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1. Kultur i hamn
Årets upplaga av Kulturhavn i Köpenhamn kommer att blir den bästa hittills, enligt utsago. 
Evenemanget är Danmarks största kultur- och hamnfestival och är givetvis gratis. Du kan 
delta i de flesta aktiviteterna som dans, musik, barnskoj, vattensport, teater och guidade seg-
latser och mycket mer. Festivalen ger dig också unika möjligheter att uppleva Köpenhamn 
från en annan sida med sina råa och kontrastfyllda miljöer.n

Kulturhavn, 24–26 augusti, www.kulturhavn.kk.dk

2. Ett dussin klassiker
Copenhagen Summer Festival presenterar klassisk kammarmusik 
med unga talanger och prisbelönta musiker på allra högsta nivå 
både från Danmark och utlandet. Festivalen är ensam i sitt slag 
för unga musiktalanger och samlar eliten av nya stjärnskott. 
Tillsammans med morgondagens stjärnor presenteras festi-
valen högt profilerade konstnärer som är med till att skapa 
och markera Köpenhamn som en internationell musik-
stad. Bl a kommer Jonas Frølund på klarinett tillsammans 
med Gershwin String Quartet, Michaela Hansen, flöjt  
och Louise Henriksen klarinett, Loussine Azizian  
violin, och Leonardo Sessena, cello, samt pianisten  
Szymon Nehring.n

Copenhagen Summer Festival, 29 juli–9 augusti, Charlottenborg  
Festsal, www.copenhagensummerfestival.dk
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UGO RONDINONE, ENSAMHETENS SRÅK, 2014  
Foto: Anders Sune Berg 5

3. 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, 7–10 augusti, www.copenhagenfashionweek.com

4. Streck till kaffet 
Kom till Café Glyptoteket och upplev utställningen med HuskMitNavn. Som en hyllning till Glyptote-
kets besökare riktar konstnären HuskMitNavn blicken mot dem och med sin karaktäristiska stil och  
satiriska penna återger han museets mångfald av publik i en rad roliga och eftertänksamma teckningar. 
För hur bär folk sig åt när de går på konstutställning? Turisten, barnfamiljen, de medelålders vänin-
norna eller det förälskade paret tittar och tar in konst på olika sätt skall det visa sig i HuskMitNavns 
teckningar.n

HuskMitNavn, Glyptoteket, www.glyptoteket.dk

5. 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 fokus-
punkten 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

Foto: Pexels

HAMNFEST   
Foto: Ari Zelenko
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SCENEN PÅ SHAKESPEAREFESTIVAL 
Foto: Kristian Granquist

Foto: Shanghai Jingju T
heatre C
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MED WILLIAM  
I FOKUS 
Den årliga ShakespeareFestivalen på Kronborgs slott i Helsingör skapar  
återigen ett magnifikt program med teater, konst och kultur under bar himmel.  
I år firar man 10-årsjubileum med ett fantastiskt program laddat med spän-
nande upplevelser. Alla föreställningarna är skapade och framförda av vår tids 
mest erkända och hyllade teaterkonstnärer och kompanier.

I år kommer scenen att bl a fyllas med vackra  
kinesiska dräkter och masker när “Hamlet - The 
Revenge of Prince Zi Dan” uppförs i en kombina-
tion med akrobatiska stunts, kinesisk sång, tal, 
dans och mim av skådespelare iförda praktfulla 
silkeskostymer och dramatiska masker. Den tyska  
teaterkonserten “Searching for William” spelas 
där den kritikerrosade skådespelaren och sånga-
ren Christian Freidel skapar en stark visuell och 
poetisk föreställning. Årets egenproducerade  

föreställning “Shakespeare in Concert 2018” där 
blåsare, ballettdansörer och en tenor möts i otra-
ditionella metoder för att komma riktigt nära det 
universum som Shakespeare skapade.

