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 ASSISTENS KIRKEGÅRD  Foto: Ty Strange

2
 3. Kändisar på kyrkogården
Gå på upptäcksfärd på vackra Assistens Kirkegård i stadsdelen Nørrebro, Köpenhamn. Här kan man 
bland annat hitta gravplatser för Søren Kierkegaard, Niels Bohr, Martin Andersen Nexø, Natasja Saad 
och H C Andersen. Kyrkogården har varit i bruk sedan 1760 och var från början tänkt som en begrav-
ningsplats för huvudstadens fattiga invånare. Efterhand har kyrkogården blivit en känd attraktion på 
grund av de många kända personer som har fått sin grav där.n

Assistens Kirkegård, www.kk.dk    

 4. Motsatsförhållanden 
Den moderna kvinnan skall vara både sockersöt och superhjälte, Barbie-prinsessa och hårdför, slätrakad 
och nyanserad, smal och lång men också gärna liten och kurvig. Bara inte för kurvig. Föda barn och 
starta företag. Inte vara oamorös men måste kunna både sticka och strippa. Läsa skvallerblaskorna och 
komma på nya behov. Samtidigt som 
hon skall täcka alla andras behov. Och 
sina egna. En, totalt sett, omöjlig kombi-
nation. Standarddepartementet får bråda 
dagar när de får i uppgift att konstruera 
en tidskapsel som skall åskådliggöra den 
moderna, fria kvinnan. På scen står Özlem 
Saglanmak, Tilde Maja B. Fredriksen och 
Patricia Schumann.n

Hår på den, Köpenhamn,  
16 maj–6 juni, www.grob.dk

3WE WILL ROCK YOU Foto: Miklos Szabo

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. We will ROCK you 
Queen-musikalen ger publiken rockens största hits mot bakgrund  
av en musikaliskt fattig framtid. Handlingen tilldrar sig i framtiden  
på en planet som kallades Jorden. All musik är likartad och välplane-
rad. Inget får sticka ut eller utmana. Alla har samma kläder och tycker  
samma saker. En säker, lycklig Ga Ga-värld. Men motståndet växer 
och rebellerna minns en tid då man själv kunde bilda band och skriva  
låtar. Rebellerna letar också efter en legendarisk gitarr som tidigare 
ägts av en fenomenal men långhårig gitarrgud. Åsiktspolisen 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. Musikalen är fulladdad med hits 
från rockhistoriens mest ikoniska och älskade band, Queen. Musika-
len 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, t o m 7 maj, Royal Arena, www.royalarena.dk

DET KONGELIGE TEATERHØJBRO PLADS

HAVNEFRONTEN 1

Rock with Queen
In the musical “We Will 
Rock You”, based on the 
legendary rock group 
Queen´s music, the fu-
ture of music is por-
trayed 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 
rebels are doing their 
best to create an anti- 
movement and inspire 
people to think for 
themselves. Many of the 
classic Queen-songs 
makes up the frame-
work for the musical.
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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 internationella 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

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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Camille Pissarro, People discussing in the roadside, 1856   

Foto: Stern Pissarro Gallery, London

Med anledning av att det är 100 år sedan Danmarks försäljning av kolonin Dansk Vestin-
dien sätter Ordrupgaard fokus på de danska guldålderkonstnärna 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.

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

Pissaro på Skt. Thomas 

VÆR I VEJRET AV OLAFUR ELIASSON  Foto: Anders Sune Berg

Ordrupgaard
www.ordrupgaard.dk

KONSTPARKEN
Publiken bjuds in till lek och  
upplevelser för alla sinnen med 
den dimmiga skuplturen ”Vær  
i vejret” av konstnären Olafur  
Eliasson, den stora svampen av 
Jeppe Hein samt verk av Terunobu  
Fujomori och konstnärsduon 
Doug & Mike Starn. 

Öppet hela året

FINN JUHLS HUS
Arkitekten Finn Juhl var, redan 
när han levde, beundrad och  
välkänd både i Danmark och  
utomlands. I Finns Juhls Hus,  
som han själv byggt, ger sam- 
spelet mellan modernistisk konst, 
arkitektur, ljus och färg, besökaren 
en helt unik upplevelse.n

Öppet varje dag under sommaren

Ordrupgaard i vårskrud är värt ett besök i både parken och på den  
pågående impressionistiska utställningen. 

