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1
1. Se Carmen i trikå
Carmen är en fri kvinna. Hon lever ut sina passioner utan att låta sig påverkas av de begräns-
ningar som samhället ålägger henne. Nu kommer en helt ny balett om den berömda kvinnan 
från tobaksfabriken. Världspremiär blir det på Gamle Scen på Det Kongelige Teater i Köpen-
hamn. Det Kongelige Kapell spelar George Bizets berömda musik och skrädderiverkstan har 
verkligen tagit ut svängarna med storslagna kostymer och scenerier. Den spanska stjärnkor-
eografen Marcos Morau tar avstamp i den ursprungliga romanen av Prosper Mérimée.  
Morau har sin helt egna stil där han sätter nya ramar och ändrar händelseförloppet framför 
publikens ögon.n

Carmen, 28 september –1 november, Det Kongelige Teater,  
www.kglteater.dk

2. Ensamhetens språk
På Arkens konstmuseum huserar slumrande clowner med 
käcka hattar på sned och färgsprakande, festliga dräkter. 
Clownerna är skapade av den schweiziske konstnären Ugo 
Rondinone och är fokuspunkten för stjärnkonstnärens 
stora soloutställning. Utställningen är ett porträtt av 
en helt vanlig människas vardag visad genom 45 olika 
handlingar. De har alla fått en självständig titel som  
t ex att vara, andas, sova, drömma, vakna, stiga upp, sitta,  
höra o s v. Varje interaktiv clown personifierar dessa 
handlingar i en 24-timmars loop.n

Ugo Rodinone – Ensamhetens språk, t o m 30 december, Arken,  
www.arken.dk

3

4

3. Hamnmusik från de sju haven 
Danmarks mest autentiska och vindpinade festival återvänder och bjuder in både landkrabbor, sjöjung-
frur och annat gott folk till en festival för hamnmusik från världens alla avkrokar. Denna musiktradi-
tion har under alla år bundit samman all världens sjöfararnationer. Festivalen hålls i Helsingör där sal-
ta banditband, sneseglade vissångerskor och tångbehängda krutorkestrar framträder.n

Knejpefestivalen, 5–6 oktober, www.knejpe-festival.dk

4. Three decades of country
Efter tretton års frånvaro från den internationella turnécirkusen har nu Shania Twain beslutat sig för 
att utöka sin pågående turné med flera datum i Europa. Efter den succéartade spelningen i somras på  
Radio 2 Live i Hyde Park fick Twain blodad tand och fansen jublar över hennes återkomst. Hon har  
precis släppt ett nytt samlingsalbum “Now” som omfattar tre årtionden som den bäst säljande kvinnliga 
countryartisten någonsin.n

Shania Twain, 14 oktober, Royal Arena, www.royalarena.dk

5. Tetris-EM i DGI Byen
Snart går EM i Tetris av stapeln i Köpenhamn. Spelet, som uppfanns 1984 av ryssen 
Alekséj Leonídovitj Pázjitnov, betraktas som en av de första datorspelen och finns i flera versioner, men 
i grunden baseras spelet på ett olösligt matematiskt problem. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun 
när de olika figurerna skall placeras in på rätt ställe.  Namnet Tetris kommer från det grekiska prefixet 
tetra som betyder fyra vilket också är antalet kuber i varje figur som kommer fallande.n

EM i Tetris, 14–15 september, DGI Byen, www.dgi-byen.dk
UGO RONDINONE, ENSAMHETENS SRÅK, 2
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I ett enastående samarbete mellan Kröller-Müller Museum, Otterlo, Holland 
kan Arken nu slå upp portarna till en omfattande utställning av Vincent van 
Goghs verk med fokus på förhållandet mellan konst, människa, natur och  
religion. Det var mer än 50 år sedan man i Danmark kunde uppleva en stor 
separatutställning av mästarens målerier och teckningar. 

