förmodas ligga på havsbotten av-
speglar fyndet antikens resursfulla handelsvärld.

Krig og Storm, Vragskatte fra Sicilien, 6 april–20 augusti

Siciliens antika skatter
Vårens specialutställning på Glyptoteket i Köpenhamn visar ett brett urval  
av vrakgods som exklusiva bronsföremål, vaser och vapen som avspeglar  
antikens mångsidighet. Med en tidshorisont på nästan 3.000 år kastar utställ-
ningen dessutom ljus över Medelhavets betydelse för handel, kulturmöten 
och farofyllda resor och visar att globaliseringen inte är ett nytt påfund.

Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Foto: Ole Haupt, Ana Cecilia Gonzales

Lost at sea
The new exhibition at Glyptoteket in 
Copenhagen focuses on the many ship 
wrecks on the coast of Sicily. The  
waters surrounding the Mediterranean  
island is littered with wrecks from 
ancient wars and commercial ship-
ping and now you can look further 
into what is considered the begin-
ning of international trade and culture 
exchange. Beautiful examples of war 
helmets and bronzed rams that were 
used for striking the opponents ships 
are on display amongst many other 
items. Due to the island´s geographical 
position Sicily has always been a hub 
for trade, culture and social meetings.

Raffinerat, radikalt och patos var grundstenarna  
i 1800-talets konst där kärlek, död, ångest och  
eufori levandegjordes i skulpturerna. Samtidigt  
är det berättelsen om bildhuggarnas totala seger 
över materialet. ”Fra blok til krop” är en uppvisning 
i konstens förmåga att förvandla robusta material 
till fjäderlätta, smäckra figurer, vars betagande 
livaktighet gränsar till det övermänskliga.

125 verk ingår i den en originellt skapade ut-
ställningen som visar utvecklingen av fransk  
och dansk skulpturkonst från 1800-talet och 

framåt. Från de franska salongskonstnärernas 
raffinerade och levande figurer till danska mäs-
tare som Bissen, Sinding och Jerichau men också 
banbrytande Auguste Rodin vilken Glyptoteket 
äger en av världens mest väsentliga samlingar av. 

Mötet med konsten ska kännas omedelbar för 
besökaren. Den kronologiska paraden avlöses av 
ett mer sinnligt tilltal. Glyptoteket har utnyttjat 
det tredimensionella i skulpturer för att besöka-
ren skall kunna ha tillgång till alla detaljer.n

På museets utställning ”Fra blok til krop” finns ölbryggare Carl Jacobsens  
omfattande samling med det bästa av det bästa. För pengarna han tjänat  
på att brygga öl köpte han in klassisk konst och skulpturer från hela världen 
vilket i dag utgör en av världens mest storartade samlingar.

Hur marmor blir levande

Foto: RPM Nautical Foundation
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En smygtitt på maj bjuder bl a på härliga poplåtar, 
älskare och älskarinnor och fartfylld motorsport ute  
i den vårblommande naturen.  

ABBA
1974 valde ett enat Europa låten 
”Waterloo” som vinnare av  
Eurovision Song Contest. Upplev 
historien om legendariska ABBA 
som genom åren har blivit värl-
dens mest sålda popgrupp efter 
The Beatles. 

The Show – A Tribute To Abba,  
1 maj, Kgl Teater, Köpenhamn,  
www.kglteater.dk 
3 maj, Malmö Arena,  
www.juliusbiljettservice.se

STCC 
Ring Knutstorp i Skånska  
Kågeröd marknadsförs som 
”The Valley of Speed”. Banan  
är kuperad, teknisk och krä-
vande med klassiska kurvor 
som exempelvis Hårnålen, 
Kvällsposten och Liton. Fina 
publikplatser i naturskön miljö.  

STCC, Ring Knutstorp 4–6 maj, 
www.stcc.se

SKARHULTS SLOTT 
Kvinnans drift har alltid provo-
cerat och fram till upptäckten 
av ägget på 1700-talet, trodde 
man till och med att kvinnans 
orgasm var en förutsättning för 
att hon skulle kunna bli med 
barn. Skarhults Slott sätter  
fokus på sex och lust under de 
senaste 500 åren. 

Älskare och älskarinnor, från 4 maj,  
www.skarhult.se

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

SKARHULT SLOTT

STCC KNUTSTORP

A TRIBUTE TO
 A

B
B

A       Vint
erskoj i  
   tankarna

Utmana dina sinnen 
och låt hjärncellerna 
komma på tränings- 
läger i det nya 
Experimentarium

Åk med Scandlines från  
Helsingborg eller Öresundsbron 
från Malmö och spara 20% på 
entrébiljetten till Experimenta- 
rium. Särskilda villkor gäller.

Läs mer på experimentarium.dk



NJUT AV VÅREN 
PÅ  UNDERBARA 
 LOUISIANA

Louisianas Main Corporate Partners:

WANG SHU 
– KINESISK ARKITEKTUR 
TILL 30. APRIL

BARNETT NEWMAN 
TILL 17. APRIL

WILLIAM KENTRIDGE 
TILL 18. JUNI

TAL R 
FRÅN 18. MAJ


