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HC ANDERSEN FESTIVAL   
Foto: Skovdal Nordic/HCA Festival

HAMNFEST   
Foto: Ari Zelenko

 ASSISTENS KIRKEGÅRD   
Foto: Ty Strange 3

5
 1. 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 begravningsplats för huvudstadens fattiga invånare. Efterhand har kyr-
kogården blivit en känd attraktion på grund av de många kända personer som har fått sin 
sista vila där.n

Assistens Kirkegård, www.kk.dk    

2. Vi ses på Bakken
Dyrehavsbakken, norr om Köpenhamn, som rätt och slätt kallas för Bakken, är en  
av världens äldsta nöjesparker. Från början var Bakken ett ställe där människor  
samlades för att ta del av den livgivande och hälsosamma källan som fortfarande 
finns att se. Att besöka Bakken är en heldagsutflykt för hela familjen. Prova den  
gamla berg- och dalbanan, helt byggd i trä, eller ”Twister” som slungar besökaren  
runt i en nervpirrande upplevelse. 

I Korsbækområdet kommer Matador-fantaster att känna igen sig i den  
återskapade filmmiljön där byggnader och omgivningar är utformade såsom de 
var i tv-serien. Gator, fasader och salonger tar publiken tillbaka till 1920- och 
30-talen i en helt unik upplevelse. Handla på Skjerns Magasin, besök Famil-
jen Varnæs eller passa på att njuta av en god lunch på en av de många väl-
kända restaurangerna där man kan träffa karaktärer som Røde, Larsen och 
Fede; till och med gårdshunden Kvik finns där.n

Bakken, öppet t o m 3 september. www.bakken.dk  www.korsbaek-bakken.dk

1
3. Äventyr & Sagor
Danmarks största sagoberättare hyllas och firas med en glädjespridande festival i författa-
rens egen hemstad Odense, mitt på vackra Fyn. Gycklare, konst, poesi, pappersklipp, musik, 
karneval och mycket mer möter besökaren i detta äventyrsland. Årets föreställning ”Lifé s 
a fairytale” är en blandning av välkända sagor som ”Kejsarens Nya Kläder”, ”Dummerjöns” 
och ”Prinsessan På Ärten”. Årets magiska show, ”Sunshine, freedom and a little flower”, 
framförs av dansare och drönare.n

H C Andersen Festivals, 20–27 augusti, www.hcafestivals.dk

4. Klassisk sommarfestival
Unga klassiska musiktalanger spelar tretton klassiska konserter på tolv dagar. Talang- 
priset ges i år till violinisten Adam Koch Christensen, som vid prisutdelningen spelar verk av  
bl a Mozart & Brahms, ackompanjerad av Berit Johansen Tange på piano. Upplev också  
Bjarke Mogensen på dragspel tillsammans med en stråkkvartett, pianisten Rafael Kyrychenko  
och många fler fantastiska kammarmusiker.n

Copenhagen Summer Festival, t o m 10 augusti på Charlottenborg, www.copenhagensummerfestival.dk

5. Hamnfestival i Köpenhamn
Danmarks största kultur- och hamnfestival, ”Kulturhavn”, ordnas varje sommar i augusti. 
Festivalen är öppen för alla och publiken har möjlighet att ta del av alla roliga upplevelser 
som dans, tävlingar, vattensport, teater och info om hamnens hemliga historier. Väl uppe på 
Inderhavnsbroen kan man uppleva hamnfestivalen lite från ovan. Bron finns mellan Nyhavn 
och streetfood-området Papirøen, granne med Operahuset.n

Kulturhavn 25–27 augusti, www.kulturhavn.dk



 www.dethander.com – DET HÄNDER 39DET HÄNDER – KÖPENHAMN38

      

Underbart vackra Grønne-
gårdsteatern spelar i år en av 
Ludvig Holbergs klassiker, 
”Don Ranudo”, med bl a 
Henrik Koefoed som den 
snobbiga Don Ranudo och 
Lone Hertz som hans, om 
möjligt ännu mer fisförnä-
ma fru Donna Olympia. De 
kommer från landets för-
nämsta adelssläkt, den abso-
lut finaste i Spanien. Famil-
jeförmögenheten har de sedan länge förslösat och 
de är så fattiga att deras kläder hänger i trasor. 
Till frukost, lunch och middag vankas mögligt 
bröd och s k gåsvin, d v s helt vanligt kranvatten. 
Men man håller skenet uppe och ingen friare är 
fin nog för deras dotter oavsett hur rik, snäll eller 

belevad han än må vara. Fasaden måste upprätt-
hållas till vilket pris som helst. Ett klassiskt Hol-
berg-upplägg med dolda relationer, falskspel och 
roliga vändningar.n
Don Ranudo, Grønnegårdsteater, t o m 26 augusti, 
www.groennegaard.dk

En munter pjäs om en idiotiskt idé spelas inramad av en  
lummig grönska där skratten blandas med somrigt fågelkvitter. 

