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1
1. Små barockpärlor
Ljuva för våra öron och lugnande för våra själar. De komponerades av de stora mästarna och 
denna kväll spelas stycken av Muffat, Telemann, Vivaldi och Bach. Flera av dem kunniga på 
så många områden och deras musik blev så också rik på variationer och olika musikaliska 
idéer och traditioner från alla möjliga håll. Det är verkligen dags att upptäcka dessa pärlor.n

den Sorte diamant i det kgl. Bibliotek, 31 januari, coco.dk 

2. i rök och ruiner
Det nuvarande slottet Christiansborg i centrala  
Köpenhamn vilar på minst 800 år gamla ruiner som 
berättar en spännande historia. Ringmuren från 
1100-talet skulle skydda borgen från bl a sjörö-
vare och för att avskräcka satte man sjörövar-
nas avhuggna huvuden på pålar runt muren. 
Den andra stora ruinen är fundamentet till det 
mytomspunna Blåtårn där politiska förbryta-
re och andra kriminella satt. Den mest beröm-
da var Christian IV älsklingsdotter Leonora 
Christine.n

Guidad tur i ruinerna, varje söndag kl 12,  
christiansborg.dk 

3

4

3. på lyset i Byen
I tre hela veckor kan man uppleva Köpenhamn på ett nytt sätt när en lång rad ljusinstallationer pryder 
stan. Allt från enskilda ljusfenomen till upplysta byggnader som i nattens mörker intar en helt ny skep-
nad. Olika teman finns också där den världsberömda danska designen kommer till tals. Copenhagen 
Light Festival började förra året och blev en dundersuccé.n

 Copenhagen light Festival, 1–24 februari, copenhagenlightfestival.org

4. CPH Fashion Week
Två gånger varje år är det fokus på mode och design i och med Copenhagen Fashion Week (CFW). Det 
är den största modeveckan i Norden och drar tusentals besökare från hela världen. Under veckan blir 
det modeshower, seminarier, workshops och en massa möten mellan designers, inköpare och modein-
tresserade. Samtidigt arrangeras olika events runt om i Köpenhamn som inte alltid är fokuserade på 
just mode och design.n

Copenhagen Fashion Week 29 januari–1 februari, copenhagenfashionweek.com

5. Filmfestival som ingen annan
VOID är en stor internationell festival för animerad film och går av stapeln mitt i Köpenhamn för fjär-
de gången. Namnet syftar på den vita duken innan den fylls av skapelser men också på  
gapet mellan allt som skapas och vad som sedan faktiskt visas på duken för oss alla. I tio dagar visas 
animerad film för ungdomar och vuxna, inte barn, det kommer internationella gäster, hålls seminarier 
och prisutdelningar, evenemang och fester. Filmerna kommer från hela världen och festivalen vill gärna 
visa de som sticker ut och vågar lite extra.n

Cinemateket, Köpenhamn, 24 januari–2 februari, voidfilmfestival.com

   
Foto: Thomas Nielsen

  Foto: Nordea Fonden/ 
Anders Sune Berg

BAckSTAge, FreyA dAlSjö  
Foto: copenhagen Fashion Week
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konstmuseet Arken presenterar en stor, sinnlig utställning med Patricia  
Piccininis äventyrliga universum fyllt med berättelser om verklighetstrogna  
fabeldjur, levandegjorda maskiner och muterade människoväsen.

patricias  
mutErAdE varelser

ÅtrÅ & passiOn

PATriciA PicciNiNi, The coUPle, 2018 (deTAlj). 
Foto: estelle druskovich

Tillsammans med den australiensiska konstnä-
ren Patricia Piccinini går vi på upptäcktsfärd in i 
framtiden. Konstnärens värld myllrar av hybrid-
varelser som har fått liv genom de senaste digi-
tala och bioteknologiska möjligheterna och expe-
riment. I stora, spektakulära installationer möter 
publiken hennes finurliga väsen i livgivande och 
närvarande scenarier som utmanar vår verklig-
hetsuppfattning och bjuder in till att föreställa 
oss världen på ett helt nytt sätt. Hennes hybridva-
relser fascinerar samtidigt som de svävar mellan 

natur, teknologi och människa. Piccinini arbe-
tar inom genren hyperrealism och postpop med 
material  som silikon, glasfiber och till och med 
människohår. Hennes konstnärliga praxis befin-
ner sig mitt i korsningen mellan historieberättan-
de, fantasi och vetenskap. Genom spektakulära, 
känslofyllda installationer undersöker hon aktu-
ella existentiella och etiska spörsmål om hur vi le-
ver och skapar relationer i en högteknologisk tid 
där det naturliga och muterade förhåller sig till 
den nya tiden.n

