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 ASSISTENS KIRKEGÅRD   
Foto: Ty Strange

HÅR PÅ DEN

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 sista vila där.n

Assistens Kirkegård, www.kk.dk    

 4. Motsatsförhållanden 
Den moderna kvinnan skall vara både sockersöt och superhjälte, Barbie-prinsessa och hårdför, slätra-
kad 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 skvallerblaskor-
na och komma på nya behov. Samtidigt 
som hon skall täcka alla andras behov. 
Och sina egna. En, totalt sett, omöjlig 
kombination. Standarddepartementet får 
bråda dagar när de får i uppgift att kon-
struera en tidskapsel som skall åskåd-
liggöra den moderna, fria kvinnan. På 
scen står  
Özlem Saglanmak, Tilde Maja B. 
Fredriksen och Patricia Schumann.n

Hår på den, Köpenhamn, t o m 6 juni  
Teater Grob, www.grob.dk

3

FRANK BENSON, JULIANA, 2014-2015  
© The Artist, courtesy Sadie Coles HQ, 

London.  Foto: The Artist

Copenhagen stage   
Foto: Frida Gregersen

1. Teaterfest i Köpenhamn
Detta årets teaterfestival kör igång med en stor internationell premiärföreställning. På utomhusscener, 
uppställda på gator och torg samt på olika teatrar, kan man under festivalen se utdrag från utvalda teater-
pjäser. Arrangörerna vill ge publiken möjligheten att uppleva så många olika teaterföreställningar som 
möjligt. Mer än 110 olika teater-, dans- och scenkonstgrupper deltar i evenemanget. Därutöver bjuder 
Cph Stage på readings, konserter, debatter, seminarier och teaterloppis.n

Copenhagen Stage, 30 maj–31 juni, www.cphstage.dk

2. Hyperrealistiska konstverk 
En av nutidens stora trender inom konst är hyperrealismen. Konstmuseet Arken har samlat några  
av de mest berömda verken där man bl a kan skåda Ron Moecks nyfödda och fem meter långa bebis, 
Keith Edmiers gravida kvinnoskulptur samt Frank Bensons 
cyborgliknande transsexuella figur. Med humor, teknisk per-
fektion 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 oerhört 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.dkk

1

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 
falls in love with its presens.
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Roskildefestival
24 juni–1 juli.  
www.roskilde-festival.dk

Foto: PR Bilder, Jenny Berger Myhre/Lasse Mahaug,  Robin Harper, Pil Christoffersen/Roskilde Festival

Genom åren har en uppsjö av världskända musiker 
och band spelat på Roskildefestivalen, häribland  
David Bowie, The Rolling Stones, Björk, Red Hot  
Chili Peppers och Rihanna. Årets huvudnamn är Foo  
Fighters, Arcade Fire och The Weeknd.

DAGS FÖR 
MUSIKFEST

När festivalen för första gången gick av stapeln 1971 låg biljettpriset på 
30 danska kronor‚ dragplåster var Gasolin med Kim Larsen som front-
figur. Festivalen, som förra året hade över 80.000 besökare, sköts av 
”The Roskilde Foundation”, en ideell organisation för stöd och utveck-
ling av musik och kultur. Festivalen pågår under en fullspäckad vecka 
och publiken börjar flytta in på tältområdet flera veckor innan start-
skottet. Som vanligt finns det ett flertal olika scener och och dit kom-
mer bland andra Anthrax, Blink-182, Erasure, The Jesus & Mary Chain 
och Solange och spelar. Utöver danska bands som Trentemøller, Sort 
Sol och Carl Emil Petersen kan man från Norden också uppleva norska 
Jenny Hval, Icona Pop från Sverige, finska Atomikyla och Mammût 
från Island. n

