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Foto: Natascha Thiara Rydvald

ANNIE GET YOUR GUN   
Foto: Niels Ditlev
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 1. Wallmans Entourage
Inför säsongen har Wallmans Cirkusbygningen slagit på stort och byggt om stora delar av 
scenen för att passa den helt nya showproduktionen. Man hyllar i ett specialdesignat num-
mer de stora artister som lämnade jordelivet förra året, Prince, David Bowie och George Mi-
chael. Det blir som vanligt högt tempo, god mat och en upplevelse utöver det vanliga.n

Entourage, Wallmans Cirkusbygningen, spelar t o m 16 juni 2018, www.wallmans.dk

2. Dramatisk middagsbjudning
Amir Kapoor är en framgångsrik pakistansk-amerikansk advokat som är gift med den vack-
ra, kristna Emily. Hon är konstnär och arbetar med den islamska kulturen i sina konstverk 
medan Amir själv betraktar sig som avfälling med starkt kritisk inställning till islam. Då de 
är värdar för en middagsbjudning spårar allt ur och vad som från början var en trevlig till-
ställning urartar till något långt mer ödeläggande.n

Disgraced, t o m 7 oktober, www.bettynansen.dk

3. Fram med bössan, Annie
Irving Berlins klassiska musikal “Annie get your gun” spelas på Det Ny Teater i Köpenhamn 
i höst. Det är med en stjärnspäckad besättning man tar sig an den uppdaterade musikalen 
om Annie Oakley som innehåller musikaliska örhängen som bl a ”Anything You Can Do, I 
Can Do Better”, ”You Can’t Get A Man With A Gun”, ”Doin’ What Comes Naturally”, ”The 
Girl That I Marry”, ”They Say It’s Wonderful” och naturligtvis ”There’s No Business Like 
Show Business”.n

Annie get your gun, t o m 17 december, Det Ny Teater, www.detnyteater.dk

1

4. Barnens Pan  
På Folketeatret spelas en underbar och magisk historia för alla barn. Peter Pan 
tar publiken med till en önskeö befolkad av olika sagoväsen. Men också listiga 
krigare och luriga sjöjungfrur, för att inte nämna den glupska krokodilen och 
den läskiga Kapten Krok. Peter och hans vänner Wendy, John och Michael ut-
forskar tillsammans det fantastiska Evighetslandet och en massa spännande 
äventyr blir till en upplevelse för hela familjen.n

Peter Pan, 12 oktober–3 december, Folketeatret, www.folketeatret.dk

5. No Exit – Reloaded  
Det som först verkade som en omöjlighet 
blev över en natt sanning. Britterna ville 
backa ur EU med en Brexit och Donald 
Trump blev världens mäktigaste man. 
Hur kunde detta hända och vad kommer 
det att betyda för framtiden? 

I pjäsen är det år 2027. Hur påverkar 
dagens radikala beslut och oförutsägbara 
politiska situation framtidens samhälle 
och människor som skall leva med kort-
siktiga och nyckfulla beslut? Vart är vi på 
väg? Kommer modern terrorism att styra vardagen för miljarder människor eller finns det 
ett hopp - att förnuftet skall segra till slut?n

NO EXIT – RELOADED, t o m 11 oktober, www.houseofinternationaltheatre.dk
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VILDHEKS 
Föreställningen talar på djupet av de ungas hjär-
tan. Stora och små barn slukar de sex böcker-
na i ett nafs och med glupande aptit. Østre Gas-
værk Teater spelar Lene Kaabersbøls prisvinnan-
de ”Vildheks”, och skapar en ny teaterverklighet 
med en härlig blandning av rysare och fantasy.
Den handlar om den onda Kimæra som hotfullt 
svävar i dimmorna under kupolen men Clara ut-
manar sitt mod och ger sig ut på villovägarna och 
bekämpar det onda.

De tidigare familjesuccéerna ”Jordens Søjler” 
och ”Skammerens Datter” har hittills setts av 
över 250.000 begeistrade teaterbesökare. Musik av 
kompositörerna till Hitman-spelen som drama-
tisk inramning till pjäsen.

