
juli/augusti 2019

SHOPPING - NÖJE - KULTUR

Köpenhamn

CIRKUSUPPTÅG

OPERA FÖR ALLA 

ÖVERALLT
TOM JONES  

TILL TIVOLI

KROPPENS  
ARENA



inne 
håll

JULI/AUG 2019

 www.dethander.com – DET HÄNDER 39

Följ oss på 

@magasinetdethander

KÖPENHAMN

53

46

51

45

Omslagsfoto: ARKEN, Tivoli, pressbilder 

www.dethander.com

ENKELT I DIN  
MOBIL, LÄSPLATTA  

ELLER DATOR

Ta
ck

 ti
ll 

M
al

va
s 

fa
m

ilj
 fö

r e
r m

ed
ve

rk
an

 i 
an

no
ns

en
.

K
IN

G
 –

 R
ep

ro
: C

2

Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

14-2463-MSD_Amelia_Helsida_225x287.indd   4 2014-03-31   15:22



 www.dethander.com – DET HÄNDER 41DET HÄNDER – KÖPENHAMN40

1
1. Mod på mode 
Två gånger om året samlas de mest betydelsefulla personerna inom mode i Köpenhamn för att inspire-
ras och visa upp sina kreationer. Copenhagen Fashion Week har utvecklats till en av de mest inflytelse-
rika händelserna i Europa inom mode och design. Under veckan blir det shower, events, utställningar,
samtal och en hel massa annat spännande för både folk i branschen och besökare.n

Copenhagen Fashion Week, 6–9 augusti, copenhagenfashionweek.com

2. Kultur + sport = festival 
Varje år i augusti går Kulturhavn Festivalen av stapeln med fokus på kultur och idrott. Målet är att få 
köpenhamnarna att upptäck det rikliga utbudet av just sport och kultur i den egna staden, och dessutom 
helt gratis. Så passa på att uppleva konst, kultur och idrott genom dans, musik, barnaktiviteter, vatten-
sport, teater och guidade seglatser när 150 aktörer samlas under en fana.n

Kulturhavn Festival, 23–25 augusti, kulturhavn.kk.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. Ringmuren 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
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4. Kärlekens förvirrande knep 
I de vackra omgivningarna på Designmuseets innergård spelas klassikern ”Trettondags- 
afton” 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 förklädnader. 
Tvillingarna Viola och Sebastian skiljs åt efter ett ödesbestämt skeppsbrott utanför Illyriens 
kust. När Viola förklär sig till man tar intrigerna fart och när hon sätter furste Orsinios och 
grevinnan Olivias hjärtan i brand så blir det intrikata förväxlingar. Suputen Tobias Hikke, 
den hämndlystna kammarflickan Maria, den melankoliske narren Feste och den fåfänga 
Malvolia tvingas att ta saker och ting i egna händer. Hos Shakespeare är alla knep tillåtna.n

Trettondagsafton, t o m 24 augusti, groennegaard.dk

5. Musik på underbara Bornholm
Festivalen är den äldsta i Danmark med femtioett år på nacken. Kyrkorna och Svaneke- 
gården fylls av skön musik från alla tidsåldrar och med en blandning av instrument.  
Gitarrer eller saxofoner, stråkar eller orgel - med olika sättningar kommer den stora variatio-
nen av kompositörer och musikstycken. Klassiska verk blandas med nykomponerade dans-
ka stycken. Publiken har mycket att välja mellan och totalt tio konserter ger utrymme för 
och tillgång till stunder av avkopplat lyssnande innan kvällen avslutas med en promenad i 
sommarnatten.n

Bornholms Musikfestival 22 juli–22 augusti, bornholms-musikfestival.dk 

Foto: Thorkild Jensen

   
BACKSTAGE, FREYA DALSJÖ  

Foto: Copenhagen Fashion Week

KULTURHAVN Foto: Ari Zelenko

ERLENDIS QUARTET Foto: pressbild
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Sommaren är en perfekt tid att gå på museum. När värmen blir för mycket, 
när det ösregnar utanför eller om man bara söker lugn och ro för kropp och 
själ, då skall man bege sig till Louisiana och titta på konst.

DEA TRIER MØRCH, 1983 Foto: Andreas Trier Mørch

T O M 28 JULI
DEA TRIER MØRCH: IND I VERDEN
Med en presentation av Dea Trier Mørchs grafiska 
verk riktar Louisiana en ny och fokuserad blick 
på en engagerad och politisk konstnär vars enkla 
och närvarande skildringar från både intimsfären 
och samhällslivet speciellt präglade Danmark på 
1970-talet.