SKENET SKA BEDRA
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MELLAN UPPLYSNING OCH UNDERGÅNG
Dramat bryter ut för fullt när när HamletScenen har världspremiär på sin första internatio-
nella samproduktion av “Hamlet” i ny tolkning och bearbetning. 

Uppgörelsen mellan den nya och gamla världen rasar för fullt. Brutala traditioner utmanas 
av vetenskap och utbildning och hierarkierna står inför kollaps, när den ideologiska utbytes-
studenten Hamlet återvänder hem till Kronborgs slott från universitetet i Wittenberg för att 
delta i sin fars begravning. Allt är sig likt på slottet men Hamlet har förändrats. Han är  
besjälad av nya kunskapsideal och idéer om den moderna ansvarsfulla människan. Men i 
hans barndoms slott härskar fortfarande den gamla ordningen; öga för öga, tand för tand. 
Kan kronprins Hamlet bryta sig lös från traditionens blodiga band och föra sitt kungarike in 
i en mer upplyst epok? Eller är hans upplysningsprojekt dömt att misslyckas?

Cyron Melville ikläder sig Hamlet och Natalie Madueño ses i rollen som Ofelia. Hamlets 
mor Gertrud spelas av Vivienne McKee, och Mike Sheridan står för musiken.

Hamlet 1–19 augusti 

Shakespearfestivalen bjuder på klassiker av tvenne slag på scen och 
vallar. Hamlet och Ofelia möter oss i skådespel skapade på både nya 
sätt och med nya intentioner.

      

OPHELIA MÖTER JAPAN
Ofelias spöke går igen på Kronborgs vallar och i föreställningen berättas 
om Ofelias öden inom ramarna för den vackra och traditionella japan-
ska teaterformen Noh. Följ med på Ofelias rörande och spännande natt-
vandring. 

Det är världspremiär av “Ophelia - Noh” med gästspel av interna-
tionellt erkända KOH LO SHA Noh-kompaniet från Tokyo. Föreställ-
ningen är specialproducerad för Shakespearefestivalen med anledning 
av 150-årsfirandet av etableringen av diplomatiska förbindelser mellan 
Danmark och Japan.n

Ophelia - Noh 22–23 augusti

HamletScenen 
www.hamletscenen.dk

Kronborg
Klassiskt på

Foto: Søren Meisner
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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.

T o m 22 oktober

TVÅ ESS  
I MODERN KONST

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.

VERK AV  MARINA ABRAMOVIC  Foto: Marco Anelli 

VERK AV TAL R  Foto: Louisiana

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

T o m 10 september

Om man kommer gåendes på Strøget så kommer 
man så småningom fram till Helligåndskirken. 
Strax bredvid viker man upp på Niels Hemmingsens  
Gade och bara ett kvarter norrut når man Gråbrö-
dratorget med sina härliga restauranger och café-
er. Torget är uppkallat efter en tiggarmunksorden 
som huserade här åren 1238–1530. En del av det ur-
sprungliga 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 Köpen-
hamnskännaren finner dock sina egna 
små oaser, vid sidan om Strøget.

NORR OM STRØGET
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EDGAR DEGAS. TRE DANSÖSER Foto: Pernille Klemp

Med utställningen Masterpieces, från Degas till Hammershøi, visar Ordrupgaard bredden av mäster-
verk från museets franska och danska samlingar. Här kan man uppleva kronjuvelerna av mästare som 
Edgar Degas, Claude Monet, Auguste Rodin, Paul Gauguin, Vilhelm Hammershøi, L.A. Ring m fl. 

