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ELLER DATOR

supports the exhibition Louisianas Main Corporate Partners:

»Magnetisk, musikalisk och mjukt organisk 
– jag älskar Pipilotti Rist! «
Dagens Nyheter

»En av de mest ambitiösa och genomtänkta 
utställningar jag har sett.«
Expressen

»Trollbinder och får tiden att stanna. Rist har 
förvandlat Louisiana till sitt eget Villa Villekulla.«
Skånska Dagbladet

»Magnifik Pipilotti Rist-utställning.«
Sydsvenskan
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1
1. Trädgård för alla 
Nu är det hög tid för alla trädgårdsfantaster att planera inför CPH Garden. Det blir flera dagar med  
aktiviteter och upplevelser som kretsar runt trädgårdspassion, blommor och blad, växter och träd-
gårdsutsmyckningar. Aldrig har det gröna livet varit mer hett än nu och oavsett om man är trädgårds-
traditionalist eller trendkänslig hipster med gröna fingrar så är CPH Garden ett måste.n

CPH Garden, 20–23 juni, haveselskabet.dk

2. D-A-D röjer loss 
Varje fredag under sommaren är det Fredagsrock på Plænen i Tivoli. Det är hög stämning och festligt 
med massor med folk som njuter av den vackra nöjesparken och toppband på scen. Danska band  
som Phlake, Suspekt, Medina, Morten, Mads Langer med flera spelar upp till fest under maj och juni.  
Supergruppen D-A-D kommer den 21 juni, spelsugna som aldrig förr. Håll i klapphatten när den  
danska röjarrockens förgrundsgestalter drar igång.n

Fredagsrock i Tivoli, fredagsrock.dk

3. I rök och ruiner
Det nuvarande slottet Christiansborg i centrala Köpenhamn vilar på 
minst 800 år gamla ruiner som berättar en spännande historia. Ring-
muren från 1100-talet skulle skydda borgen från bl a sjörövare och för 
att avskräcka satte man sjörövarnas avhuggna huvuden på pålar runt 
muren. Den andra stora ruinen är fundamentet till det mytomspunna 
Blåtårn där politiska förbrytare och andra kriminella satt. Den mest 
berömda var Christian IV älsklingsdotter Leonora Christine.n

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

2

5
4. Kärlekens förvirrande knep 
I de vackra omgivningarna på Designmuseets innergård spelas klassikern ”Tretton-
dagsafton” av William Shakespeare. Fantastiska Grønnegårdsteatret spelar komedier 
med sin egen twist varje sommar. Det blir förvecklingar, förklädnader, begär, intriger 
och komedi i rikt överflöd.

Handlingen tilldrar sig i sagolandet Illyrien där kärleken regerar i alla sina förkläd-
nader. Tvillingarna Viola och Sebastian skiljs åt efter ett ödesbestämt skeppsbrott ut-
anför Illyriens kust. När Viola förklär sig till man tar intrigerna fart och när hon sät-
ter furste Orsinios och grevinnan Olivias hjärtan i brand så blir det intrikata förväx-
lingar. Suputen Tobias Hikke, den hämndlystna kammarflickan Maria, den melanko-
liske narren Feste och den fåfänga Malvolia tvingas att ta saker och ting i egna hän-
der. Hos Shakespeare är alla knep tillåtna.n

Trettondagsafton, 27 juni - 24 augusti, groennegaard.dk

5. Copenhagen Carnival
Nu är det dags igen för karneval i Köpenhamn med Nordens största sambatåg där 
grupper från hela Europa deltar och förtrollar gamla som unga med livemusik och 
färgsprakande kostymer.I en veritabel färgexplosion av magi, glittrande paljetter och 
glada sambarytmer välkomnas alla till Copenhagen Carnival under pingsten. Det 
stora sambatåget intar Strøget på lördag förmiddag till stor glädje för både artister 
och publik. Sedan fortsätter festen i Fælledparken med massor av aktiviteter och un-
derhållning för både barn och vuxna. Medryckande scenshower, dansuppvisningar, 
trumworkshops, barnkarneval, spännande bodar och läcker mat från hela världen.n

Copenhagen Carnival, 8 juni, cphcarnival.dk

Foto: Thorkild Jensen

   
CPH GARDEN 2017 Foto: Haveselskabet

D-A-D Foto: Pressbild

Foto: Lars Ydergaard Nielsen
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I juni öppnar Glyptoteket dörrar-
na till utställningen ”Pierre Bonnard. 
The Colour of Memory”. Det är  
första gången på över 25 år som 
man kan uppleva en specialutställning 
med den franske konstnären. 