För många kommer det att bli ett nostalgiskt 
återseende men för andra kommer mötet med 
Dea Trier Mørchs konst att bli det första. Hon 
började som bildkonstnär när hon som blott 
16-åring blev antagen vid Konstakademiens må-
larskola men hon fick sitt egentliga genomslag 
som författare till ”Vinterbørn”. Dessutom var 
hon medgrundare till konstnärskollektivet Røde 
Mor 1969. De grafiska verk som finns på utställ-
ningen är valda ur konstnärens arkiv och visar 

hennes engagemang både på hemmaplan och in-
ternationellt, tidens samhällspolitiska agenda och 
globala händelser. 

Patricia Piccinini
t o m 8 september, Arken, 
www.arken.dk

T O M 18 AUGUSTI
WHAT ARE YOU LOOKING AT?
Konstens syn på världen och konstnärens syn på 
oss. Detta är bara ett av de teman i denna som-
marpresentation av verk från museets samlingar 
som visas i Vestfløj. Man visar också de senaste 
nyförvärven till museet som bl a George Condo, 
Sam Gilliam, Wolfgang Tillmans samt en maka-
lös svart/vit studie av David Hockney.
Med nästan 100 verk visar utställningen nya 
släktskap mellan båda välkända, mindre kända 
och helt nya verk i samlingen. De sex temautställ-
ningarna är ”Mennesker der kigger på os”, ”Un-
derlige farver”, ”Naturens kontur”, ”Handlinger”, 
”Ordene i billederne” och ”Den uvirkelige virke-
lighed”. 

T O M 28 JULI
GENNEM TIDEN
En annan tematisk tillbakablick på den historia 
och historik som präglat tillblivelsen och utveck-
lingen av museets samling. I museets Østflöj visas 

ett fint urval av den historiska samlingen med fo-
kus på så kallade ”tyngdpunkter”, nämligen euro-
peisk och amerikansk konst från åren efter Andra 
världskriget, konstruktivismen och Pop Art. Här 
ges, i koncentrerad form, en överblick över hur 
samlingen kom till och hur den utvecklat sig ge-
nom åren och en lång rad berättelser om hur oli-
ka konstnärer gjort sina intåg i samlingarna.
När Louisiana öppnade 1958 var det med en sam-
ling modern dansk konst som primärt bestod av 
grundaren Knud W. Jensens privata samling. Re-
dan efter några få år ändrade museet kurs till ett 
mer internationellt samlande tack vare att Knud 
W. Jensen besökte utställningen documenta II i 
Kassel 1959, ett avgörande ögonblick i Louisianas 
historia.n

SOMMAR  
PÅ LOUISIANA

SKULPTURGÅRDEN MED SKULPTUR AV DAN GRAHAM
’KVADRAT HALVERET AF KURVE’ Foto: Kim Hansen

OPLEV CARMEN, DON JUAN, LA BOHÈME,
THE JULIET LETTERS, DREISIG & SKOVHUS M.FL.
SE HELE PROGRAMMET PÅ OPERAFESTIVAL.DK

OPERA TIL ALLE 
1.-10. AUGUST

www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!
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”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

Fashioned  
from Nature 
t o m 1 september,  
Geologiska museet,  
geologi.snm.ku.dk

”WILDERNESS, FERN DRESS” AV LAURA BARUËL © Foto: KONTRAFRAME.

5 JULI
SIR TOM ÖSER PÅ
En levande legend är väl en mycket passande be-
skrivning på Tom Jones. Han är en av de få ar-
tister som kan kan sägas ha varit med och ska-
pat viktiga delar av den moderna musikens sound 
och looks. I år fyller showmannen 79 år men det 
märks verkligen inte. Fullt tryck på scen från bör-
jan till slut och med en röst som fortfarande hål-
ler världsklass. Med gamla och nya hits som “It’s 
Not Unusual”, “She’s a Lady”, “Sexbomb”, “Deli-
lah”, “Kiss” eller “What’s New Pussycat” så är en 
helkväll säkrad med både nostalgi och allsång. 
Det är med andra ord inte vem som helst som står 
på Tivolis scen denna kvällen. 

26 JULI
HELA DANMARKS MR. SWING KING
Det danska bandet Gnags har sedan länge ett 
rykte om sig att vara landets starkaste liveband 
och med den karismatiske Peter A. G. och Per 
Frost står Gnags stadigt, både i den danska myl-
lan och på Tivolis scen. Bandet har levererat mu-
sik på kassettband, vinyl, cd och digitalt sedan 
1966 och anses fortfarande vara still going strong. 
Gammalt och nytt blandas till en härlig kaval-
kad danska klassiker som “Vilde Kaniner”, “Mr. 
Swing King” och “Den Dejligste Morgen”, allt le-
vererat med smittande energi och livsglädje som i 
mer än 50 år varit Gnags varumärke.n

Tivoli, www.tivoli.dk

SHIVAS

På Plænen och i Royal Arena blir det inbjudande och röjigt med heta artister 
spelande inom allehanda musikslag, alla med siktet inställt på en kanonkonsert.