Köpenhamns bästa engelska teater 
är utan tvekan That Theatre under 
ledning av Ian Burns. Många maka-
lösa pjäser har spelats på Krudttøn-
den och nu är det dags för en favorit 
i repris.
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Van Goghs spiritualitet och konstnärliga blick på 
människan och naturen är enastående. Han var 
en religiös konstnär och var överbevisad om att 
han kunde uträtta goda gärningar genom sitt må-
leri. Därför visar ARKENs utställning, genom 28 
målerier och 11 teckningar, hur hans skildringar 
av hårt arbetande bönder och bedårande land-
skap i Arles skulle förklara det gudomliga i na-

turen och människan; mitt i en brytningstid där 
gudstron var under stark press från modern fi-
losofi och vetenskap. Färgernas toner är otroligt 
vackra, just bara för att de inte är tillfälliga. Precis 
som folk idag inte längre tror på tillfälliga mira-
kel utan har börjat närma sig respekten för och 
tron på naturens krafter.

”Woman in Black”är ett perfekt exempel på go-
tisk skräck när den är som bäst. Man bygger 
upp spänningen till ett klimax i sakta mak, fast 
med en precision värdig en gammal Edvardiansk 
klocka.

Arthur Kipps, en medelålders advokat, hyr en 
teater och en skådespelare för att hjälpa honom 
återskapa och förhoppningsvis driva ut en kuslig 
händelse som inträffade för många år sedan. Fast 
med ett oväntat och fasansfullt resultat.n

Woman in Black, 24 oktober–24 november,  
Krudttønden, Köpenhamn, www.that-theatre.com
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Vincent van Gogh är en av världens mest 
kända och betydelsefulla konstnärer. Be-
römmelsen förklaras med hans vackra 
målerier och hans intima kännedom om 
sitt privatliv som han beskrev i sin omfat-
tande korrespondens med brodern Theo. 
De skapade tillsammans den ultimata 
konstnärsmyten; det plågade konstnärs-
sinnet som skapar de vackraste målerier-
na. Van Goghs verk förebådar det moder-
na i konsten när han låter psykologin och 
subjektet göra sitt intåg i måleriet och ska-
pa bildens expressiva energi genom vibre-
rande färger och ta banbrytande steg mot 
abstraktionen.n

Vincent van Gogh 
1 september–20 januari 2019, 
www.arken.dk
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Ibsens äventyrliga drama om att hitta sig själv spelar på Folketeatret i  
Köpenhamn i höst. 

PEER söker SIG SJÄLV
Ibsen själv sa; ”Blod är aldrig så tunt att man inte 
kan hitta lite släktskap med Peer Gynt” vilket 
minner publiken om den fantasifulla berättelsen 
om lycksökaren som drar ut i världen med ambi-
tioner om att hitta sig själv och bli något riktigt 
stort.

Cyron Melville spelar den unge Peer Gynt och 
Preben Kristensen den äldre. Publiken får följa 
Peer genom ett långt liv. Från hoppfull ungdom 
till en tillfreds vuxen och till sist som den desil-
lusionerade gamlingen som liknar sig själv vid en 
skalad lök. Lager på lager men ingen kärna. På sin 

stora livsresa, som för honom jorden runt, provar 
Peer det mesta. Han förför kvinnor på löpande 
band och lämnar dem, han blir rik och förlorar 
allt, han blir profet och han blir galen. På sin resa 
inser han snart att han flyr från de viktigaste rela-
tionerna i sitt liv. Familjen, kärleken, barnet - alla 
dem som hade kunnat hjälpa honom att finna sitt 
riktiga jag. Han väjde och undkom stället där  
han borde ha blivit stående. ”Peer Gynt” är både 
en klassisk och modern karaktärsberättelse där  
frågan ställs på sin spets; hur kan man vara sig 
själv utan att bli för självupptagen?n

Peer Gynt 
24 oktober–16 december,  
Folketeatret, Köpenhamn,  
www.folketeatret.dk.

Om man kommer gåendes på Strøget så kommer  
man till Amagertorv och det berömda Stork-
springvandet, som egentligen borde heta  
Tranfontänen. Fortsätter man sedan mot Råd-
husplatsen så kommer man fram till Helligånds-
kirken på höger hand. Strax innan viker man upp 
på Niels Hemmingsens Gade och bara ett kvarter 
norrut når man Gråbrödratorget med sina här-
liga restauranger och caféer. Torget är uppkallat 
efter en tiggarmunksorden som etablerade sig här 
år 1238 men munkarna var lite för glada i rus-
drycker så man fick avveckla orden år 1530. En 
del av det ursprungliga klostret utgör idag en del 
av restaurang Peder Oxe på nr 11. Den respekte-
rade danske statsmannen Corfitz Ulfeldt slog till-
sammans 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 dans-
karna 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 ännu 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

Den klassiska gågatan Strøget delar Köpenhamns centrum i två delar. Strøget 
är välkänt för sina turister, gatugycklare, vimmel och dyra märkesbutiker men 
den riktige Köpenhamnskännaren undviker gågatan och finner sina egna små 
oaser, bort från Strøget.