patricia piccinini
9 februari–8 september, Arken, 
www.arken.dk

det Kongelige teater
www.kglteater.dk

eldFängt temperament
En fängslande historia om åtrå och kärlek i 
August Bournonvilles tolkning av det eld-
fängda och sprakande italienska tempera-
mentet. Publiken möter det unga, förälskade 
paret Teresina och Gennaro mitt i det myll-
rande folklivet i Neapels gator där de lockas 
till den demoniska blå grottan. 

Nikolaj Hübbe och Sorella Englund har låtit  
sig inspireras av humorn och grymheten i 
Fellinis filmuniversum och har förlagt hand-
lingen till 1950-talets Italien. År 1841 talade August Bournonville direkt till de närvarande kunglighe-
terna vilket man på den tiden inte gjorde ostraffat. På äkta ”guldåldersmanér” reste han till Italien där 
han skapade ”Napoli” som snart har uppförts 900 gånger.n
napoli, t o m 7 mars, Gamle Scen

turandOt i Original
Upplev Puccinis opera ”Turandot” i sin 
ursprungliga version som sällan spelas 
numera. Skildringarna av de varmblo-
diga och passionerade människorna är 
just Puccinis varumärke och med sin 
opera om den iskalla sagoprinsessan 
öppnade Puccini en ny värld för både sig 
och sin publik. I ”Turandot” förenas det 
storslagna äventyret med det känslofyll-
da melodiösa när kinesiska folkmelo-
dier flyter samman med det uritalienska 
klangspråket. Puccini själv hann gå ur 
tiden innan operan uppfördes och sedan 
dess har den spelats i hans kollega  
Alfanos tolkning som på uppdrag fär-
digställde den. När nu ”Turandot” spe-
las på Det Kongelige i Köpenhamn så 
är det Puccinis originalversion, allt från 
musiken till scenografin, vilket leder till 
utrymme för både fabulering och spe-
kulation. Operan framförs på italienska 
och textas på danska.n
turandot, 19 januari –8 juni, Stora Scenen

det kongelige är en imponerande byggnad för konsterna. En 
perfekt inramning för de stora känslornas uttryck i det som 
man nu startar vårens säsong med. 

TUrANdoT, UPPSäTTNiNgeN 2011 
Foto: Thomas Petri

NAPoli, UPPSäTTNiNgeN 2014 
Foto: costin radu
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louisianas utställning av den brittiska målaren Cecily Brown har verkligen ta-
git publiken med storm. Hennes verk, som nu finns att beskåda i den västra 
flygeln, vibrerar av liv, färg, rörelse och erotisk kraft. 

pOrrigt och FärgstarKt

Cecily Brown räknas till en av de starkt bidra-
gande konstnärerna som banade vägen för måle-
riets revitalisering på senare tid. Hon har sedan 
1990-talet bott i New York och från början haft 
fokus på just måleriet där hon hämtar inspiration 
hos konstnärer som Willem de Kooning, Philip 
Guston och Francis Bacon men också klassiska 
konstnärer som Goya och Bosch. 

Brown hyllar måleriets klassiska potential för 
förförelse men frigör sig också genom att flir-
ta med det pornografiska och groteska i motiv-
bilden samt referenser till vår tids humanitära 
katastrofer.n

Cecily Brown: Where, When, How Often and with 
Whom, t o m 10 mars

louisiana

www.louisiana.dk 

Från måleri till virtual reality, vidskepel-
se till vetenskap, myter till missioner, 
fantasier till rymdkolonier. Följ med 
louisiana på en resa till månen –  
ut i rymden och in i oss själva. 

mÅnen 
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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 
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,  
t o m 20 januari

cecily BroWN, All The NighTMAreS cAMe TodAy, 2012 
Foto: robert Mckeever
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den imponerande hästshowen ”Apassionata - the magic dream” kommer 
till royal Arena för ett exklusivt gästspel. 