1800-talets franska skulpturer var en 
djup passion för såväl Carl Jacobsen, 
grundare av Glyptoteket, och Calouste 
Gulbenkian, båda samlare av rang. Den-
na gång är skulpturernas position grun-
den för utställningen. 

FÄRGLANDSKAP

Bonnard är en av den franska konstens allra 
största mästare och förnyare när det gäller färg 
och komposition. Utställningen ger en helt unik 
möjlighet för nya generationer att lära känna 
hans verk och helt nya inblickar för de som redan 
kände till honom. De över 100 verken sträcker 
sig från sent 1800-tal, när Bonnard intensifierar 
sitt arbete med färg, och över hela fem årtionden 
fram till hans död 1947. Under denna period ut-
vecklar Bonnard sitt originella bruk av färg i sin 
konstruktion av landskap och vardagsscener som 
han målar ur minnet och sin erfarenhet, ofta med 
hustrun Marthe som sin modell. Med ”Matsalen” 
från ca 1925 som det centrala verket, står Bon-

nard stark i Glyptotekets egna samlingar. Tav-
lan som visar Marthe i deras gemensamma hem 
i södra Frankrike ingår tillsammans med övriga 
verk från museets samlingar i en storslagen kon-
text med inlån från en lång rad prominenta inter-
nationella museer och privatsamlingar. Mindre 
kända verk, speciellt från hans senare produktion 
kommer också att kunna ses på utställningen  
som sammantaget visar hans influenser från både 
impressionismen och modernismen.n

The Colour of Memory, 7 juni–22 september,  
glyptoteket.dk

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

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 digita-
la och bioteknologiska möjligheterna och experi-
menten. I stora, spektakulära installationer möter 
publiken hennes finurliga väsen i livgivande och 
närvarande scenarier som utmanar vår verklig-
hetsuppfattning och lockar oss 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
t o m 8 september, Arken, 
www.arken.dk

FRANSKA 
KROPPAR I 

STÄLLNINGAR

I början av det tjugonde århundradet skapades den 
samling som senare blev känd som Gulbenkian- 
museet i Lissabon. ”Perfect Poses?” presenterar båda 
samlarnas franska skulptursamlingar med ett nytt 
grepp, nämligen utifrån skulpturernas positioner. 
Glyptotekets berömda skulptursamling, med verk av 
konstnärer som Carpeaux, Dalou, Maillol och Rodin,  
möter några av Gulbenkian-samlingens motsva-
rande skulpturer från samma period. En enastående 
visning av två samlingar och en uppdaterad blick på 
den period i skulpturhistorien som länge stått i skug-
gan av det 20e århundradets moderna konst.n

Perfect Poses? t o m 16 juni, glyptoteket.dk

Bonnards

COFFEE (LE CAFÉ), 1915, PIERRE BONNARD Foto: ©Tate, London

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX THE GIRL WITH THE 
CONCH SHELL MIN 1356 Foto: Anders Sune Berg
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Årets världskända musiker och stora affischnamn spelar på Roskildefestivalen. 
Missa inte Bob Dylan, Tears for Fears, Robyn, Robert Plant, The Cure och 
alla andra. 192 artister från 40 länder är bokade. 

MEGA 
MUSIKFEST 

1971 kostade biljetten på 30 danska kronor‚ dragplåster var  
Gasolin med Kim Larsen som frontfigur. Festivalen sköts av 
”The Roskilde Foundation”, en ideell organisation för stöd och 
utveckling av musik och kultur. Utvecklingen består i att också 
samtal på scen, konst och de viktiga frågorna som surrar i etern 
tas upp och granskas på olika sätt. Festivalen pågår under en 
fullspäckad vecka och publiken börjar flytta in på tältområdet 
flera veckor innan startskottet. Som vanligt finns det ett flertal 
olika scener och artister att upptäcka och börja följa.n

Roskilde Festivalen, 3–6 juli, www.roskilde-festival.dk

”Fashioned from Nature”  
utforskar modets väsen och 
dess beroende av naturens  
rikedom. Den presenterar vackra  
kläder inlånade från Victoria 
and Albert Museum i London 
jämte fascinerande föremål  
från Naturhistoriska Museet i 
Danmark.