Njut av några av världens mest spelade och 
uppskattade verk i HamletScenens tappning i de 
vackra omgivningarna runt Kronborgs slott och 
dess sköna natur samtidigt som man kan känna 
historiens vingslag.n

ShakespeareFestival 
1–17 augusti, 
Kronborgs slott, Helsingör, 
www.hamletscenen.dk

Programmet för årets operafestival i 
Köpenhamn är nu klart och avslöjar  
många spännande upplevelser för 
den garvade operaveteranen, men 
också för novisen.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/CPH Opera Festival

Nya tilltag har skapats för att bredda denna kan-
ske något smala musikgenre vilket garanterar att 
fler får upp ögonen för operans magiska värld. 
Förslagsvis så tittar man på operafestivalens 
hemsida där det omfattande och synnerligen di-
gra programmet finns uppdaterat så att man inte 
missar sensommarens operaeldorado. Det Kong-
elige Kapel med utvalda soloartister gästar bl a en 
okänd del av Köpenhamn för en gratiskonsert. 
För de yngsta besökarna har de skapat TRYL som 
är ett destillat av Mozarts berömda opera “Troll-
flöjten” som i första hand handlar om kärleken 
mellan fågelfångaren Papageno och hans hjärtas 
dam Papagena.

–Barn och deras familjer får ganska sällan möj-
ligheten att uppleva den stora helheten inom ope-
ran, men genom TRYL blir detta verklighet. Det är 
så mycket musikalitet och glädje i denna nyutgåva 
av “Trollflöjten” som vi hoppas kommer att lämna 
stora intryck hos våra besökare, säger festivalche-
fen Peter Lodahl.n

Copenhagen Opera Festival, 29 juli–12 augusti,  
www.operafestival.dk

OPERA  
FESTIVAL

TEATER UNDER 
ÅBEN HIMMEL
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Konstmuseet Louisiana visar starka och engagerande utställningar under  
sommaren. Bl a Gabriele Münter som länge fick stå i skuggan av sin partner 
men nu har fått en välförtjänt återupprättelse. Man visar också amerikansk 
popkonst på papper signerad Ed Ruscha.

POP PÅ PAPPER 
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MÄNNENS DILEMMA I FOKUS
Denna sommar markerar Louisiana sitt 60-års-
jubileum med en omfattande presentation av  
sina stora samlingar. Verk från museets tidigaste 
period i efterkrigskonsten och fram till idag möts 
på kors och tvärs genom tid och rum där de cen-
trala temat är ”Män och maskulinitet” och ”Krig 
och konflikt”.

Louisianas samling är en skattkammare av 
människoskildringar och då kanske först och 
främst av män. Ett representativt urval med män 
som motiv är samlat här i en genomgripande ut-
ställning. Medan många konstnärer under tiden 
efter andra världskriget vänder sig mot ett  
abstrakt formspråk arbetar andra i det figurativa 
och skapade radikala motbilder till krigspropa-
gandans framställningar av den starka ledaren, 
den osårbara soldaten och segergestalten. Detta 
spänningsfält går som en röd tråd genom sam-
lingarna. Många verk är självporträtt som ifråga-
sätter den problematiska föreställningen och den 
självsäkra manliga konstgeniet.

Utställningen förenar verk av bl a Shilpa Gupta,  
Dennis Oppenheim, Bruce Nauman, Marina 
Abramović / Ulay, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, 
Pamela Rosenkranz, Ugo Rondinone och Francis 
Bacon.

Mænd og maskulinitet, t o m 16 september

TYSK KONST I GENOMLYSNING
Självständig, sökande, färgrik och frigjord. Den 
tyska konstnärinnan Gabriele Münters verk vi-
sas på Louisiana under sommaren och sätter fo-
kus på på hennes mångfacetterade produktion. 
Ännu har hon inte fått ta sin givna plats i den 
tyska konsthistorien och hennes verk har mest 
setts som ett bihang till konstnärskollektivet ”Der 
Blaue Reiter” men också hennes relation till den 
store ryske konstnären Wassily Kandinsky som 
var hennes reskamrat, lärare och förlovade som 
slutade i svek och i att han övergav henne.
”Jag var i mångas ögon bara ett onödigt bihang 
till Kandinsky, skriver hon i sin dagbok 1926. Att 
en kvinna kan ha äkta och originell talang och en 
skapande människa glömmer man gärna.”