ÖvEr 260 hOvar 
i En dröm
Det kommer att bli ett imponerande stycke un-
derhållning med hästar, ryttare, akrobater som 
med all säkerhet kommer att förvåna publiken 
även om man är måttligt hästtokig. Showen, som 
helt självklart kretsar runt hästarna, tilldrar sig 
vid Paris World Fair år 1900. Eleven Claude upp-
lever många magiska äventyr på sin resa i luft-
skeppet Sphäros innan han hittar sin livs kärlek. 
Apassionatas kreative direktör Holger Ehlers har 
låtit sig inspireras av författaren Jules Vernes  
utopiska romaner. Nio ryttarteam står i centrum 

för en lång rad fantastiska och fantasifulla scener 
som skildrar den nästan ändlösa kärleken mellan 
häst och människa. Mer är 65 hästar från 16 olika 
raser deltar med sina ryttare och skapar en myck-
et speciell stämning. Bl a med hjälp av otroliga 
animationer från det Oscarvinnande teamet  
Pixomondo som med hjälp av både laser 
och inomhusfyrverkeri förstärker den unika 
hästshowen.n

Apassionata, 23 februari, royal Arena, köpenhamn, 
www.apassionata.show
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Förgrymmade unge
Folketeatret tar sig an Astrid Lindgrens älskade 
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 hel-
vetet. 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, 15/1–20/3 turné,  
www.folketeatret.dk 

nyFödd isbjörnsunge pÅ ZOO
Äntligen hände det. Efter mer än 20 års väntan 
föddes två isbjörnar i Zoological Garden Copen-
hagen i december. Tyvärr dog den ena kort efter 
förlossningen. 

–Det är en riktigt stor händelse för oss. Ett stort 
dedikerat team av djurskötare och zoologer har 
arbetat hårt för att nå hit, så det är med stor, stor 
glädje som vi har följt födseln. Men det är fortfa-
rande väldigt tidigt i processen och de första två 
till tre veckorna är mycket kritiska, något som vi 
redan har sett med en av ungarna. Vår huvud-
uppgift är just nu att se till att björnarna får lugn 
och ro eftersom även den minsta störning kan få 
honan att reagera våldsamt. Och vi kommer att 
undvika det för allt i  världen, säger Bengt Holst, 
vetenskaplig direktör på Zoo. 

Isbjörnsungen och mamman spenderar de för-
sta två månaderna i ungens liv i ide. ZOOs gäster 
kan därför förvänta sig att se isbjörnsungen un-
der februari eller mars. 

Zoologisk Have, www.zoo.dk 

nyFödd  
isbjörn,  

illbatting och 
KlOssar

eMil FrA løNNeBerg   

FOGGʼs OFF!
FOGGʼs OFF!

FOGG‘s OFF!
By Vivienne McKee

CRAZY CHRISTMAS
GLASSALEN, 
TIVOLI
NOV 13TH 2018 - JAN 5TH 2019

TICKETS: 3315 1012 OR

TEATERBILLETTER.DK OR

BILLETLUGEN.DK

KRUDTTØNDEN
MAY 15TH 2019 - JUNE 1ST 2019

TICKETS: 4053 4949 OR

TEATERBILLETTER.DK OR

BILLETLUGEN.DK
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havets big Five
Den Blå Planet ligger vackert precis vid  
Öresundskusten och med utsikt över till Köpen-
hamn, Malmö, Pepparholm och Öresundsbron. 
Här sjuder det av aktiviteter för unga och gam-
la. Varje dag har ett fullspäckat schema där man 
bl a kan träffa en orm, se när djurskötarna matar 
fiskarna och djuren eller varför inte träffa havets 
”Big five”, som vare sig är livsfarliga eller några 
som jagas. Istället är det fem av de tuffaste, roli-
gaste, sötaste, häftigaste, vackraste och mest fan-
tastiska djur som finns i akvarier på Den Blå Pla-
net. 

Kanske slår ditt hjärta ett extra slag när du kom-
mer riktigt nära de snabba hammarhajarna i det 
gigantiska akvariet Oceanet.

den Blå Planet, öppet alla dagar, kastrup,  
www.denblaaplanet.dk

tivOli i vintersKrud
I februari drar Tivolis nyaste säsong i gång, ”Vin-
ter i Tivoli”. Så sätt på dig skridskorna och ta 
en tur på Tivolis isrink. Eller lek i den populära 
igloon Pingonesia, där det finns många aktivite-
ter inomhus för familjen. Slappna av och njut av 

det bländande vin-
terlandskapet till-
sammans med 
alla fantastiska 
ljusinstallatio-
ner.  Önskas nå-
got mer fartfyllt 
är nästan alla 
åkattraktioner är 
öppna, inklusive 
den 103 år gamla 
berg-o-dalbanan i trä.  