NATUR- 
VÄNLIGT 
MODE

Utställningen hyllar modets uppfinnings-
rikedom och skaparglädje och den inspira-
tion som kommer från naturen samtidigt 
som den avspeglar modeindustrins kraftiga 
avtryck på planeten. Modevärldens omättli-
ga efterfrågan på råmaterial skapar ett avse-
värt klimatavtryck och bidrar till luft- och 
vattenföroreningar och att flora och fauna 
hämmas i ett globalt perspektiv. Över ett 
tidsspann på 400 år visar utställningen  
”Fashioned from Nature” hur modeska-
parna har gått från att belasta planeten till 
att ha blivit mer ansvarstagande genom att 
respektera, skydda och hylla den natur som 
är avgörande för planetens överlevnad.n

 www.dethander.com – DET HÄNDER

Roskilde rocks 
For those of you who like 
to rock; head to Roskilde, 
the epicentrum for the big-
gest bands in the world and 
outdoors music and fun for 
a lively audience. 192 acts 
from 40 countries performs 
on these legendary grounds. 
How about Bob Dylan, Tears 
for Fears, Robyn, Robert 
Plant and The Cure. Every-
one will for sure get down 
and boogie.

Foto: Jens Dige Rockphoto
Fashioned  
from Nature 
t o m 1 september,  
Geologiska museet,  
geologi.snm.ku.dk

”WILDERNESS, FERN DRESS” AV LAURA BARUËL © Foto: KONTRAFRAME.
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Louisianas vårutställningar är starka till både färg, form och berättelse. En 
fröjd att besöka tycker redan många och uteblir solen så strålar det desto 
mer inne i konsthallen. 

PIPILOTTI OCH 
GRÖNLÄNDSKT

PIPILOTTI UTMANAR INTRYCKEN 
Våren startar med ett färgstrålande och sinnligt 
fyrverkeri. Teman som kropp och teknologi, kön 
och natur samt inre och yttre rum smälter sam-
man i ett visuellt universum som både omsluter, 
utmanar och förtrollar besökaren. Den schwei-
ziska konstnären Pipilotti Rist är internationellt 
erkänd som en av samtidens mest markanta ut-
forskare av det sinnliga och de levande bilderna. 
Sedan mitten av 1980-talet har hon arbetat över 
den breda och konstant skiftande paletten av vi-
deoteknologier vars möjligheter, regler, kutymer 
och begränsningar hon undersöker och utmanar. 
Hennes namn är en hälsning till Astrid Lindgrens 
anarkistiska och fritänkande Pippi Långstrump. 
Hos Rist är video inte bara video, det är också 
måleri och rymd. Hennes verk är därför samti-
digt högteknologiska och sinnliga, färgstrålande 
och kritiska, viktlösa och kroppsbundna. Kame-
ran är både pensel, öga och berörande och sam-
mansmälta teman kretsar runt kropp, teknologi, 
kön, natur, inre och yttre rum samt vårt förhåll-
ningssätt till världen.

Pipilotti Rist, Åbn min lysning, t o m 23 juni,  
www.louisiana.dk

FIGURATIVT GRÖNLAND  
Liu Xiaodong är en av Kinas största samtids-
konstnärer, en mästerlig berättare vars intensiva 
och ofta mycket stora målerier skildrar människ-
or i den moderna världen. 

Liu Xiaodong skildrar människor, deras liv och 
historier med stor målerisk nerv och omedelbar-
het. Han finner sina motiv runt om i världen där 
han först slår sig ner och tillbringar tid med de 

människor han vill porträttera. Hans bilder blir 
också till på plats, under bar himmel.