THE WEEKND

JENNY HVAL

ICONA POP

SOLANGE

ARCADE FIRE

Roskilde rocks again
For those of you who  
like to rock; head to 
Roskilde, the epicentrum 
for the biggest bands in 
the world and outdoors 
music and fun for a lively 
audience. It started back 
in 1971 and this years 
lineup is as strong as ever. 
How about Icona Pop, 
Anthrax, Sort Sol,  
Erasure and Jesus &  
Mary Chain. Everyone 
will for sure get down 
and boogie. 
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17 JUNI–22 OKTOBER
THE CLEANER
Få konstnärer i världen idag väcker så starka 
känslor och reaktioner Marina Abramovic. Hon 
har sedan 1970-talet utvecklats till en av samtids-
konstens mest radikala och kompromisslösa utö-
vare och är en av kropps- och performancekon-
stens pionjärer. Speciellt känd är hon för fysiskt 
och mentalt krävande performanceengagemang 
som kretsar runt kropp, kön, energi, smärta, när-

varo och identitet. De spänner från våldsamma 
och riskabla handlingar till mer tysta energiut-
växlingar och möten med publiken som allt mer 
har blivit huvudaktörer i hennes verk. Louisiana 
presenterar den första stora retrospektiva utställ-
ningen av hennes arbete i Europa med titeln ”The 
Cleaner”, gjord i dialog med konstnären, organi-
serad av Moderna Museet i Stockholm och i sam-
arbete med Louisiana.

I historien om den förälskade karriärmänniskan 
Othello, hans sköna hustru Desdemona och hans två 
underlydande, den naiva Cassio och den utstuderade 
Iago finns det nästan inga gränser för de skurkstreck, 
maktmedel och lögner som används för att nå toppen. 
En musikalisk, bildrik och konkret föreställning för 
hela familjen som lockar fram både skratt och efter-
tanke. 

Den förnäma dockteatern Shakespeare Puppetry 
Helsingborgs föreställning av Othello kan ses av alla 
över 6 år.n

Othello, 1 juli–13 augusti Kronborgs slott, 
www.hamletscenen.dk

TVÅ ESS  
I MODERN KONST

ALLA KNEP ÄR TILLÅTNA

Louisiana Museum  
of Modern Art
www.louisiana.dk

Louisiana - en oas med konsten både inomhus och utomhus. I lugn och ro  
är det möjligt att insupa målade och skulpterade tankar och idéer om dåtid, 
nutid och framtid.

HamletScenens dockföreställning i sommar är Othello som, i ett drama med 
högt spänningsläge, undersöker vad en människa är beredd att göra för att nå 
toppen.

VERK AV  MARINA ABRAMOVIC  Foto: Marco Anelli 

VERK AV  TAL R  Foto: Louisiana

T O M 10 SEPTEMBER
ACADEMY OF TAL R
Louisianas samling av den 
danske konstnären Tal R,  
speciellt hans måleri, är en av 
de största . Sedan 1990-talet har 
Tal R utkristalliserat sig som en 
av vår tids och generations mest 
profilerade konstnärer. Denna 
överblick över hans verk visar 
att han alltid varit en berättare 
med ett särskilt öga till de förbi-
sedda och gömda rummen i  
det moderna livet. Det finns, 
enligt konstnären, ingen rak 
väg genom livet i förhållande till 
konstnärligt erkännande och ett 
personligt uttryck och därmed 
är utställningens namn,  
”Academy of Tal R”, förvisso en 
mild provokation.n
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CAMILLE PISSARRO, ENNERY-VEJEN. VAL D’OISE, 1874 MUSÉE D’ORSAY 
Foto: Musée d’Orsay, Dist

Med anledning av att det är 100 år sedan Danmarks försäljning av kolonin Dansk Vestindien 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

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

Öppet varje dag under sommaren

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.n 

Öppet hela året

Två kolorister  
FRÅN KOLONIN

Ordrupgaard
www.ordrupgaard.dk

På konstmuseet Ordrupgaard finns det utställningar och roliga upplevelser 
för besökare i alla åldrar.

VÆR I VEJRET AV OLAFUR ELIASSON  Foto: Andreas Omvik

Colourful colony
At Ordrupgaard works of two Danish 
artists from the 19th century are on dis-
play. In that time Denmark had a colony 
in the West Indies and thats where Fritz 
Melbye and Camille Pissarro lived and 
got inspiration to create some of Den-
marks best works of art, The Golden 
Age as it was to be known.