Det är helt enastående att man som publik kan uppleva Ordrupgaards omfattande samlingar av  
pasteller, verk som sällan ställs ut p g a sin ljuskänslighet och delikata karaktär. Bland dessa finns Degas 
älskade och mästerliga skildringar av ballerinor i övningssalen samt Renoirs och Manets tolkningar av 
parisarna och livet i den franska metropolen i slutet av 1800-talet.

Masterpieces. Från Degas till Hammershøi, t o m 27 augusti

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

Delikat  
DEGAS & HAMMERSHØI

Ordrupgaard
www.ordrupgaard.dk

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

Colourful colony
At Ordrupgaard works of two different 
painters are on display. French Degas 
and Danish Hammershøi are two paint-
ers within the vast collection of pieces 
of art at Ordrupgaard. Both are masters 
in their own and seldom on display due 
to the delicate nature of material but 
never the less important cornerstones 
in the history of art.

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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= FESTIVAL

På årets festivalprogram finns massor av roliga 
evenemang som skördefester, aktiviteter för vuxna  
och barn, snapsskola, nordiska tapas och grön-
ländska specialiteter. Festivalen bjuder dessutom  
på läckerheter från havet och man kan slå sig ned 
och käka kvällsmat tillsammans med lokala  
Köpenhamnare vid gemensamma långbord eller 
smaka på olika cidersorter. 

Över 20 internationella gastronomiska profiler  
kommer till festivalen vilket är ett rekord sen 
starten 2005. T e x kan man äta en exklusiv  
middag på Aamans senaste restaurang, Aamann 
1921, som gästas av den japanska stjärnkocken 
Hideaki Sato.n

Copenhagen Cooking, 18–27 augusti,  
www.copenhagencooking.dk

Tack vare restauranger som Noma har Köpenhamn i dag en framträdande 
plats på gastronomins världsatlas. I augusti bjuder Copenhagen Cooking & 
Food Festival på en uppsjö av härliga smakupplevelser.
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ÅRETS RÄTT 2016 Foto: Rasmus Flindt Pedersen

SMAKLIG
måltid

Copenhagen Cooking
This foodfestival has something cooking and 
brewing for fooslovers of all ages. Harvest- 
festivals, school of snaps, nordic tapas and  
specialities from Greenland to name a few. Have 
a seat at a longtable and enjoy delicacies together  
with copenhageners. 

Festivalen är därför en avancerad ölfestival med internationell livemusik samt en konstfestival 
med helstekt spädgris och internationella gästkockar. En totalfestival mitt i en konstinstallation 
skapad i samarbete med bryggare, musiker, kockar och performancekonstnärer från hela värl-
den. På festivalen är man inte en passiv besökare utan mer inbjuden som gäst för att delta i de 
olika aktiviteterna samt att njuta av omgivningarna och konsten.

Artister som kommer är bl a Iggy Pop, Band of Horses, Tinariwen, Beach House, Conor 
Oberst, Iceage, Mouse on Mars och många, många fler.

Haven Festival 11–12 augusti, www.havenkbh.dk

ÖL + MAT + MUSIK

Den nya festivalen i Köpenhamn kombinerar öl, mat, konst och musik 
på ett helt nytt sätt. På Refshalevej blir det högt i tak när HAVEN  
Festival drar igång.
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Det nya Experimentarium är designat för typiskt, 
skandinaviskt sommarväder. Även om regnet 
öser ner, kan den goda upplevelsen inte regna 
bort och på den interaktiva takterrassen kan  
man njuta av den friska luften och solen, när den 
tittar fram.

Experimentariums stora takterrass har en fan-
tastisk utsikt över stadens tak och är utrustad 
med interaktiva lekredskap, som kopplar ihop 
motion och frisk luft med teknologi, matematik 
och musik. 

Sommarens nyhet på takterrassen är Klossplat-
sen. Här kan du bygga ett hus, en fästning  
eller något annat av stora, mjuka stenar gjorda av 
skumgummi. Med den stora kranen kan du lyfta 
och flytta dina byggmaterial. 

Under resans gång lär du dig om grundläggande 
byggnadsprinciper, som t.ex. takläggning och hur 
du bygger stabila väggar. Det är också roligt att 
riva ner alltihop igen och bygga något nytt. 

Varje dag får du också uppleva ett program som 
är packat med fascinerande försök och du kan 
få dyka in i kroppens organ-mysterier. Hur ser 
ett öga ut inuti, och hur går en smörgås resa från 
mun till bak genom matsmältningssystemet? 