VILDVEJEN
Följ med på VR-vågen och få en helt ny uppfatt-
ning av ordet totalupplevelse. Du blir huvudper-
sonen i föreställningen ”Vildheks” med ett par 
VR-glasögon och hörlurar. VR förflyttar dig till 
en annan verklighet och dimension på ett sätt 
som aldrig tidigare skett. Plötsligt står du i tät, tät 
dimma. Var är du? Det långa gräset kittlar mel-
lan tårna och vinden ilar upp längs ryggen. Där 
finns underliga ljud och en frisk doft av blod och 
en ängel med jättevingar. Eller… Kom med på 
en äventyrlig resa i en totalupplevelse för alla sex 
sinnena.n

Vildheks och Vildvejen t o m 22/10, www.gasvaerket.dk 

TRE I PA
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IK

VR-TEATER

De tre danska komikerna Lyby, 
Kopernikus och Berthelsen 
lovar att bli ännu mer crazy i sin 
nya show ”Ingen panik”.

Østre Gasværk står för en fantastisk 
och kontinuerlig förnyelse i  
Köpenhamns teatervärld och gör nu 
VR-teater för alla som vill pröva.  

Tidigare shower som trion gjort har blivit 
braksuccéer och den nya showen kommer 
att bli fortsättningen på deras udda vinklar 
på verkligheten och vår omedelbara om-
givning. Fasader och roller är avskalade 
och kvar blir det nakna och oförfalskade. 
Det finns alla förutsättningar att det kan 
gå helt galet, och det med mässingsmusik.
Det utlovas ett gränsöverskridande utan 
nödutgångar. Publiken kan förbereda sig 
på att det blir närkontakt av första graden 
och inga fingrar läggs emellan när de tres 
galna liv skall blottläggas.

Lyby, Kopernikus och Berthelsen har  
varit vänner sedan skådespelarutbildningen  
för 25 år sedan och sedan dess har deras 
karriärer löpt parallellt med allt från dra-
ma till komedi. Det är just spännvidden i 
deras konstnärliga uttryck och deras ömse-
sidiga respekt för varandra som skapar at-
mosfären av uppsluppenhet och tokerier.n

Ingen Panik, turné, www.ingen-panik.dk
VILDHEKS OCH VILDVJEN  Foto: Dennis Westerberg
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Det gamla Egypten har alltid fascinerat och inte minst faraonerna 
har varit stoff för många föreställningar genom tiderna. Utställningen 
spänner över perioden från 2000-1700 f Kr då det egyptiska riket var 
på uppgång och starka faraoner enade riket igen. Besökaren får en 
smygtitt på maktstrukturer, tillbedjan och vardagsliv i det gamla  
Egypten där Farao härskade som en personifierad gud och obestridd 
auktoritet. 

FÖREMÅL FRÅN HELA VÄRLDEN
Glyptotekets egen samling tillhör de finaste i värl-
den och ställs ut tillsammans med lån från bland 
andra The Metropolitan Museum of Art i New 
York, Medelhavsmuseet i Stockholm, National-
museet och Museum of Fine Arts i Boston. Det 
ger en unik inblick i kulturen kring de maktfull-
komliga faraonerna; från skulpturer till små amu-
letter.

KROKODILGUDEN SOBEK KRÖNS
Samarbetet med Museum of Fine Arts i Boston 
har en särskild historia. 2010 reste Glyptotekets 
egyptolog, Tine Bagh, til Boston med en gipsmo-
dell av en trolig krona till en staty av krokodil- 
guden Sobek. I Boston slogs det fast att kronan 

passar ihop med en staty af Sobek som fanns i 
Boston. Nu blir de två återförenade och man kan 
för första gången se hur stayn såg ut när den  
gjordes. 