GLASSALEN,
TIVOLI

NOV 14TH 2017
- JAN 6TH 2018

TICKETS: 3315 1012
OR 

TEATERBILLETTER.DK
OR 

BILLETLUGEN.DK

LONDONTOAST.DK

LTT.148x113.DetHänder.090417.indd   1 09/04/17   17.29
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William Kentridge är född 1955 i Johannesburg 
där han fortfarande bor och verkar. Genombrot-
tet kom i början av 1950-talet med poetiska svart/
vita stop motion filmer men sedan millennieskif-
tet har han utvecklat sitt formspråk och kombine-
rar det med sin förkärlek till både film- och tea-
tervärlden. 

Resultatet är en rad installationer som består av 
levande bilder, musik, text och skulpturala före-

mål. En form av både komplexa, känsloladdade 
och medryckande teaterscener som överväldigar 
betraktaren.

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

SYDAFRIKANSKT  
konstnärsskap

DANS & DIVA  
PÅ PLÆNEN

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

Louisiana presenterar den första stora soloutställningen i Skandinavien med 
den sydafrikanske konstnären William Kentridge världsberömd för sina teck-
ningar, filmer, skulpturer, performances och opera- och teaterproduktioner. 

Dansfest under bar himmel, Fanøblues och hela Danmarks pop-diva 
är först ut under Tivolis Fredagsrock som startar i sköna maj. 

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

5 MAJ
INFERNAL + KONGSTED 
För första gången på fyra år har 
Infernal gett ut ny musik och 
under den långa pausen har 
Paw & Lina utforskat ett nytt 
sound. Duon bakom en lång 
rad rackarrökare till danssugna 
har lagt i en mjukare växel där 
man blir mer gungad än pis-
kad medan man dansar. Infer-
nal är ett explosivt band som 
lovar festgaranti på Plænen. För 
uppvärmningen står DJ Kong-
sted - den hetaste av heta på den 
danska DJ-himlen.

12 MAJ
JOHNNY MADSEN
Han gav ut sitt första soloalbum 
redan 1982 och har sedan  
dess turnerat flitigt. I en med-
ryckande blandning av coun-
try, blues och rock med Johnny 
Madsen i mitten går ingen  
säker. Bl a kommer säkert 
”Udenfor Sæsonen”, ”Johnny 
The Blues” och ”Æ Kør’ O Æ 
Motorvej” att levereras i sann 
Fanø-stil utan omsvep eller  
kletig nostalgi.

26 MAJ
MEDINA
Medina är hela Danmarks pop-
diva. Med sina melankoliska 
clubhits har hon härjat på både 
hitlistor och dansgolv och tur-
nerat i Danmark och Tyskland 
med sin extravaganta show. 
Med kioskvältaren ”Jalousi” 
kom en tydlig kursändring med 
text och musik som förmedlar  
ett djupare budskap. En mer 
ärlig, naken och mogen Medina  
klev sedan fram ur poppens 
skuggor med albumet ”Arro-
gant”. Det blir en kväll på  
Plænen som låter tala om sig.n

Fredagsrock
www.tivoli.dk

MEDINA  Foto: United Stage
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Forum
www.forumcopenhagen.dk

22/5 
HANS ZIMMER LIVE ON TOUR 
En av Hollywoods mest efterfrågade och anlitade 
kompositörer för filmmusik är utan tvekan Hans 
Zimmer. Nu återvänder han till Europa med sin 
succékonsert som spelat i USA och Australien. 
Hans Zimmer har bl a komponerat musik till  
”Gladiator”, ”Lejonkungen” och ”Pirates of the 
Caribbean”. Han var senast aktuell med BBC-
serien “Planet Earth II” och Netflix-hitten “The 
Crown”. Med sina dryga 60 musiker kommer  
verk från hela hans omfattande karriär att spelas. 
Konsertturnén började med två utsålda kvällar i 
London och sedan har segertåget tagit honom till 
bl a Paris, Berlin, München, Prag, Genève, Dublin 
och Wien. Äntligen är det Skandinaviens tur.

2/6 
GABRIEL IGLESIAS
I år drar den välrenommerade komikern Gabriel 
Iglesias ut på en världsomfattande turné döpt 
till “Fluffymania World Tour”. Tack vare Youtube 
har han nått ut till en stor skara fans över hela 
världen, alltsammans förpackat i hans fantastis-
ka historier, underliga stämma och hans fysiska 
framtoning. Han är hittills ett ganska oskrivet 
blad i Danmark men när han gästade DR Kon-
certhuset förra året var det slutsålt till sista plats. 
Publiken har säkert sett honom i ”Family Guy”, 
”Magic Mike”, ”The Nut Job” og snart från filmen 
”Blazing Samurai”. I sommar återvänder han till 
Danmark men passa på att se honom redan nu. 
Det blir skrattgaranti.n

Här blandas konserter i allehanda genrer med stand up, festivaler och mässor. 
Ett måste för alla att besöka av någon anledning någon gång i livet.

