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1. Sport på skärm
Copenhagen Games är Danmarks flaggskeppevent sedan starten 2010 och det är fortfarande 
det största e-sporteventet i Danmark och unikt på alla sätt. Ett gäng hängivna volontärer, de 
flesta har arbetat inom CPH Games sedan 2005, brinner verkligen för både  
spelarna och lagen som tävlar i att vara bäst när det gäller. Evenemanget utvecklas hela tiden 
så vare sig du är en gamer, fan eller partner så missa inte CPH Games nu i vår.n

CPH Games, 28–31 mars, Bella Center, www.copenhagengames.com

2. Maktspel på slottet 
I Magtspil kommer man i närkontakt med intriger och maktspel i slottets salonger. Under 
600 år av lömska spel och dolda allianser i det danska kungariket lotsas man genom slottets 
många salar och gemak där man kan knäcka koder och utmana sig själv och andra i maktens 
spel. Till slut kommer någon att stå som vinnare om man är tillräcklig skicklig att fullfölja 
mysteriet på Christiansborg.n

Magtspil, Christansborg, www.mysterymakers.dk

3. Bästa engelskan 
Nästa engelskspråkiga pjäs på Krudttønden i Köpenhamn är Caryl Churchills fantastiska  
”A number”. Delvis en psykologisk thriller, delvis vetenskaplig spekulation men också en  
relationsanalys mellan en far och hans söner. Det ger en elegant kombination mellan struk-
turell enkelhet och häpnadsväckande intellektuellt och känslomässigt djup. Medverkar gör 
Köpenhamns bästa engelska skådespelare Ian Burns och Rasmus Emil Mortensen. Regi av 
Helen Parry.n

A number, t o m 24 mars, Krudttønden, www.that-theatre.com

2

BARBERAREN I SEVILLA  
Foto: Miklos Szabo

4
4. Nyrakat på Det Kongelige 
Nu debuterar den Reumertvinnande skådespelarregissören Martin Lyngbo som opera- 
regissör och hans förstlingsverk blir Rossinis älskade ”Barberaren i Sevilla”.

I Martin Lyngbos tolkning är berättelsen om kärlek och medmänsklighet förlagd till en tid 
fylld av tyranni. Det är kaos och kärlek, hämnd och hyllningar, stolthet och skam, fest och 
fiasko ackompanjerat av skratt, leenden, vrede och ruelse. Alla har olika dagordningar; alla 
kämpar för överlevnad, medmänsklighet och kärlek. Allt iscensatt med stor kärlek till Pierre 
Beaumarchais ursprungliga uppsättning från 1773 och stumfilmens storhetstid på 1910-talet. 
En föreställning för både den ovana operabesökaren och garvade operaälskaren.n

Barberaren i Sevilla, Den Kongelige Teater, spelar t o m 8 juni, www.kglteater.dk

5. Mitt i natten
Biografsuccén och det bäst säljande danska musikalbumet 
får nytt liv i en helt ny musikalversion på Tivoli. I en helt 
ny och sprittande föreställning på Konsertsalen hyllas 
Kim Larsens kanske bästa platta. Här får man träffa 
Benny, Arnold, Spacy och Susan Himmelblå på nytt 
samt en lång rad av herr Larsens och Gasolins största 
hits.n

Midt om natten, premiär 15 mars, spelas t o m 29 april,  
Tivolis Konsertsal, tivoli.dk

Foto: M
iklos Szabo
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BALMAINS  
KRONPRINS
Den danske klädskaparen Erik  
Mortensen hyllas med en utställning 
på designmuseet i Köpenhamn. 

Foto: Pernille Klemp
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Erik Mortensen var det närmsta Danmark kommit den  
fashionabla modevärlden i Paris. Redan som 16-åring flyt-
tade han till Köpenhamn för att bli lärling hos Holger Blom, 
den mest berömde designern under 1930-40-talen. Som 
22-åring flyttade han sedan till Paris och fick anställning i 
ateljén hos Pierre Balmain. Hans dröm blev verklighet och 
hans haute couture-saga tog sin början 1947. Fyra år senare 
blev han Balmains förstaassistent och när Balmain dog 1982 
avancerade han till head designer.

Erik Mortensens sofistikerade och passionerade  
förhållande till design är uppenbart i hans  
kollektioner. Under sin tid som head designer  
hos Balmain blev Mortensen mycket popu-
lär hos Balmains kunder men också bland 
övriga kollegor i branschen. Han erövrade 
också den prestigefulla Le Dé d´Or, modevärl-
dens Oscar, hela tre gånger.