ROCK IT
Plænen på Tivoli är hela  
sommarens rockscen. Omgiven 
av full rulle på marken och i  
luften finns det väl inget som 
passar bättre än full rulle i ljud-
anläggningen. 

GNAGS 26/7

TOM JONES  5/7

LAURYN HILL 9/8

Foto: Per Lange, Tivoli Presse, Peter Troest
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Deltagande och aktiviteter är i fokus på ARKENS sommarutställning där 
uppseendeväckande verk förvandlar landskapet till en upplevelserik arena.

KROPPENS  
ARENA 

Träd in i den assymetriska trälabyrinten och ut-
forska installationens inre. Våga dig ut på vattnet 
och upplev nya perspektiv av landskapet i stålbu-
rens spegel. Ta tag i de röda och vita gummigrep-
pen och prova de besynnerliga stålskulpturerna. 
Utställningen handlar om förhållandet mellan 
människans kropp och den omgivande världen. 
Tre verk av Thilo Frank och Lea Guldditte Hes-
telund  förvärvades till sommarens utställning 
medan Jeppe Heins ”Cage and Mirror” har flyttat 
ut på den nyanlagda plattformen i lagunen som 
omger Kunstens Ø. Verken inbjuder till att känna, 
interagera och bli medvetna genom kroppen och 
iscensätter våra förväntningar till kroppslig akti-
vitet och syn på kroppsnormer.

På avstånd är installationen omöjlig att begripa 
och avkoda. Du måste övervinna avståndet och 
röra dig in mot verkets inre spiral. Först när du 

utforskat ”You and I, wandering on a the snaké s 
tail” med din egen kropp, avslöjar installationen 
sin sanna form: en träkonstruktion bildad av 45 
förskjutna träramar placerade runt en tom kärna. 
I takt med solens gång på himlen kommer instal-
lationen att ändra uttryck. När solens strålar träf-
far träramarna uppstår dynamiska skuggmönster 
i det omgivande gräset.

OLIKA KROPPAR,  
OLIKA MÖJLIGHETER
Bodypump, crossfit, cirkelträning och spinning 
har under de senaste åren blivit en del av varda-
gen för många. Därför är det inte märkligt att 
Lea Guldditte Hestelunds två skulpturer påmin-
ner om en träningslokal och fitnesskulturen. Pro-
va att ta tag i skulpturens gummihandtag. Vilka 
muskler är det tänkt att de skall träna? Verkens 

THILO FRANK, YOU AND I, WANDERING ON THE SNAKE’S TAIL, 2016, 
BRAUNSCHWEIG, TYSKLAND. Foto: Thilo Frank Studio

titlar ”The Compensators, I”  och ”The Com-
pensators, II” ligger nära ordet kompensation 
som är en ersättning för något förlorat och 
ofta menat som en hjälp eller stötta. Skulptu-
rerna kan dock inte användas för fysisk trä-
ning eller stöd. Så som de är placerade, en på 
strandklitterna och en halvvägs ut i vattnet 
antar de besynnerliga stålkropparna snarare 
former som liknar levande väsen. Kanske de 
paradoxala och kraftlösa skulpturerna skall 
tydas som en kritisk kommentar till vår tids 
kroppskultur. De påminner inte om typiska 
kroppar men blir kanske därför den grund 
som representerar andra slags kroppar. Det 
gör betraktaren uppmärksam på samhällets 
kroppsnormer och påminner oss om att olika 
kroppar har olika möjligheter.

VÅGA DIG UT PÅ VATTNET
Med de böjda stålbalkarna framstår ”Cage 
and Mirror” som en bur för att spärra in 
vilda, exotiska djur men när du träder in på 
plattformen och in i buren möts du av den 
runda spegeln som hänger i verkets mitt. Här 
kan du se din egen spegelbild smälta sam-
man med fragment av ARKENS omgivning-
ar. Men bara kortvarigt då spegeln rör sig i 
vinden och bilderna kommer och går. I flyk-
tiga ögonblick infångas vatten och sand, den 
vita museibyggnaden och skulpturparkens 

ytterligare konstverk. Kanske fångar du ock-
så andra besökare i speglingarna. En sak är 
säker: istället för att isolera dig från omvärl-
den som ett inspärrat djur så gör verket dig 
fri att se omgivningarna på ett helt nytt sätt. 
”Cage and Mirror” visar dig hur du formar 
din egen världsbild utifrån din blotta närva-
ro och speciella blick.n