vinter i tivoli 1–24/2, tivoli.dk

KlOssar Och Åter KlOssar
Kom och upplev världens roligaste LEGO-bygg-
arbetsplats under en vinterhelg. 30 aktivitetsom-
råden bjuder hela familjen på spel och massor av 
överraskningar. Här kan barn och vuxna med 
barnasinnet kvar leka och stoja i imponerande 
LEGO modeller.n

lEGO World 14–17/2,  www.bellakvarter.dk

 Tivoli Foto: lasse
 Sa

llin
g



 www.dethander.com – DET HÄNDER 47DET HÄNDER – KÖPENHAMN46

Foto: Kristoffer Juel

Vinterjazz är en landsomfattan-
de musikfestival som har funnits 
sedan 2001 och genomförs var-
je år i februari. 

JAZZSVÄNG 
 i veckor

Festivalen varar i tre veckor och omfattar 
ca 600 konserter på över 125 olika scener, 
Från Ålborg till Rönne. Kombinationen 
mellan festivalens längd och omfattning 
gör att publiken har möjlighet att möta in-
ternationella stjärnor på turné samt dans-
ka prisvinnande projekt och konsertteman 
som Jazz for Kids, Wild at Heart, Jazz Re-
mixed m fl.

Vinterjazz är först och främst en klubb-
festival som startar säsongen för jazzklub-
barna och som skapar en miljö där jazzen 
kan utveckla sig året runt. Det är ett om-
fattande program som innehåller allt från 
sköna soloframträdanden till större en-
sembler, så gå in på Vinterjazz och plocka 
dina russin ur jazzkakan.n

Vinterjazz, 1–24 februari, www.jazz.dk

När Dr Hook, med originalsångaren 
Dennis Locorriere i spetsen, för för-
sta gången på många år kommer till 
Sverige, bjuds alla fans en hitkavalkad 
av sällan skådat slag. 

Dr Hook firar 50-årsjubileum och turnerar just 
nu världen runt och säljer ut konserter överallt. 
Dr Hook, med sin countryinspirerade pop- och 
rockstil, bildades 1968 i New Jersey av singer/
songwritern Dennis Locorriere. Gruppen släpp-
te sitt debutalbum 1971. Skivan floppade när den 
gavs ut första gången men med återutgivningen 
1972, som innehöll låten ”Sylvias Mother”, fick 
bandet sin första miljonsäljare.  De efterföljande 
åren släpptes mängder av låtar som blev stora hits 
över hela världen.

Dr Hook, 19 februari Malmö, www.malmolive.se samt  
23 februari Köpenhamn, docken.dk 

DOKTORN 
KAN KOMMA

Ny Carlsberg Glyptotek 
Dantes Plads 7 • 1556 Cph

Glyptoteket
En oas i Köpenhamn 

glyptoteket.com
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Foto: Pikko
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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

Albumet är artistens femte album och släpptes i oktober förra året. I samband med releasen gjordes en 
turné i Spanien, Frankrike och Schweiz.

Ingen kan ha undgått att höra ”Save Tonight” som streamats över 170 miljoner gånger på Spotify  
och fortfarande spelas på radio världen över. Världshiten släpptes först i Sverige och nådde amerikansk 
mark sommaren 1998, succén var ett faktum och samma år blev singeln USAs mest spelade låt på  
radio.n 

Eagle-Eye Cherry 15 februari vega, 21 februari, malmö, www.kulturbolaget.se

När Oskar Humlebo slog igenom med sitt debutalbum pekade allt 
åt ett håll och succén var given.  Nu är det dags för ett 10-årsjubi-
leum. Sedan hans senaste platta “New Music” har dock hans stil 
förändrats ganska radikalt och tillsammans med producenten Niko 
Stoessl har man skapat ett helt nytt Moto Boy-universum som enk-
last kan beskrivas som en blandning mellan skandinavisk melanko-
li och Berlins klubbscen.n

moto Boy, 9 februari, vega, köpenhamn, www.vega.dk

Ett möte med staden nashville återuppväckte Eagle-Eyes lust att spela in ny 
musik och att börja spela live igen, vilket inte alls var helt självklart för artisten 
efter några års uppehåll. med nya albumet ”Streets of you” ger sig Eagle-Eye 
ut på en omfattande nordenturné.

eagle-eye CHErry

JuBilEumSkOnSErt mEd mOtO bOy

Foto: U
nited Stage