NORR OM STRØGET
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Från måleri till virtual reality, vidskepelse till vetenskap, myter till missioner, 
fantasier till rymdkolonier. Följ med Louisiana på en resa till Månen – ut i 
rymden och in i oss själva. 
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Höstens stora utställning kretsar kring månens 
fascinationskraft, roll och betydelse för oss. Mer 
än 200 verk och föremål presenteras och visar hur 
den runda, vita skivan speglar sig i konst och kul-
turhistoria. Från Galileos månkarta till Norman 
Fosters planer på 3D-printade månbaser. 

På utställningen blandas konst, musik, littera-
tur, arkitektur, kulturhistoria, design och natur-
vetenskap till ett levande och mångfacetterat por-
trätt av vår närmaste granne i himlarymden.
Månen möter publiken som grundläggande sym-
bol och som mål för romantisk och konstnärlig 
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längtan, forskning, existensiella frågor och poli-
tisk längtan efter expansion. 

Utställningen markerar upptakten till 50-årsfi-
randet av människans första steg på månen och 
pekar också på ett starkt förnyat intresse för den 
i både konst och den nya strategiska och ekono-
miska kapplöpningen i rymden. 

MÅNEN – Fra den indre verden til det ydre rum,  
13 september–20 januari

STRAMT OCH FLYTANDE
Från det flytande till det strama, det sinnliga till 
det coola. Ett spännande möte mellan de klas-
siska och de helt nya verken i Vestfløjen, utmanar 
sinnena och visar spännvidden i Louisianas sam-
ling när museet firar sitt 60-årsjubileum.
Stora delar av den moderna konsten vänder sig till 
betraktarens sinnen genom att primärt formulera 
sig som material, färger, former, ytor och texturer. 
Denna presentation av huvudverken, från de olika 
strömningarna i Louisianas rika samling av må-
leri och skulptur från andra världskriget till idag, 
visar på spännvidden av såväl sinnliga som mate-

riella värden; från det flytande organiska till  
minimalistiskt uppstramande former.

I några verk är följsamheten och texturen  
kvaliteter i sig själv. Andra använder kemiska 
reaktioner i materialens möten med varandra. 
Tyngdkraften och tiden, tillfälligheternas magi. 
Andra utforskar oändliga färgnyanser och  
perceptionens komplexitet medan andra möter 
publiken i rummet som coola geometriska objekt.

Med verk av bl a Sigmar Polke, Morris  
Louis, Yves Klein, Alex Da Corte, Franz West 
och Marilyn Minter hittar man således en lång 
rad produktiva dialoger som kritiska utbyten 
kors och tvärs över generationer och konstnärliga 
ståndpunkter.n

FARVE FORM STOF, t o m 21 oktober

www.louisiana.dk 
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ETT FLAMMANDE  
MUSIKALISKT ÄVENTYR
Följ med Clemens och Patrick Berdino på en 
äventyrlig resa till avlägsna länder fyllda med ma-
giska konstnärer och djur. 

Rapparen Clemens står bakom Arenas äventyr-
liga föreställning om pausclownen som reser ut i 
världen för att lära sig en ny konstform eftersom 
ingen längre har tid för pauser i sina fullspäckade 
vardagar. 

Föreställningen blandar det bästa från äventyr 
och musikteater med artisteri i världsklass. 

Publiken möter även Cirkuskronprinsen Patrick 
och får följa med i hans sökande efter den nu för-
svunna pausclownen. Clownen har nämligen nå-
got mycket magiskt som kan rädda Kronprinsens 
cirkus. 

Resan kommer att vara lång och farlig för dem 
båda. På vägen kommer de att möta både balan-
serande astronauter från yttre rymden, charmiga 
hundar, begåvade arabiska hingstar och en tra-
petskonstnär som vänder världen upp och ner.

Jagten på den tabte tåre med Cirkus Arena, 1–17/9  
olika spelplatser på Sjælland, www.arena.dk

FÖRGRYMMADE 
UNGE
Folketeatret tar sig an 
Astrid Lindgrens älska-
de berättelse om illbattingen 
med ett hjärta av guld. 