The Arena  
of the Body 
t o m 1/9
www.arken.dk

JEPPE HEIN, CAGE AND MIRROR, 2011. Foto: ARKEN
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TROLLKONSTNÄRER FYLLER  
BAKKEN MED MAGI
Det blir en magisk dag på Bakken när de årliga 
utmärkelserna ska delas ut och olika trollkonst-
närer intar nöjesparken. Den första tävlingen har 
barnen i fokus, när några av landets bästa troll-
karlar kämpar för att få den största applåden från 
barnen framför Pjerrots Hus. Vinnaren går hem 
med Pjerrots Trolleri-pris.

Magisk dag på Bakken, 24/8, bakken.dk

TOMTAR MITT I 
SOMMAREN
Varje sommar samlas 
tomtar från hela världen 
för att sprida en god julstäm-
ning, ha skoj och träffa likasin-
nade. Tomtarnas världskongress 
är en härlig upplevelse för stora som små. Det blir 
fantastiska parader, julshower och många, många 
tomtar. 

Tomtarnas världskongress, 22/7, bakken.dk

BARNSLIGT 
KUL PÅ  
ANDRA SIDAN 
SUNDET
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IMPONERANDE I MANEGEN
Res med Bubber in i årets magiska cirkusföre-
ställning fylld med upptåg och med ett urval av 
världens bästa cirkusartister i Cirkus Arenas nya 
föreställning “Cirkus ifølge Bubber”. Gruppen 
Duo Costache presenterar ett nytt imponerade 
nummer som får publiken att tappa hakan och de 
orädda motorcyklisterna Diorios är tillbaka i  
manegen för att nämna några akter. 

Cirkus ifølge Bubber, Cirkus Arena, 1/7–20/8, arena.dk

TA ETT DOPP I HAMNEN 
Kom ihåg att ta med badkläder och handduk om 
ni planerar ett besök i Köpenhamn. Mitt i centra-
la huvudstaden finns det tre utomhusbad där man 
tillsammans med badglada huvudstadsinvånare 
kan ta ett gratis dopp i hamnen. Där hittar man 
både barnbassäng, vanlig bassäng och hopptorn. 

Bada i hamnen, t o m 15 september, svoemkbh.kk.dk/
havnebade

VIKINGAFESTIVAL
Möt över 1 000 vikingar på Harald Blåtands gam-
la ringborg Trelleborg när det vankas vikinga-
festival. Över 10 000 gäster besöker årligen Dan-
marks största vikingatida marknadsplats med ca 
60 bodar. Här kan besökaren se smedens fantas-
tiska smide, träsnideri och uppleva andra vackert 
utförda hantverk.

Vikingefestival 13–21/7, Trelleborg, natmus.dk

TUFF-TUFF-TÅG
I mer än 50 år har Nordsjællands Veterantåg kört 
de traditionsrika sommartågen längs Nordkus-
ten på Sjælland, den danska rivieran. Turen går 
mellan Græsted och Grønnehave och det är flera 
stopp på mindre stationer längs med vägen. Här 
kan hela familjen njuta av en fantastisk tur längs 
skog och strand. Vid fint väder kan turen njutas 
i fulla drag från den öppna plattformen i tågets 
ände. Här känns vinden i håret och doften från 
fält och skog. 

Veterantåg olika turer juli/aug veterantoget.dk

Kommer snart

Glyptoteket
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Den 10-årsjubilerande festivalen tar operan ut ur 
sina traditionella ramar och skapar upplevelser 
som vidgar horisonten för både noviser och er-
farna operarävar. Den klassiska operarepertoaren 
hittar nya vägar och det byggs broar mellan gen-
rer och perioder och både internationella stjärnor 
och creme de la creme av talangerna kommer för-
bi till konserterna som faktiskt söker upp köpen-
hamnarna i en lång rad av stadens inomhusscener 
och utomhusrum. CPH Opera Festival rymmer 
utöver den traditionella operan också tvärkonst-
närliga samarbeten där det ges plats för nya ta-
langer från Danmark och från utlandet.

För att bara nämna några sevärda uppsättningar 
så kommer Mozarts ”Don Giovanni” i en ny och 
samtida version under namnet ”Don Juan”. På 
magiska Østre Gasværk Teater spelas operornas 
opera ”La Bohème” förlagd till en delvis moderna 
tid. Och Østre Gasværks uppsättningar brukar 
alltid vara något speciellt. Opera Hedeland spelar  
”Carmen” på sin amfiteater under bar himmel. 
Det kommer att bli mycket speciellt när Carmen 
återigen förför Don José i friska luften.