HÖGLÄSNING AV HIEROGLYFER
Det finns många goda historier och myter från 
och om den här tiden som fascinerar både sto-
ra och små. Utställningen har trappor vid sidan 
om montrarna för barnen. Det finns också mate-
rial för barnen att leka och lära mer med. Texter 
skrivna med hieroglyfer läses upp på bl a dans-
ka och engelska så man får en känsla för hur det 
kunde låtit när en farao berättade.n

MAKTENS  
RIKE

Farao. Magtens ansigt
12/10–25/2 2018,  
Glyptoteket
www.glyptoteket.dk

Foto: Kim Nilsson
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Katterna 
klöser igen 

Den välkända musikalen ”Cats” är på turné och kommer till Danmark och 
Köpenhamn i höst. 
Musikalen ”Cats” som är baserad på författaren T. 
S. Eliots ”Cats - de knepiga katternas bok” är på 
en internationell turné. ”Cats” är en av de längst 
spelade föreställningarna både i West End och på 
Broadway. Den hade världspremiär på New Lon-
don Theatre 1981 och spelades sedan där under 
21 rekordartade år, med totalt ca. 9 000 föreställ-
ningar.  Produktionen belönades med både  
Olivier Award och Evening Standard Award för 
bästa musikal. Broadwayuppsättningen spela-
des i 18 år och fick 1983 motta sju stycken Tony 
Awards, inklusive Bästa Musikal. Sedan världs-

premiären har ”Cats” visats i över 30 länder, över-
satts till 15 språk och setts av över 73 miljoner 
människor över hela världen.  Både den ursprung-
liga Londonensemblen och Broadwayensemblens 
inspelningar blev vinnare av Grammy Awards.  
Bland höjdpunkterna i denna klassiska Andrew 
Lloyd Webber-succé finns låten ”Memory” som 
har spelats in av över 150 artister, alltifrån Bar-
bra Streisand och Johnny Mathis till Liberace och 
Barry Manilow.n

Cats
25–29/10 Royal Arena
www.royalarena.dk

Familjeläckerier

Huvudbyggnaden i parken är från ca 1623 och 
beboddes av de anställda på slottet. 1850 fick den 
kungliga materialkusken M Hansen kungligt brev 
av Frederik VII om att han kunde öppna en ser-
vering ”till amuserande glädje”. Glädjen begrän-
sades dock till kaffe och tevatten men mjölk och 
grädde kunde också tillhandahållas över halvdör-
ren om så önskades. Därmed var Danmarks för-
sta ”familiehave” öppnad. Det lilla traktörsstället 
betalade årligen ett arrende till den danske kungen 
på hela 24 kr. Efter några år fick man också till-
låtelse att sälja bayerskt öl medan andra munt-
ra drycker av starkare kaliber fortfarande endast 
kunde tas med och förtäras av gästerna. Denna 
självförplägnad var dock avgiftsbelagd.

På grund av etablissemangets litenhet döptes 
den snabbt till ”tevattenhuset” eller ”Pusteørerne”. 
Dessa vattenhål blev snabbt populära mötesplat-
ser för det bättre borgerskapet och här tumlade 
Köpenhamns kulturelit flitigt. Här mötte således 
Holger Drachman sin näpna hustru Edith för för-
sta gången. Listan över kända gäster som bevis-

tat ”Haven”, som den kallas i folkmun, är mycket 
lång och växer för varje år. Den legendariske hu-
moristen Storm P har till och med en egen staty i 
parken som skars ut ur parkens äldsta almträd av 
konstnären Ole Bülow 1998. Storm P’s museum 
ligger också i nära anslutning till restaurangen.

Hansens familiehave drivs idag av familjen 
Christensen och 
är en synnerligen 
väletablerad oas 
bland kunglighe-
ter, kändisar och 
vanligt folk som 
värdesätter det 
genuint  
danska köket  
och dess tra-
ditioner.n

Hansens Gamle Familiehave,  
www.hansenshave.dk

Mitt i centrala Köpenhamn ligger Frederiksberg där Frederiksberg Slott och 
Zoologisk Have är granne med en av stadens bäst bevarade folkliga hemlig-
heter, Hansens Gamle Familiehave.

HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE  Foto: VisitDenmark

Foton: V
isitD

enm
ark
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Strøget
Den klassiska gågatan Strøget delar Köpen-
hamns centrum i två delar. Strøget är välkänt 
för sina turister, gatugycklare, vimmel och 
dyra märkesbutiker men den riktige Köpen-
hamnskännaren undviker gågatan och finner 
sina egna små oaser, bort från Strøget.