”EEEEMIL”, ropar Anton Svensson, så det hörs i 
hela Katthult. Nu har Emil från Lönneberga gjort 
ett hyss. Emil är full av bra idéer – men det slutar 
ofta med att något går fel, och då måste han gå till 
”snickarboa” för att sitta och tänka över sina hyss. 
Där brukar han tälja en trägubbe. Nästan 100 trä-
gubbar har det blivit.

Pigan Lina är övertygad om att Emil slutar i 
helvetet. Men Emils bästa vän, drängen Alfred,  
och lillasyster Ida tycker båda att Emil är bra nog, 
precis som han är. 

I Folketeatrets version av ”Emil från Lønne-
berg” skildras berättelserna när Emils huvud är 
fast i soppskålen, när Ida hissas upp i flaggstång-
en, när kommandoran faller i Emils varggrop och 
när Emil har en fest för församlingens fattighjon.  

Emil fra Lønneberg 26/10–16/12, 15/1–20/3 turné, 
www.folketeatret.dk 

Danmarks östra sida har roligheter, 
kuligheter och skojigheter för alla 
barnasinnen. 

BESÖK  
GRANNEN

FÖR DJURÄLSKAREN
Akvariefiskar, burfåglar, gnagare, hundar, katter, 
reptiler, exotiska djur, höns, växter och allt som  
är relaterat till det är samlat under ett tak när 
Danmarks största event för djurälskare tar plats 
på Forum i Köpenhamn. 

Vores Levende Hobby 28–30/9,  
www.forumcopenhagen.dk

LEKOAS MITT I VESTERBRO
Skydebanehaven ligger som en grön pärla mitt i 
det tättbebyggda Vesterbro. Den bemannade lek-
platsen breder ut sig över nästan hela Skydebane-
haven och har sedan den öppnade, 1947, varit en 
av Vesterbros mest populära lekplatser. 

Landmärket är en jättestor färgsprakande pa-
pegoja, med en bred rutschkana på en sida och en 
klättervägg på den andra. Här hittar man även en 
stor sandlåda, indianhörna med tipi, stort klätter-
nät, gungor, idrottsplatser, linbana med klätter-
torn och mycket mer. 

Legepladsen i Skydebanehaven, Absalonsgade 12,  
København V. Öppet t o m 23/9; vardagar 9–18, lör. 
10–17. Vintersäsong; 24/9–28/4, vardagar 9–17.

HELDAG PÅ BAKKEN
För första gången är Bakken öppet på hösten. 
Världens äldsta temapark har öppet under vecka 
42, då Danmarks skolbarn har höstlov. Givetvis 
finns det många roliga evenemang och gratis ut-
omhuskonserter även på hösten. Både maskoten 
Kalle Kronhjort och Pjerrot finns på plats. Att 
besöka Bakken är en rolig heldagsutflykt för hela 
familjen.n 

Bakken, 15–21/10, www.bakken.dk

CIRKUS ARENA

SVEJK
DET KOMISKE EVENTYR OM 
ALLE TIDERS GODE SOLDAT

Medvirkende 
RASMUS BOTOFT 
ULLA HENNINGSEN 
STEEN STIG LOMMER 
ASGER REHER 
TOM JENSEN 
CARSTEN SVENDSEN m.fl.

Af COLIN TEEVAN
Instruktion PETER SCHRØDER
Scenografi SVEN DAHLBERG

27. SEP. – 17. NOV. 2018

BILLETTER  
PÅ NBT.DK

BAKKEN
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www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!

...and all 
that Jazz 
HALSNÆS JAZZFESTIVAL 
Denna sköna konsertfestival har i år dragit till sig 
toppnamn som Kristin Korb Trio, Steen Rasmus-
sen Quinteto Feat. Barbara Casini, Jan Harbeck 
Quartet, Live Jive Jungle, Emil De Waal – Old 
News med Nulle, Randi Laubek, Anderskov, Band 
Ane m.fl.

Halsnæs Jazzfestival, 20–23 september,  
www.gjethuset.dk

STADEN SOM SVÄNGER
I fyra dagar fullständigt flödar Slangerup av mu-
sikaliska framträdanden på många sätt. Från häf-
tiga konserter och brunchshower till festivaltält 
och gatushower. 