On the premises you´ll also find the 
house of the arcitect Finn Juhls. He is 
mostly known for his furniture design in 
the 1940- and 1950ies. Open every day 
during summer for visitors.

You can also enjoy the art in the sur-
rounding park. A foggy sculpture is 
a work of Olafur Elisson and a gigant 
mushroom is signed Jeppe Hein. Inter-
esting art statements by Terunobu Fuji-
mori and art duo Doug & Mike Stern are 
on display to be enjoyed by everyone.

FINN JUHLS HUS  
 Foto: Henrik Sørensen

ORDRUPGAARD KUNSTPARK  
Foto: Andreas Omvik
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SKOJ PÅ SOMM  ARLOVET

TA ETT DOPP I HAMNEN
Kom ihåg att ta med badkläder och handduk om 
ni planerar ett besök i Köpenhamn. Mitt i cen-
trala huvudstaden finns tre utomhusbad där man 
tillsammans med badglada storstadsinvånare kan 
ta ett gratis dopp i hamnen. I hamnen hittar man 
både barnbassäng, vanlig bassäng och hopptorn. 

1 juni–30 september, www.teambade.dk

HÄLSA PÅ EN DINO
Res med tillbaka i tiden och hälsa på Misty, en 
äkta dinosaurie i full storlek, som sedan finns på 
Zoologisk Museum. Dinosaurien hittades 2010  
av den tyska paleontologen Raimond Albersdörfer 
och hans två tonårssöner i den amerikanska del-
staten Wyoming. Raimond Albersdörfer jobbade 
med ett annat projekt och för att få lite arbetsro 
bad han sina söner att leta efter ben och fossiler 

någon annanstans. Stor var hans förvåning  
när killarna hittade några gigantiska ben som  
legat gömda i sanden och fyndet visade sig vara 
en 17 meter lång och ännu inte fullvuxen hona. 
De döpte henne till ”Misty”. 

www.zoologi.snm.ku.dk

KØBENHAVNS BEFÆSTNING
Vestvolden byggdes för 120 år sedan för att skydda 
Köpenhamn mot attacker från eventuella fiender. 
Den gamla försvarsanläggningen är fortfarande 
intakt med vallgravar, hemliga rum och en laby-
rint av underjordiska gångar. Besökare kan ta sig 
dit för att motionera, cykla eller testa mobilspe-
let ”Forsvundet i tiden”, som har nominerats till 
”Best Nordic Innovation Award 2013” på Nordic 
Game Awards. 

www.befaestningen.dk

HÄLSA PÅ NORD OCH NOEL  
Isbjörnen Nord från Moskva flyttade i våras in på Zoo i Köpen-
hamn. Det första mötet med isbjörnshonan Noel har gått bra  
och Zoo hoppas att det snart kommer en kull med nya ungar. 
Nord är 11,5 år gammal och redan pappa till tre isbjörnsungar.

Zoologisk Have, www.zoo.dk

DEN BLÅ PLANET 
Upplev snabba hammarhajar, nordens papegojor lunnefågelarna  
och farliga djur från regnskogen på Den Blå Planet. Därutöver 
kan man se giftiga grodor och ibland dyker det till och med upp 
en vacker sjöjungfru i det stora akvariet.

Den Blå Planet, www.denblaaplanet.dk

HELDAG PÅ BAKKEN
Att besöka Bakken är en rolig heldagsutflykt för hela familjen.
Här finns både roliga evenemang, hisnande åkattraktioner och 
gratis utomhuskonserter. 

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

Sommarlov är lika med möjligheter till många roliga upplevelser. Vi har  
samlat några upplevelser för alla åldrar, för både soliga och regniga dagar.