Om man kommer gåendes på Strøget så kommer  
man till Amagertorv och det berömda Stork-
springvandet, som egentligen borde heta Tran-
fontänen. Fortsätter man sedan mot Rådhusplat-
sen så kommer man 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 res-
tauranger och caféer. Torget är uppkallat efter en 
tiggarmunksorden som etablerade sig här år 1238 
men munkarna var lite för glada i rusdrycker så 
man fick avveckla orden år 1530. En del av det ur-
sprungliga klostret utgör idag en del av restaur-
ang Peder Oxe på nr 11. Den respekterade dans-
ke statsmannen Corfitz Ulfeldt slog tillsammans 
med sin fru Leonora Christina ner sina bopålar 
på torget som snart fick bära hans namn. Då  
Corfitz föll i onåd tvingades han fly och danskar-
na rev hans pampiga hus för att utplåna hans  
minne. År 1664 restes dock en skampåle över  

Ulfeldt som idag kan ses på Nationalmuseum i 
Köpenhamn. Till minne av skampålen lades en 
granitsten på platsen. År 1841 ändrades namnet 
på torget tillbaka till Gråbrödretorvet vilket det 
heter än idag.

Torgets omkringliggande byggnader karaktä-
riseras av sina starka färger och sitt rika utbud 
av restauranger och caféer. Byggnadernas histo-
ria sträcker sig många hundra år tillbaka i tiden 
men torget har genomgått omfattande förstörelse 
i historien. Vid den stora branden 1728 brann alla 
husen ner men byggdes upp igen bara för att åter-
igen jämnas med marken vid Slaget om Köpen-
hamn 1807. Torget byggdes upp igen och fick sitt 
nuvarande utseende i slutet på 1960-talet då den 
stora bunkern, som låg mitt på torget, togs bort 
och området blev en bilfri zon.n

www.visitcopenhagen.dk

Norr om

Med sin egen kropp och energi som primärt ma-
terial, har Marina Abramović sedan 1970-talet  
utvecklat en av samtidens mest radikala och  
kompromisslösa konstnärskap. Hon är en av 
kropps- och performancekonstens pionjärer och 
är speciellt känd för sina fysiska och mentalt krä-
vande verk. Dessa som kretsar runt kropp, kön, 
energi, relationer, smärta, närvaro och identitet. 

Hennes konstnärskap spänner från det våld-
samma och riskabla handlingarna, till det mer 

tysta energiutväxlingar och möten med den  
publik som i stigande grad har blivit huvud- 
aktörer i hennes konstverk.

Utställningen på Louisiana har fått namnet  
The Cleaner och presenterar mer än 100 verk, 
med ett spann på över 50 års arbeten från tidiga 
konceptskisser, måleri och ljudverk till presenta-
tioner av konstnärens performanceverk.n

ETT ESS  
I MODERN KONST

Marina Abramović, 
The cleaner
T o m 22 oktober,
Louisiana Museum  
of Modern Art
www.louisiana.dk

Få konstnärer idag väcker så många känslor och reaktioner som kropps- och 
performancekonstnären Marina Abramović. Louisiana presenterar nu den 
första stora retrospektiva presentationen av hennes arbeten i Europa.

THE HOUSE WITH THE OCEAN VIEW  Foto: Attilio Maranzano 
Courtesy of the Marina Abramović Archives
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För många danskar representerar fortfarande de 
tre karibiska öarna ett fjärran, exotiskt paradis. 
Många har sett de idylliska bilderna som cirku-
lerat i Danmark genom århundradena. Från det 
jungfruliga drömlandet till de idylliska plantage-
landskapen och det turkosblå vattnet.

I verkligheten så var det långt från så paradi-
siskt på den danska kolonin. Mer än 120.000 afri-
kanska slavar fördes på danska skepp över At-
lanten till ett liv med våld och tvång. Djupdyk i 
de gamla arkiven har grävt fram dokumentation 

som ger en mer fullständig bild av Danmark som 
kolonisatör och de villkor som gällde för de som 
tvingades jobba där. 