Utställningen är uppbyggd i olika teman som 
ger en unik insikt i Erik Mortensens unika  
talang för design, arvet från Balmain, hans  
skapandeprocess, hans kärlek för olika  
material och hans sublima hantverks- 
skicklighet. Det finns flera exempel på  
Mortensens modeshower och berättelser 
om hans privata kunder, där ibland celebri-
teter och kungligheter.n

I am black Velvet, t o m 18 mars, Design Museum,  
designmuseum.dk

Foto: Pernille Klemp
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45 hyperrealistiska clowner från avgjutningar av 
både manliga och kvinnliga modeller utgör in-
stallationen ”Ensamhetens språk” från 2014. Van-
ligtvis är clowner glada, energiska och underhål-
lande men här visas motsatsen; trötta och pas-
siva clowner som utstrålar melankoli, tvärtemot 
vår intuitiva uppfattning om dem. Här är de bara 
människor som klivit ur rollen och clownskorna.

Utställningen är ett porträtt av en helt vanlig 
människas vardag visad genom 45 olika hand-
lingar. 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 per-

sonifierar dessa handlingar i en 24-timmars loop.
Med enkla medel iscensätter Ugo Rondinone 

välkända figurer och symboler så att de förskjuts 
och vi ser dem med nya ögon. Rondinone är en 
entreprenör och driftig konstnär som arbetar som 
kurator vid sidan av sitt konstnärskap.  
Gemensamt för alla hans verk är att de tillta-
lar både hjärnan och hjärtat. Utgångspunkten 
är människans förhållande till naturen och det 
mänskliga ursprunget.n

Ugo Rodinone – Ensamhetens språk,  
t o m 30 december

Slumrande clowner med käcka hattar på sned och färgsprakande, festliga 
dräkter har flyttat in på Arkens konstmuseum. Clownerna är skapade av den 
schweiziske konstnären Ugo Rondinone och är fokuspunkten för stjärnkonst-
närens stora soloutställning.

ENSAMHETENS SPRÅK 

UGO RONDINONE, ENSOMHEDENS SPROG, 2014  Foto: Anders Sune Berg

Är Sias musikvideo ”Elastic Heart” konst eller underhåll-
ning? Eller kanske både och? Popmusik har alltid haft ett 
eget liv på betraktarens näthinna, inte bara i örat. Det är 
en viktig hävarm när musiken skall säljas och lanseras i 
medierna. Men den visuella sidan av popmusiken är ock-
så kreativ och konstnärlig. Den kan förstärka, utveckla 
och tolka musiken. Popmusiken låter sig ofta inspireras 
av samtidskonsten precis som inom reklam- och filmindu-
strin. I musikvideon är gränsen mellan konst och kommer-
siell produkt flytande. Men vad tillför det videon när musi-
kerna eller regissören sticker ner sugröret i den visuella konstens 
bägare?n

My Music, t o m 25 mars

OM NUET I MUSIK OCH KONST
Popmusik och konst möts i en magisk explosion av musik-
videos, skulptur, måleri och installation. Bilder och 
rytmer flyter samman i 22 verk som bjuder in till 
fest och fördjupning.

LADY GAGA, BORN THIS WAY, 2011. STILL. ©2011 Interscope Records

Arken
www.arken.dk

UGO RONDINONE, ENSOMHEDENS SPROG, 2014 ©Ugo Rondinone
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Den amerikanske folkrockaren Jonathan Wilson har många järn i elden både som 
musiker och producent för några av amerikas tyngsta namn. Hans egen musik  
betecknas som experimentell folkrock med spirituella grundtoner. Nyligen hemkom-
men efter en turné med Pink Floyd-legendaren Roger Waters åker han återigen ut på 
vägarna med sitt nya album ”Rare Birds” och stannar till på Vega i Köpenhamn i  
slutet på mars.n

Jonathan Wilson, 31 mars, Lille Vega, Köpenhamn, www.vega.dk 

SPIRITUELL FOLKROCK 
Jonathan Wilson är på turné och gästar Vega med spirituella toner. 