HAMNDOPPFoto: PR Bild, Frank Ronsholt/Zoo, Birgitte Rubæk/Anders Drud, Statens Museum for Kunst, Lars Schmidt, VisitCopenhagen

BAKKEN

DEN BLÅ PLANET

VESTVOLDEN

ZOO

MISTY
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Det nya Experimentarium är fyllt till bredden 
med färgstrålande såpbubblor. Stora bubblor, små 
bubblor, fyrkantiga bubblor, bubblor i bubblor el-
ler varför inte uppleva en såpbubbla från insidan. 
Allt kan bli verklighet på Experimenatrium. Ut-
ställningen Bobleriet är ett av Experimentariums 
17 interaktiva utställningsuniversum som dyker 
in i kroppen, ner i havet och hela vägen ut i robot-
armen.

Själva bubbelutställningen är uppdelad i två av-
delningar där man kan ”bubbla” med händerna, 
med sugrör eler med de fräckaste specialverkty-
gen. I den andra avdelningen kan man fördjupa 

sig i vetenskapen bakom såpbubblor och utforska 
reflektioner, det vackra färgspelet och hur skift-
ningarna i bubblans yta verkligen påminner om 
himlens molnstrukturer och dess rörelser. Såp-
bubblor kan verka enkla men de har en massa 
hemligheter. Kom bara ihåg Bobleriets huvud- 
regel; det är bara tillåtet att ”poppa” sina egna 
bubblor så blir man inte ovänner.

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

Sommaren och såpbubblorna bubblar ikapp på nya Experimentarium.

DET BUBBLAR  
PÅ EXPERIMENTARIUM

Experimentarium 
www.experimentarium.dk

BOBLERIET  Foto: David Trood

Om man kommer gåendes på Strøget så kommer 
man så småningom fram till Helligåndskirken på 
höger hand. Strax innan viker man upp på Niels 
Hemmingsens Gade och bara ett kvarter norrut 
når man Gråbrödratorget med sina härliga  
restauranger och caféer. Torget är uppkallat  
efter en tiggarmunksorden som huserade här åren 
1238-1530. En del av det ursprungliga klostret  
utgör idag en del av restaurang Peder Oxe på nr 
11. Torgets byggnader har starka färger och det 
finns ett rikt utbud av restauranger och caféer.n

www.visitcopenhagen.dk

Den klassiska gågatan Strøget  
delar Köpenhamns centrum i två  
delar och är välkänt för alla. Den  
riktige Köpenhamnskännaren finner 
dock sina egna små oaser, vid sidan 
om Strøget.

NORR OM STRØGET

Teater og picnic under åben himmel – midt i København
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Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Över 200 verk skapar en unik presentation av  
berömda mästerverk och sällan sedda huvudverk 
i en berättelse om 150 års konst.

Från romantiken fram till Andra världskriget var 
Frankrike en knutpunkt för den mest nyskapande 
förtruppen av konstnärer. Paris ökande modernitet 
och kulturella frisinne samt provinsernas sötma 
var det perfekta klimatet för den mest banbrytande 
europeiska avantgarderörelsen. 

Utställningen vittnar om att konstnärerna jagade 
originalitet, drivna av en önskan om att inte bara 
vara i samklang med tiden utan också kunna för-
utse och skapa tidens uttryck och form. Konsten 
utvecklas från det idealiserade måleriska uttryck-
et med hög teknisk detaljrikedom, genom den mer 
fria och experimenterande tolkningen till den full-
bordade abstraktionen. Alla stilistiska riktningar 
under perioden finns med; realismen, romantiken, 
naturalismen ända fram till impressionismen.

Konsten slår ändå knut på sig själv ibland och 
konstnärerna arbetade oftast utanför de konst-
historiska kategorierna. De gick ut och in i olika 
konstnärsgrupper, lät sig inspireras av resor och  
arbetade på det hela taget mer dynamiskt och ut-
forskande. Utställningen breder ut sig över tre  
våningar och blandar konstnärer, genrer och  
tekniker med en tidslinje. Just det kronologiska 
perspektivet släpper måleriet fritt för en stund, fritt 
från stilistiska tillhörigheter, och låter konstverken 
blomma ut i, först och främst, bara måleri.n

Franskt måleri, t o m 31 december, www.glyptoteket.dk

Manet, Degas, Monet, Cézanne, van Gogh, Gauguin… Glyptotekets samling 
av franska målares verk från en av de mest fantastiska epokerna inom måleri 
och konst visar den rika konstnärliga variationen i Frankrike under perioden 
1809-1950. 