Årets tema är ”Först kom jazzen - sen kom 
Beatles - sen kom jazzen igen!” så ta en titt i det 
48 sidor långa programmet och bestäm med vem 
ni ska gå och vilka barn ni ska ta med till Børne-
jazzen.

Snake City Jazz Festival 23–26 september, Slangerup, 
www.snakecityjazzfestival.dk

JAZZIGA DRÖMMAR
Sinne Eeg är en firad jazzsångerska världen över 
och hyllas för sina härliga konserter som känne-
tecknas av stor närvaro på scen, mycket humor 

och enorm musikalitet. Det blir en skönt svängig 
kväll med låtarna från senaste albumet Dreams. 

Sinne Eeg Group 25 september,  
www.kulturhusetislandsbrygge.dk

AFROBEAT, JAZZ OCH FEST
Livligt afrobeat och jazzmusik har fått världen 
att dansa till danska The KutiMangoes. Soundet 
drar från både Fela Kuti och Charles Mingus med 
målet att inte försöka låta som afrikanska musi-
ker utan att blanda och skapa ett nytt sväng. Och 
se det lyckades över förväntan med världsturnéer 
och priser som följd. Missa inte.n

The KutiMangoes, 6 oktober,  
www.kulturhusetislandsbrygge.dk

SVÄNGIGA ÖRHÄNGEN
Glenn Millers musik lever fortfarande, årtion-
den efter hans död. Hans arrangemang spelas 
världen över; i skandinavien är det orkesterleda-
ren Jan Slottenäs som håller i taktpinnen.  Lyss-
na till många kända och mindre kända melodier 
från the golden days of swing som Chattanooga 
Choo-Choo, Saint Louis Blues och den underbara 
Moonlight Serenade.n

Glenn Miller Orchestra, 6 oktober, www.kuto.dk
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Redan vid 4 års ålder fick han sin första gitarr och 
det övades flitigt i pojkrummet i Utica, New York. 
Som 12-åring var det dags att visa upp sina fär-
digheter och tillsammans med sina kompisar bil-
dade han sitt första band. Sedan har det gått som 
tåget och sina 41 år till trots så har samarbeten 
med andra stora artister och hans fylliga riff och 
tunga ackord fört honom till toppen av bluesrock-
himlen. Joe Bonamassa kommer till Det Kong-
elige för att visa var skåpet skall stå när det gäller 
modernt bluesspel på sexsträngad lyra.n

Joe Bonamassa, 29 september, Det Kongelige Teater, 
www.kglteater.dk

Joe Bonamassa är namnet på den 
moderna bluesgurans tyngsta lirare. 

EN MASSA  
BLUES
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HEJ SVEJK

Det komiska äventyret om alla tiders goda 
soldat, Svejk, spelar på Nørrebroteatret i 
höst. Man har dammat av berättelsen om 
den lille, enfaldige mannen som utmanar sys-
temet och möter livets absurditeter med det 
farligaste vapnet av dem alla, humorn.

Hundhandlaren Svejk har papper på att han är 
en idiot och helt olämplig för strid. Ändå blir han 
skickad till fronten för att utkämpa det stora kri-
get. Men när andra lider och dör i förödmjukelse 
går soldat Svejk igenom alla orättfärdigheter utan 
en skråma. Så vad är han egentligen? En komplett 
idiot eller en genial och utstuderad tönt?

Upplev en stjärnbeströdd ensemble i Peter 
Schrøders musikaliska iscensättning med Rasmus 
Botoft i spetsen som Svejk, en av världslitteratu-
rens mest komiska figurer.n

Svejk, 27 september–17 november, Nørrebro  
Teater, Köpenhamn, www.nbt.dk
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Ett skolpaket gör skillnad
Alla barn har rätt till utbildning. Det finns hinder på vägen, som brist 
på läromedel och att många flickor blir bortgifta eller är tvungna att 
börja arbeta. Ett skolpaket med läromaterial och extra resurser gör 
verkligen skillnad för flickor som Rebecca i Malawi. Hon kan nu gå 
klart skolan.

IM kämpar för en rättvis och medmänsklig värld. Hjälp oss att göra 
det möjligt. Ge bort ett skolpaket eller något av våra andra gåvobevis. 

manniskohjalp.se/gavoshop