Klossplatsen är roligast från 4–8 års ålder och 
uppåt.   

För svenska besökare finns det alltid pengar att 
spara. Få 20 % rabatt på entrébiljetten med Club 
Bropass och Scandlines över Helsingborg– 
Helsingør. Särskilda villkor gäller. 

Experimentarium håller öppet varenda dag hela 
sommaren.n 

På Experimentarium sjuder och bubblar vetenskapen och de goda  
upplevelserna fritt varje dag – oavsett vädret. 
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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. 

KRONBORG
Foto: Thomas Rahbek

KAREN BLIXEN MUSEET 
www.blixen.dk
 
Besök den världsberömda 
författaren Karen Blixens 
vackra hem Rungstedlund. 
Det var här hon skrev sina 
kända berättelser, bl a Den 
afrikanska farmen. Det är 
alltid snittblommor från 
trädgården i vaserna, så 
som Karen Blixen själv ville 
välkomna sina gäster.

Öppettider i augusti:  
tisdag–söndag 10–17 och måndag 12–19, där du  
kan njuta av Afternoon Tea i caféet.

Rungsted Strandvej 111, www.blixen.dk

LILJEFESTIVAL PÅ GAVNØ SLOT
www.gavnoe.dk

I augusti och september blommar liljorna och rosorna som 
bäst på underbara Gavnø Slot. Det är ett flor utan like i alla 
möjliga färger. Denna härliga slottspark bjuder på växtupple-
velser och inspiration oavsett om det är till ditt sinne eller din 
trädgård. 
Öppet dagligen kl 10–16. 

Experimentarium 
www.experimentarium.dk

SOMMARVÄDRET ÄR ETT  
OFÖRUTSÄGBART EXPERIMENT
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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… Samlingen 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-
cierna, 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  
storlek som med all sannolikhet har varit en del 
av en komplett elefant. Även om resten av den  
stora bronsfiguren nu förmodas ligga på havs- 
botten avspeglar fyndet antikens resursfulla  
handelsvärld.n

Krig og Storm, Vragskatte fra Sicilien, t o m 20 augusti

SICILIENS ANTIKA SKATTER
Denna 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
This exhibition at Glyptoteket in Copenhagen 
focuses on the many ship wrecks off the coast 
of Sicily. The waters surrounding the Mediterra-
nean island is littered with wrecks from ancient 
wars and commercial shipping 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 so-
cial 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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I september är solen som en briljant på himlen så vad passar väl bättre 
än lika briljanta upplevelser både ute och inne.

SPELMAN PÅ TAKET
En historia om livet, kärlek och 
skratt med medryckande klez-
merinspirerad musik som ock-
så handlar om förföljelse, kär-
lek och politik. Philip Zandén i 
huvudrollen tillsammans med 
Katarina Ewerlöf och våra ma-
kalösa musikalartister Oscar 
Pierrou Lindén och Åsa Fång. 

Premiär 2/9 malmoopera.se

FALSTERBO BIRD 
SHOW
En hel helg med fåglars liv i  
fokus via bild, aktiviteter,  
skådning, konst, barnevene-
mang, föredrag, vandringar 
med mera. Gör en utflykt till 
fantastiska Falsterbonäset  
med hela familjen, alla vänner 
och släkten. 

1–3/9 falsterbobirdshow.com

ZUCCHERO
Denna italienska superstjärna  
har i flera årtionden förfört 
med sin musik och röst. Hans 
konserter är upplevelser för nya 
och gamla lyssnare och denna 
gång bjuder han på låtarna från 
senaste albumet ”Black Cat” 
där han bland annat jobbat 
med Bono, Mark Knopfler och 
Elvis Costello. 

31/8 drkoncerthuset.dk 
1/9 slagthus.se 

SMAKPROV FRÅN NÄSTA MÅNAD

      Skall vi  
 åka till Str 
    anden

På Experimentariums 
stora vattenutställning 
Stranden kan du dyka 
ner i vattnets våta  
vetenskap och leka dig 
till respekt och förnuftig 
framfärd på vattnet.  
Och våta ärmar betyder 
bara att du haft det  
skojigt.
Åk med Scandlines från Helsingborg  
eller Öresundsbron från Malmö och  
spara 20% på entrébiljetten till  
Experimentarium. Särskilda villkor gäller.  
Läs mer på experimentarium.dk
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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