På Tivoli blir det en s k belcanto-kväll när två av 
de största operastjärnorna låter stämbanden job-
ba övertid. Nino Machaidze och Levy Sekgapane 

framför smäktande sångarkonst och virtuos rös-
takrobatik i världsklass.

På Köpenhamns kanaler blir det Operabåt för 
hela slanten. Ett totalupplevelse kan upplevas när 
operasångarna river loss allt från bombastiska, 
ryska klassiker till smäktande italienska kärleks-
förklaringar varvat med skrönor och anekdoter 
från operan värld.n

Copenhagen Opera Festival, 1–10 augusti,  
operafestival.dk

CPH Opera Festival har  
sedan 2009 ägt rum varje 
sommar i Köpenhamn och i 
år är den större och bättre 
än någonsin. 

OPERA 
FÖR ALLA

OPERACYKLEN  
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Cph Opera Festival 

OPERETTEBÅDEN  
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Cph Opera Festival 

överallt

Från traditionella till moderna tongångar och på både välkända och helt  
otippade ställen tar sig jazzen ton i tio dagar för alla som håller denna musik 
högt liksom för alla nya diggare.

C
PH

 JA
Z

Z
 2016 Foto: K

ristoffer Juel Poulsen

Copenhagen Jazz Festival är verkligen en av sommarens musikaliska höjdpunkter. Med över 1.200 kon-
serter under en vecka utgör festivalen ett svängande nav av danska och internationella jazzmusiker med 
allt från traditionell jazz till fusion. Alla som vill låta sig smekas av de ljuva tonerna i köpenhamnsk 
miljö hittar scenen, platsen och stämningen för just sig. Ta lagom med tid att gå igenom det stora utbu-
det av spännande konserter så lovar att samtliga artister kommer att leverera magisk musik till törstande 
jazzsjälar.n

Copenhagen Jazz Festival, 5–14 juli, www.jazz.dk

DIGGA 

I juni öppnade Glyptoteket dörrarna  
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. 

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, t o m 22 september,  
glyptoteket.dk

Bonnards

COFFEE (LE CAFÉ), 1915, PIERRE BONNARD Foto: ©Tate, London
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Köpenhamn är en av världens häftigaste matstäder, om du frågar en köpen-
hamnare. Det vimlar av matupplevelser som får t o m de mest bitska mat- 
kritiker att klappa händerna av begeistring. Under Copenhagen Cooking  
Festival så hyllas i dagarna 10 den köpenhamnska matscenen och Danmark 
som matland. 
Här kan du gå ombord och vältra dig i matupplevelser tillsam-
mans med över 90.000 matintresserade gäster från när och fjärr-
ran. Festivalen bjuder både på events för allmänheten och för 
matbranschen vilket gör att samtliga mataktörer slår sig ner vid 
samma bord. Festivalen kommer att husera vid två dels Festival-
pladsen och Cooking i Byen. Under fem dagar omvandlas Isra-
els Plads till ett centrum för matupplevelser och alla hittar till 
denna plats, även kallad Festivalpladsen. Cooking i Byen är ett 
paraply av matupplevelser utöver det sedvanliga och som når ut 
till alla avkrokar i Köpenhamn i hela 10 dagar.n

Copenhagen Summer Festival presenterar klassisk kammar- 
musik på högsta nivå med unga talanger och prisbelönade  
musiker från både in- och utland. Själva festivalen är en av de 
viktigaste scenerna för unga musiktalanger och har genom åren 
varit en språngbräda ut i världen för många solister och ensem-
bler. Tillsammans med erfarna musiker och konstnärer så har 
festivalen hjälpt till med att placera Köpenhamn på den interna-
tionella kartan som musikstad.n

Foto: C
C

FF

MATFESTIVAL  
I HELA BYEN

Copenhagen Cooking & 
Food Festival 
23 augusti–1 september,  
www.copenhagencooking.com

Copenhagen Summer  
Festival 
Charlottenborg Festsal,  
28 juli–8 augusti,  
copenhagensummerfestival.dk
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Unga talanger spänner bågen när Copenhagen 
Summer Festival intar huvudstaden. 

KAMMAR- 
KLASSISKT I BYEN

KIRSTINE SCHNEIDER  
Foto:Hannah Schneider

VICTOR  
JULIEN-LAFERRIERE  
Foto: Jean-Baptiste Millot

ALVA HOLM 
Foto: Miroslav Pilat
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