2017 reste Liu till Uummannaq, där han möt-
te den lokala befolkningen och inte minst bar-
nen från det lokala barnhemmet, världens nordli-
gaste. De stora målerierna, som blev resultatet av 
hans expedition, samt en rad studier och porträtt 
i mindre format är starkt förankrade på platsen 
och visar fångstkulturen och det sociala livet i en 
storslagen natur. Det är Grönland, här och nu. 

I ett vidare perspektiv är verken i all sin mänsk-
liga närvaro också ett bud på figurativt måleri i 
dag och ett dokument med särskild relevans för 
en dansk publik. Under sin vistelse på Grönland 
spelade konstnärens gode vän Yang Bo in en film 
som visar platsen och verkens tillkomst, vilken 
också ingår i utställningen.n

Liu Xiaodong, t o m 10 juni, www.louisiana.dk

PIPILOTTI RIST – ÅBN MIN LYSNING Foto: EPW Studio 
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LIU XIAODONG, NUKA AND HIS BROTHERS AND SISTERS  
Foto: Anders Sune Berg,

PIPILOTTI RIST – ÅBN MIN LYSNING 
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MOSES OCH RAMSES 
Musikalen ”The Prince Of Egypt” berättar histo-
rien om Moses och hans bror Ramses, som blev 
farao i Egypten, och om folket som förändrade 
dem för alltid. Om hittebarnet, som blev prins, 
drevs i landsflykt för att sedan komma tillbaka till 
Egypten och leda sitt folk ur slaveriet och till det 
förlovade landet Kanaan.

The Prince of Egypt, 21/6–14/7, Det Kongelige Teater, 
fredericiateater.dk 

JULIUS DEIN (UK)
Den brittiske illusionisten och trollkonstnären  
Julius Dein, som med sina trollkonster och 
pranks följs av över 20 miljoner på sociala medier, 
kommer till Bremen Teater i København. 

Den unge stjärnan Julius Dein slog igenom när 
han 2016 la upp sin första video på YouTube. På 
rekordtid blev han en av internets största stjär-
nor. Dessförinnan var han en alldeles vanlig uni-
versitetsstuderande som tjänade extra pengar på 
att uppträda som trollkonstnär på bröllop och bar 
mitzvahs. 

Dein har lyckats göra sin unika kombination av 
magiska tricks och komik sin livsstil och anser att 

det är mötet med hans 
passion för sociala medi-
er och magi som är nyck-
eln till hans framgång.

Julius Dein, 13/5, Bremen Teater, brementeater.dk

DINOSAURIERNA ÄR TILLBAKA
Familjeshowen Walking With Dinosaurs kom-
mer till Royal Arena i Köpenhamn. 

Med fler än 15 dinosaurier i helt naturlig stor-
lek, imponerande specialeffekter, ljud och ljus, 
har den världsturnérande showen tagit publiken 
med storm. Berättaren, den charmiga paleontolo-
gen Huxley (spelad av en dansk skådespelare) le-
der publiken genom jordens fascinerande utveck-
ling. Titta på dinosaurierna, se dem bråka och ta 
del av den spännande berättelsen om hur de levde 
sina liv, hur de såg ut och hur de kämpade varje 
dag för att överleva. 

Walking with Dinosaurs, 10–12/5, royalarena.dk

HAVETS BIG FIVE
Den Blå Planet ligger vackert precis vid  
Öresundskusten och med utsikt över till  

BARNSLIGT 
KUL PÅ ANDRA 
SIDAN SUNDET

NU HAR PANDORNA ANLÄNT!
Den 11 april var första gången de två pandorna, Xing Er och Mao 
Suni visades upp för besökare på Zoo. Efter flera år av förberedel-
ser landade pandorna på Köpenhamns flygplats i början av april. 
Den första tiden har de installerat sig och lärt känna sin nya mil-
jö innan de presenterades för besökarna. Ett helt nytt pandahägn 
har byggts och i detta nya hem ska pandorna bo de 15 år som 
Kina lånar ut pandorna till Köpenhamns Zoo.n

Zoologisk Have, zoo.dk

XING ER Foto: Zhang Zhihe
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Köpenhamn, Malmö,  
Pepparholm och Öresunds-
bron. Här sjuder det av akti-
viteter för unga och gamla. 
Varje dag har ett fullspäck-
at schema där man bl a kan 
träffa en orm, se när djur-
skötarna matar fiskarna och 
djuren eller varför inte träffa 
havets ”Big five”, som vare 
sig är livsfarliga eller någ-
ra som jagas. Istället är det 
fem av de tuffaste, roligaste, 
sötaste, häftigaste, vackras-
te och mest fantastiska djur 
som finns i akvarier på Den 
Blå Planet. 