JONATHAN WILSON  Foto: Magdalena Wosinska

THE SOUNDS
Ett av Sveriges uppkäftigaste band 
är förmodligen The Sounds med 
Maja Ivarsson som levererar lika 
mycket energi som ett normalstort 
kärnkraftverk. Efter debuten 1999 
lade man snabbt världen för sina 
fötter med sin punkinspirerade  
indiemusik och hits som ”Hit Me!”, 
”Living in America” och ”Seven 
Days a Week”. Nu återtågar de med 
en ny platta och gamla godingar.n

The Sounds, 23 mars, Pumpehuset,  
Köpenhamn, www.pumpehuset.dk

LEVEL 42
Brittiska bandet Level 42 har snart 40 år på nacken, 
och ger i vår två exklusiva konserter på våra bredd-
grader.

Level 42 nådde stor framgång under 1980-  
och 90-talet med hits som ”Lessons In Love”,  
”Something About You” och ”Running in the  
Family”. Bandet bildades 1979 av Mark King, Phil 
Gould, Boon Gould och Mike Lindup, och debu-
terade ett par år senare med det självbetitlade  
albumet. Gruppens tidigare år kännetecknas som 

ett jazzfunk-band, men så småningom övergick det mer åt pop-rock.
Totalt har gruppen gett ut elva album men i slutet av 1980-talet lämnade bröderna Gould gruppen 

och antalet medlemmar har fluktuerat sedan dess, och idag är det sju medlemmar som för musiken 
uppåt och framåt.n

24 mars, Slagthuset, Malmö, www.kulturbolaget.se, 20 mars, DR Koncerthuset, Köpenhamn, www.billetlugen.dk

ERASURE
När Erasure spelade som förband till 
Robbie Williams förra året kändes det 
som om bandet hade något stort på 
gång. Och visst, nu kommer de på sin 
egen turné. Vince Clark och Andy Bell 
tar givetvis vägen förbi Royal Arena  
i Köpenhamn på sin väldsruné. På 
”World Be Gone” kan man uppleva 
hur de prisbelönta låtskrivarna med ett 
reflekterande sinne ger världen och de 
senaste politiska omvälvningarna en 
tankeväckande granskning. Som fram-
går av albumets artwork ser man en 
masttopp som stiger upp efter att ha 
blivit nedsänkt i stormande färger.n

9 mars, Royal Arena, Köpenhamn,  
www.livenation.dk

THE SOUNDS  Foto: Per Kristiansen

ERASURE  Foto: LiveNation

LEVEL 42 
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De allra vackraste bilderna av extrema livsmiljöer; öar, öknar, djungel samt till 
och med i städer, visas ur brittiska BBC:s nya succéserie ”Planet Earth II”. 

Efter den enorma framgången med 
”Planet Earth – Live in Concert”,  
kommer nu fortsättningen med ”Planet 
Earth II”. 

2006 revolutionerade BBC-dokumen-
tären Planet Earth naturfilmandet  
och ändrade vår syn på den värld vi  
lever i. Tio år senare följs den upp av 
Planet Earth II, den efterlängtade fort-
sättningen på det spektakulära por-
trättet av vår planet. 

Det tog tre år att filma Planet Earth 
II. De filmade under totalt 2089 dagar 
under 117 resor till 40 olika länder och 
spelade, med hjälp av drönare, kamera-
fällor, teleobjektiv, lågljus- och höghas-
tighetskameror, in unikt bildmaterial. 

Tack vare den avancerade tekniken 
gjorde de det möjligt att få uppleva  
naturen från en helt ny vinkel; närmare, 
mer uppslukande och mer överraskande 
än någonsin tidigare.

Under konsertversionen kommer 
nykomponerat filmmaterial, som har 
satts samman av BBC enbart för live-
föreställningen, att visa fascinerande 
scener från serien i 4K-Ultra-HD på en 
gigantisk skärm, ackompanjerad av  
en 80 personer stor symfoniorkester.n

Planet Earth II  
– live in concert 
4 mars, Forum,  
www.forumcopenhagen.dk

DJUR, NATUR 
& MUSIK

Denna gång också med Rytteriets husorkester  
bilad av en rocksångare, en trummis, en pianist/
filmkompositör och en kapellmästare/kompositör.
–Det blir mer live än någonsin, lovar Rasmus, 
Martin och Bodil när de presenterar en helt ny 
och specialskriven show. Men du måste förbereda 
dig på en hel del nya Rytteriet-bekantskaper, över-
raskningar, musik, dans, skratt och gråt.n

Rytteriet – live i Tivoli, premiär 24 mars, Glassalen,  
Tivoli, www.tivoli.dk

RYTTERIET
Med anledning av Tivolis 175-års- 
jubileum återvänder danska humor-
kollektivet Rytteriet, som består av 
Martin Buch, Rasmus Botoft och  
Bodil Jørgensen, till Glassalen för  
första gången på fyra år. 