VÄRLDSBERÖMDA  
KONSTNÄRER

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 omkringliggan-
de haven varit platsen där verklighet och mytolo-
gi möts. Bl a historien om det smala och farofyllda 
Messinasundet där sjöodjuren Scylla och Charyb-
dis härskade. Havet var omgivet av mystik och ut-
ställningen berättar också om väsen som havso-
djur, 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 Copen-
hagen focuses on the many ship wrecks on the 
coast of Sicily. The waters surrounding the Medi-
terranean island is littered with wrecks from 
ancient wars and commercial shipping and now 
you can look further into what is considered the 
beginning of international trade and culture ex-
change. Beautiful examples of war helmets and 
bronzed rams that were used for striking the op-
ponents ships are on display amongst many oth-
er items. Due to the island´s geographical posi-
tion Sicily has always been a hub for trade, cul-
ture and social meetings.Foto: RPM Nautical Foundation

ÖVERST: PIERRE-AUGUSTE RENOIR, UNGA FLICKOR 
UNDERST: VINCENT VAN GOGH, LANDSKAP FRÅN SAINT-RÉMY  
Foto: Glyototeket
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restauranger, teatrar, biljett-kontor, affärer och turistmål i hela Skåne samt Köpenhamn/Helsingör.
Innehållet är skyddat av upphovsrättslagen 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.

SKÅNE & KÖPENHAMN • GÖTEBORG & VÄSTSVERIGE •  STOCKHOLM & MÄLARDALEN

DET HÄNDER MAGAZINES

SommarSkåne är fantastiskt och därför vill vi tipsa  
om några utomhusevenemang som är just så somriga 
och mysiga man kan önska sig.   
PASTOR QVIST  
Sommaren teaterstycke är en 
sprakande komedi om stränga 
präster, frivola fruntimmer och 
vilsna ungdomar.  I den lilla  
byn Bakvattnet väntar man på  
besked, kommer Pastor Qvist  
att frias eller fällas i domstol? 
Pastor Qvist är en fri fantasi  
utifrån en verklig händelse,  
skriven av Claes Åström.

Pastor Qvist, premiär 1/7  
Marsvinsholm, www.mhst.se

MAGISK MEDELTID
Följ med på en fantastisk tids- 
resa ända tillbaka till Medel-
tiden. Upplev medeltidscirkus 
med lindansare, jonglörer och 
akrobater, riddarspel med lansar 
och svärd, museum över  
runornas historia och magisk  
teater. Hantverkare visar och  
säljer smycken och läderarbeten 
till tonerna av medeltidens  
musik.

Medeltidsdagen på Norrviken 2/7 
www.norrvikenbastad.se

PRIVATA OASER 
Trädgårdsentusiaster i södra  
Sverige öppnar sina grindar 
och visar sina oaser. Öppen 
trädgård är en trädgårdsrunda 
för alla trädgårdsintresserade, 
såväl proffs som glada  
amatörer eller för dem som 
helt enkelt bara älskar att vistas 
bland blommor och fjärilar i  
sommargrönskan.

Öppen Trädgård Söderslätt 1–2/7 
www.oppentradgardsoderslatt.se

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

M
ED

EL
T

ID
SF

ES
T

IV
A

L 
 F

ot

o: 
Fre

eImages

Ö
PPEN

 T
R

Ä
D

G
Å

RD
  Foto: FreeImages

CYRON MELVILLE
    NATALIE MADUEÑO
      VIVIENNE MCKEE
          GARRY COOPER M.FL.  
                                  MUSIK  MIKE SHERIDAN 

EN HELT UNIK SOMMARUPPLEVELSE
Föreställning och picknick under öppen himmel på slottet.  
Speltid endast 3 veckor! Boka biljetter och picknick nu  
på HamletScenen.dk

1 – 19 AUGUSTI 2017

FRILUFTSTEATER    KRONBORG SLOTT
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På Experimentarium 
får du röra vid allt och 
experimentera precis 
hur galet du vill.
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