Kanske slår ditt hjärta ett 
extra slag när du kommer 
riktigt nära de snabba ham-
marhajarna i det gigantiska 
akvariet Oceanet.

Den Blå Planet,  
öppet alla dagar, Kastrup,  
denblaaplanet.dk

KRUDTTØNDEN
MAY 15TH 2019 - JUNE 1ST 2019

TICKETS: 4053 4949
TEATERBILLETTER.DK

BILLETLUGEN.DK

  "Oh Baby, it's Cole" is Vivienne McKee's entertaining, toe- 
tapping cabaret show based on the incomparable music and 

sophisticated life of Cole Porter. It tells the story of Cole's life 
through his songs, and invites the audience to appreciate his clever 

use of the English language as well as his brilliantly innovative melodies.

- It's Cole
Oh Baby

LTT.148x113.DetHänder.280219.indd   1 28/02/19   14.25
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TYLL I DET GRÖNA
Den kungliga sommarbaletten når i år igen ut 
med tåspetsskor, tyllklänningar, trikå och gratis-
föreställningar. Sommarbalettens storslagna fö-
reställningar besöker nämligen dubbelt så många 
orter som förra året. 

–Jag är jättestolt över Den Kongelige Ballets 
höga nivå just nu. Det skall vi givetvis visa  
upp för resten av landet, säger ballettmästaren 
Nikolaj Hübbe. Sommarbaletten är alltid en av 
kompaniets höjdpunkter. Personligen gläder jag 
mig redan.

Scenen byggs upp under dagen i vackra, lokala 
omgivningar och publiken kan sätta sig tillrätta 
i gräset med en välfylld picknickkorg. I sällskap 
med Den Kongelige Ballet får man sig en oför-
glömlig sommarupplevelse som bl a innehåller 
smakprov från den kommande säsongen.

Sommarballetten, 9-19 juni

THE REAL RAW
Corpus och Roskilde Festivalen vill med ett sam-
arbete hylla kraften som uppstår när man kombi-
nerar live dans och livemusik. De levererar festi-
valstämning i A-salen när Baby In Vain tillsam-
mans med koreografen Kristin Ryg Helgebostad 
och Corpus-dansarna skapar ett rituellt ställe för 
fest, fantasi och känslor. Efter gästspelet drar de 
till Roskilde Festivalen där den framförs i en an-
passad version. Föreställningen dekonstruerar 

upplevelsen av en livekonsert och en dansupple-
velse och förenar elementen på en helt nytt, rått 
och kraftfullt sätt. Varje liten beståndsdel, var-
je enskilt element, granskas noga för att till slut 
smälta samman till en helt ny liveupplevelse till 
publikens ära.

The Real Raw, 10–25 maj

TOSCA TILLBAKA
Platsen är Rom, tiden är juni 1800. Så specifik är 
ramen för Puccinis triangeldrama ”Tosca” men 
kampen för frihet och kärlek liknar den man kan 
hitta överallt i världen – lika tidlös som alltid. 

–Det handlar om människor, riktiga levande 
människor av kött och blod. Människor med be-
gär, längtan, kärlek, hat, attraktion och aversion. 
Och som är villiga att gå i döden för det, berät-
tar Peter Langdal. I hans uppsättning kombineras 
klassiska 1800-talskostymer med en scenografi 
som pekar på det universella i verket. Föreställ-
ningen har verkligen begeistrat publiken under 
tidigare säsonger och kan nu upplevas igen med 
italienska stjärnsopranen Maria Pia Piscitelli i hu-
vudrollen. Föreställningen sjungs på italienska 
med dansk textning.n

Tosca, t o m 1 juni 

Det Kongelige Teater, kglteater.dk

Vare sig det är i en idyll, på 
ett festivalområde eller  
på Thalias tiljor är sång, 

dans och musik en  
välgörande upplevelse. 