Utställningen ”Blinde vinkler” visar en mängd 
foton och dokument som ger en spännande och 
intressant bild av dagens Virgin Islands som var 
under dansk flagg i över 200 år.n

Blinde vinkler, Billeder af kolonien Dansk Vestindien, 
Det Kongelige Bibliotek,  t o m 3 februari 2018,  
www.kb.dk

PARADISETS BLINDA VINKLAR
I år är det 100 år sedan Danmark sålde sina kolonier i Västindien,  
öarna St. Thomas, St. Jan och St. Croix, till USA.

FRÅN MUN TILL ÄNDA 
Hur lång är din tunntarm? Hur lång tid tar det egentligen för maten att 
passera kroppen? Detta är några av de frågor som blir besvarade när vi 
dissekerar hela matsmältningssystemet.

ELD I OLJAN 
Upplev en eldtornado och lär dig mer om eld, förbränning och lågor. 
Vad händer egentligen innan något fattar eld? CO2 och drivhuseffek-
ten. Alla pratar om CO2 men vad är det egentligen? Var kommer CO2 
från? Hur påverkar det vårt klimat? Och hur smakar det egentligen?

ÖGONDISSEKTION 
Lär dig om ljusets väg genom ögat. Hur fungerar en kontaktlins? Vad 
är den blinda fläcken? Och vad är färgblindhet egentligen? Här får du 
svaren. Alla demonstrationer är på danska men man kan också be om 
att få svaren på engelska om det underlättar.n

KOM HELT NÄRA  
VETENSKAPEN 
 PÅ EXPERIMENTARIUM

På Experimentarium i Köpenhamn blir vetenskapen tankeväckande, explo-
siv, klistrig och t o m illaluktande. Här kommer du nära de fenomenala av-
tryck som naturvetenskapen och teknologin avsätter i våra liv. Varje dag är 
programmet fyllt med spännande demonstrationer från vetenskapens värld. 
Upplev skruvade eldtornados, genomskurna ögon och tarmvred när Expe-
rimentariums unga förmedlar sin kunskap i de olika ämnena. Följ med på en 
djupdykning i kroppen, in i flammorna och ut i atmosfären.

Experimentarium
www.experimentarium.dk

Experimentarium är öppet alla 
dagar. För svenska besökare 
finns det pengar att spara, få 
20% rabatt på entrébiljetten 
med Club Bropass och Scandlines  
via Helsingborg-Helsingör.  
Särskilda villkor gäller.

Gå på upptäcksfärd på vackra Assistens Kirkegård i stadsdelen Nør-
rebro, 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 fatti-
ga 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    

ASSISTENS KIRKEGÅRD   
Foto: Ty Strange Kändisar på  

kyrkogården
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Traditionen påbjuder att höstens varma färger 
pryder Tivoli när de slår upp sina portar för barn-
familjer, nöjeslystna fans, restauranggäster och 
alla andra som vill njuta av de vackra omgiv-
ningarna. Givetvis finns det också som sig bör, 
många småbodar som erbjuder allt från mat 
och dryck till hantverk och godis.n 

Halloween på Tivoli, 13 oktober– 5 november,  
www.tivoli.dk

I hela tre veckor blir Tivoli åter igen  
förvandlat till ett mysigt och förtrol-
lande Halloween-universum.

HÖSTENS 
KUSLIGASTE 
VECKOR

A
lla foto: Lasse Salling

Besök Experimentarium med hela familjen och låt 
hjärncellerna komma på träningsläger

 
17 utställningar. 3 våningar

Skoj, lek och lärande

www.experimentarium.dk
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Hans-Peter Edh, Bill Hugg,  
Håkan Paaske m. fl.
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INTIMAN
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Boka höstlovet 
till BRA pris!

Hos oss får alla medföljande barn mellan 2-11 år 
90% rabatt på grundpriset under höstlovet,  
30 oktober - 5 november, exklusive skatter  
(barn som inte fyllt 2 år åker gratis). 

Boka nästa resa på flygbra.se

rabatt för medföljande

barn under höstlovet*