Liv i BØRNENES ARBEJDERMUSEUM

RØMERSGADE 22    KØBENHAVN K    ALLE DAGE 10 -16

Annoncer 72x113.indd   1 10/07/14   10.25

www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!
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I en helt unik utställning på Det Nationalhistoriske Museum i 
Köpenhamn kan man uppleva Danmarks befrielse i maj 1945 
genom den amerikanska fotografen Elisabeth ”Lee” Millers 
kameraöga.

© Lee Miller Archives

Under andra världskriget var hon krigskorrespondent för bl a det amerikanska 
magasinet Life och hade under 1930-talet jobbat som modell och modefotograf i 
Paris för tidningen Vouge. Efter D-dagen följde hon med de allierade truppernas 
återerövring av den europeiska kontinenten och hennes bilder från koncentra-
tionslägren Buchenwald och Dachau skakade om en hel värld.

I slutet av 1945 kom hon till Danmark och utställningen visar hennes dokumenta-
tion av glädjen över att Danmark befriats. Här finns bilder av flyktingarnas rörande 
hemkomst från Sverige, de brittiska soldaternas möten med Köpenhamnarna och 
hennes besök hos kronprins Frederik IX familj på Amalienborg.n

Lee Miller, 9 mars–24 juni,  Det Nationalhistoriske Museum, www.dnm.dk

MODELL  
BLIR KRIGSFOTOGRAF

LIVA – EN KABARET OM FRIHET
Ellen Hillingsø spelar den kända och älskade  
revystjärnan Liva Weel i en föreställning som  
fusionerar revy, kammarspel och teaterkonsert.

Publiken möter Liva som är en kvinna som  
insisterar på sin frihet, konstnärlig som personlig. 
På båda fronterna upplever hon ett uppsving  
under kriget, då friheten är under press. Tillsam-
mans med PH skriver hon den ikoniska texten 
”Man binder os på mund og hånd” som med sitt 
dubbeltydiga innehåll gör narr av både censuren 
och nazisterna samtidigt som hon sjunger sig in i 
danskarnas hjärtan. Liva odödliggjorde sånger av 
bl a PH, Kai Normann Andersen och Børge och 
Arvid Müller och många av dessa sånger ingår i 
föreställningen. 

Liva var älskad av sin publik, sina många äls-
kare och äkta män. Men hennes kompromisslösa 
behov av att själv bestämma fick henne att upple-
va både våldsamma personliga nederlag och stora 
konstnärliga segrar. Birgitte Raasberg, Henrik  
Koefoed och Karsten Jansfort gestaltar hennes 
män, älskare, väninnor, påkläderskor, teater- 
direktörer, familjemedlemmar och revyförfattare.

Liva, spelar t o m 11 maj

DE LYSTIGE KONER
Mette Horn och Camilla Bendix spelar fruarna 
Fjord och Pagh, ett par saftiga borgarfruar i sina 
bästa år. De pulserar av liv och lust medans deras 
äkta män, som spelas av Jesper Asholt och  
Kristian Halken, är mer än lovligt snustorra. Så 
när den livslustiga Falstaff, i Tom Jensens gestalt, 
lägger an på båda så börjar det krypa under skin-
net på dem. Falstaff är visserligen båda avdankad 
och utfattig men har sin charm i behåll. Under 
täckmanteln att vara förnärmade av Falstaffs när-
manden utsätter man honom för skrattretande 
prövningar. De får god hjälp av den inbitna kopp-
lerskan Madam Rap, som spelas av Lisbeth  
Gajhede, som också styr intrigerna runt kome-
dins yngre par, fru Paghs dotter och en lång rad 
mer eller mindre lämpliga belägrare. De äldres 
beräknande kärleksintriger flätas samman i kam-
pen om att den unga, oskyldiga kärleken till slut 
skall segra. Komedins män och kvinnor har mot-
satta intressen och de driftiga fruarna sätter fart 
på lögnerna som skall säkra att de får som de vill 
till slut.n

De lystige koner, t o m 26 april

STARKA 
KVINNOR 

Folketeatret i Köpenhamn spelar två pjäser om och 
med starka kvinnor. Om att våga leva livet utan  
begränsningar och bejaka kärleken till både livet och 
medmänniskorna. Teatern är en av de viktigaste i  
Köpenhamn när det kommer till klassiker, både gamla 
och nya.