LIVE & LEVANDE Evergreens som ”Night and Day”, ”I get a Kick 
out of you”, ”My Heart Belongs to Daddy” 
som framförts av ikoner som Marilyn Monroe, 
Frank Sinatra, Tony Bennett, George Michael, 
Lady Gaga, Iggy Pop, Robbie Williams och Tom 
Waits, är bara några få av de totalt 1.200 sånger 
som den hyllade kompositören Cole Porter kan 
tillskrivas. Hans glamorösa liv med filmstjärnor, 
prinsar och popidoler var ganska olikt hans  
annars mycket stillsamma privatliv.

COLE PORTERS KLASSIKER
Foto: T

hom
as Petri

Alla barn har rätt till utbildning. Tillsammans med  
lokala samarbetspartners världen över gör vi det 
möjligt för flickor att gå klart skolan. Det finns hinder 
på vägen, som brist på läromedel och att många 
flickor blir bortgifta eller är tvungna att 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

Ett skolpaket  
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”Oh Baby, it’s Cole” är Vivienne McKees underhållande cabaretshow som baseras på Cole Porters  
musik och liv. Den berättar om hans liv genom hans musik. Hans sinnrika användning av det engelska 
språket samt hans briljanta och innovativa melodier hanteras skickl igt av artisterna och skapar en  
upplevelse i särklass för publiken. 

Hans musikskatt tolkas av några av Danmarks främsta artister som Katrine Falkenberg, Nicoline Siff 
Møller, Sebastian Harris och Leo Andrew från London’s West End. Vivienne McKee är berättaren och 
Stuart Goodstein är kapellmästaren som ger publiken en unik insyn i den verkliga historien bakom en 
av världens största musikgenier.n 

”Oh Baby, it’s Cole”, 15 maj –1 juni, londontoast.dk

TOSCA Foto: Miklos Szabo
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När det aviserades att legendariska popbandet Dr 
Hook skulle ut på sin ”50th Anniversary Tour” 
var det många som jublade. Äntligen skulle man 
få se sina idoler igen framföra ”Only sixteen”, 
”Sharing the night together”, ”Sylviá s mother”, 
”Walk right in” och ”A little bit more” igen.

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.

Den andra skivan kom 1973 och gruppen fick 
återigen en jättehit över hela världen med låten 
”The Cover Of The Rolling Stone”. De efterföljan-
de åren släpptes mängder av låtar som blev stora 
hits över hela världen.n 

Dr Hook, 25 maj, docken.dk

The Beach Boys debuterade 
för över 50 år sedan och har 
sedan dess fortsatt att sprida 
sin musikaliska magi. Senast 
2017 gav de ut sitt samlingsal-
bum ”1967 - Sunshine Tomor-
row” som primärt hyllade 
deras ikoniska album ”Wild 
Honey” från 1967. När The 
Beach Boys kommer till Ros-

kilde Kongrescenter i juni så 
leds bandet av Mike Love och 
Bruce Johnston. Övriga band-
medlemmar är Jeffrey Foskett, 
Tim Bonhomme, John Cow-
sill, Keith Hubacher, Christi-
an Love och Scott Totten.n

The Beach Boys, 20 juni, Roskilde, 
roskildekongrescenter.dk 

Dr Hook, med origi-
nalsångaren Dennis 

Locorriere i spetsen, 
kommer för första 

gången på många år 
till Skandinavien med 
en hitkavalkad av säl-

lan skådat slag.

DR HOOK FIRAR

STRANDGOSSARNA LIRAR PÅ
Idag mäts ofta popartisters framgång i antalet hits eller sålda album. 
Men det är ganska säkert att påstå att The Beach Boys har åstadkommit 
betydligt mer än så. Utöver att ha en synnerligen välfylld väska med hits 
och miljontals sålda album världen över så har bandet haft en oerhörd 
betydelse för det musikaliska landskapet och dess utveckling.

www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!
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Kommer snart

Glyptoteket