KÖPENHAMNS  
STORA SCEN

GABRIEL IGLESIAS  PR Bild

Hans Zimmer Live On Tour  PR Bild
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Experimentarium har blivit Köpenhamns nya 
solskensattraktion. Den nyöppnade takterrassen 
bjuder på en strålande utsikt, förfriskningar och 
naturligvis interaktiva upplevelser inspirerade av 
naturvetenskap och teknologi. Hela 1.850 kvm 
med skojiga aktiviteter som sätter fart på både 
hjärnan och kroppen samtidigt. 

Takterrassen är utrustad med interaktiva 
lekredkap som länkar ihop rörelse med tekno-
logi, matematik och musik. Prova dina krafter på 
den utmanande kägellabyrinten och se om du kan 
omprogrammera din hjärna så du kan kontrollera 
den omvända sparkstöttingen. 

I OO Room kan du bli en del av bruset i en 

komplett symfoniorkester i containerform. Ut-
forska intrumentens individuella ljuduniversum 
och skapa en egen symfoni.

Inne på Experimentarium väntar en upplevel-
se i två hela våningar med 16 interaktiva utställ-
ningsuniversum som dyker in i kroppen, ner i  
haven och hela vägen ut i robotarmen.

Prova t ex världens största interaktiva kägelbana 
i utställningen Hamnen eller utforska ljustes färg-
spel och mörkrets skuggor i Ljuslabyrinten.

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

Våren och såpbubblorna bubblar ikapp på det nya Experimentarium.

UNDER  
BAR HIMMEL

Experimentarium 
www.experimentarium.dk Gamla och nya djur, clowner och karuseller att njuta av 

för både stora och små.

OLIKA UTFLYKTER

Foto: Summers Place Auctions

MISTY

BAKKEN

Foto: Zoologisk Have, 
København

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.

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

HÄLSA PÅ NORD OCH NOEL  
Förra månaden anlände den nya isbjörnen Nord från Moskva till Zoo i Köpen-
hamn. Snart ska han träffa honan Noel och förhoppningsvis vill mötet mynna ut  
i en kull nya isbjörnsungar. Nord ska vara tillsammans med de övriga isbjörnarna  
i Den Arktiske Ring. Han är 11,5 år gammal och redan pappa till tre isbjörnsungar.

Zoologisk Have, www.zoo.dk

BÄSTA MUSEET FÖR BARN  
När man vid en undersökning tidigare på året ville kolla om en vitfläckig  
flodrocka väntade ungar födde den, till medarbetarnas stora förtjusning, 
plötsligt fyra små spralliga ungar. Rockungarna kan ses 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  
paleontolog 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 dinosauriehona, som de kallade Misty, och som nu kan  
ses i Köpenhamn.n

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

  

ZOO

TAKTERRASSEN PÅ EXPERIMENTARIUM  Foto: Anders Bruun
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Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Foto: Ole Haupt, Ana Cecilia Gonzales

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 levandeHANDEL, 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, t o m 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.

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.Foto: RPM Nautical Foundation
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Underbara sommar, äntligen kommer den. Och med 
den fler och fler evenemang och aktiviteter ute som 
inne. Vi hoppas dessa tre tips ska ge sommarförsmak.  
MALMÖ GARDEN 
SHOW 
Blommor, blommor, blommor…  
Grön inspiration i sommar-
grönskan, lummiga balkong-
idéer och fika med färgprakt 
och fågelkvitter. Fjärilar och 
småkryp fascinerar bland 
kronbladen och i jorden och 
alla former och möjligheter 
skapar lust att odla.

2–4/6 Slottsträdgården i Malmö, 
www.malmotown.com/ 
malmogardenshow

SKÅNES MATFESTIVAL 
Det skånska mathantverket  
är vida känt så därför känns  
en festival till de skånska deli- 
katessernas ära helt rätt. Smak-
äventyr, trendspaning och ku-
linarisk stjärnkavalkad ingår. 
Vägen till och från Brösarp är 
lika vacker som delikatesserna 
är goda.

2–4/6 Brösarp,  
www.skanesmatfestival.se

APASSIONATA –  
CINEMA OF DREAMS 
En ny och magisk värld öpp-
nade sig när biosalongerna för 
första gången slog upp sina 
portar till nya världar. Tony 
och Eve fick de två sista biljet-
terna till den första kvällens 
film i stadens nya biosalong  
och inget blev sig likt. 

3–4/6 Malmö Arena,  
www.malmoarena.com  

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD
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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
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