Folketeatret
www.folketeatret.dk 
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SANT ELLER INTE?
På museet Ripleys Believe It Or Not finns allt det 
som man aldrig trodde man skulle få se.

Vad tycks om mannen med fyra pupiller, en 
modell av Taj Mahal byggd av 300.000 tändstickor 
och skelettet från en sjöjungfru. Vad gömmer en 
skotte egentligen under sin kilt och kan man spela 
en harpa utan strängar? Här finns många klurig-
heter för alla nyfikna besökande att fundera på, 
samtidigt som man kan uppleva ”3-Ball-Charlie” 
vissla med en tennisboll i munnen. Gillar man 
rekord av olika slag kan man ta sig till Guinness 
World Records Museum. Här kan man känna sig 
liten bredvid statyn av världens längsta man, kol-
la världens längsta mustasch (339 cm) och möta 
mannen som käkat mer än 18 cyklar.

Ripleys Believe It Or Not Museum, www.ripleys.com/
copenhagen

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 
kommer riktigt nära de snabba hammarhajarna i 
det gigantiska akvariet Oceanet.

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

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

Foto: B
jarke M

accarthy

Lov hos 
grannen

Foto: Ripleys Believe It or Not Museum

KÄNSLAN AV ETT RIKTIGT SKEPP 
På avstånd är det nästan osynligt, men under 
marken i den historiska hamnstaden Helsingör 
norr om Köpenhamn och som granne till Ham-
lets majestätiska Kronborg Slott ligger Danmarks 
sjöfartsmuseum, M/S Museet for Søfart. Här får 
man uppleva ett av de senaste årens mest spekta-
kulära danska nybyggen. Museet bjuder även på 
lärorik lek och rolig kunskap om havet. Prova på 
klassiska sjömansuppgifter som att navigera och 
knyta en knop på sjömansvis.

Det underjordiska museet är ett fantastiskt 
stycke arkitektur, där man rör sig genom sjöfarts-
historien på lätt lutande golv i varierande höjd 
omkring och ovanför en gammal torrdocka. Den 
ikoniska arkitekturen är ämnad att reflektera 
Danmarks roll som sjöfartsnation – då som nu – 
genom att integrera museets placering och om-
givningar med utställningarna.

När man rör sig igenom museet möts man av en 
unik inredning, där skeva vinklar och lätt lutan-
de golv i olika nivåer tillsammans ger besökaren 
upplevelsen av ett dramatiskt rum och en känsla 
av att befinna sig ombord på ett riktigt skepp.

Påsklov på Museet før Søfart, 24/3–2/4, Helsingör, 
www.mfs.dk

UPPLEVELSER FÖR ALLA SINNEN
På Experimentarium kommer man i direkt 
kroppskontakt med naturvetenskapen och tek-
nologin. Upplev hur nyfikenhetens gnista tänds 
och se världen på ett helt nytt sätt. Utställningsy-
tan breder ut sig på två stora inomhusytor på lika 
många våningar. Upplev 16 interaktiva utställ-
ningsuniversum som dyker in i kroppen, ner i ha-
vet och hela vägen ut i robotarmen. 

Prova världens största kägelbana eller plas-
ka fram till större vetskap om vattnets fysik och 
kemi i utställningen ”Stranden”. Kliv in i värl-
dens första upplevelsebiograf med rörelsesensorer 
där man kan hoppa, dansa och ropa för att hjälpa 
filmens huvudperson att bekämpa den mystiska 
dimman. Kryp in i ”Sansetunnellen” och upplev 
hur sinnen väcks för att sedan avta medan man 
rör sig från vaggan till graven. Och givetvis så är 
det fullt hålligång på ”Bobleriet” där man kan 
lära sig olika och häftiga såpbubbletrick.

Varje dag har ett innehållsrikt program. Var 
med och dissekera ett öga eller matsmältningsap-
paraten hos en ko eller gris. Eller du kanske hellre 
vill lära dig hur man kan rädda liv.n

Experimentarium, www.experimentarium
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