I denna utställning, som är den första omfattan-
de, retrospektiva presentationen av hennes konst-
närskap önskar Louisiana att återupprätta hennes  
bidrag till konsten. Här fördjupar man sig i den 
varierade komplexitet som var Gabriele Münters 
värld och universum.

Gabriele Münter, t o m 19 augusti

AMERIKANSK POP PÅ PAPPER
Med ikoniska tolkningar av det moderna USA 
från hemorten Los Angeles står Ed Ruscha som 
en central figur i 2000-talets amerikanska konst. 
Sedan början av 1960-talet har ingen annan så ge-
nomgripande tolkat utvecklingen av den moder-
na visuella kulturen i och omkring Los Angeles 
som Ed Ruscha. Speciellt känd är han för sin coo-
la och nyktra återspegling av t ex logotyper i Hol-
lywood, stiliserade bensinstationer och typiska 
amerikanska landskap. Motiv som han destillerar 
till ett bildspråk som både är tillgängligt och fil-
miskt men också samtidigt fyllt av subtila koder. 
Ed Ruscha har utvecklat sina verk parallellt med 
framväxten av den popkultur som man förknip-
par med konstscenen i New York. Med motiv från 
vägens, framrutans och biodukens perspektiv 
skapas en säregen, luftig utsträckning som knyter 
an till den stora platta staden och dess omgivande 
öken.n

Louisiana on paper, Ed Ruscha –Very, t o m 19 augusti

www.louisiana.dk
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JUSTIN DANSAR & LER
Som 37-åring har han verkli-
gen gjort det mesta inom un-
derhållningsindustrin, Justin 
Timberlake. Han har varit med 
i det populära Mickey Mou-
se Club på TV där han sjöng 
och dansade, han var med och 
bildade pojkbandet ´NSYNC 
och har haft en lång och fram-
gångsrik solokarriär. Nu är det 
dags att lägga till ytterligare en 
succé, när han ger sig ut på sin 
nya världsturné med anled-
ning av sitt nya album ”Man of 

the Woods”. Det blir en magisk 
scenshow med mycket sång och 
dans, men också visuella effek-
ter i världsklass.

Justin Timberlake, 4–5 augusti,  
Royal Arena, Köpenhamn,  
www.royalarena.dk

BONNIE RAITT
Den amerikanska gitarrdrott-
ningen Bonnie Raitt återkom-
mer till Danmark och Tivolis 
Koncertsal för en exklusiv spel-
ning i slutet av juli.

Redan som 12-åring greppa-
de hon sin gitarr för att skapa 
odödlig musik inom rock och 
blues. Första plattan kom redan 
1971 och efter 20 års harvande 
i branschen fick hon till slut sitt 
stora genombrott med plattan 
”Nick of Time” 1989.  

Bonnie Raitt har verkligen 
spelat med alla de stora inom 
rocken och bluesen. B.B. King, 
Ray Charles, Jackson Browne, 
Kris Kristofferson, Stevie Ray 
Vaughan och John Hiatt bara 
för att nämna några giganter 

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

JUSTIN TIMBERLAKE

BO
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T

ROGER WATERS

PAUL SIMON
Foto: M

yrna Suares
Foto: Sean Evans

Foto: Ryan McGinley

som hon har samarbetat med. 
Dessutom har hon redan från 
starten i det turbulenta 1970-ta-
let, varit en aktiv förespråkare för 
miljön, demokrati och mänskliga 
rättigheter vilket hon fortfarande 
brinner för. 

Bonnie Raitt, 30 juli,  
Tivolis Koncertsal, www.tivoli.dk

UNIK TURNÉ MED PINK 
FLOYD-LEGENDAR
Roger Waters var med och bilda-
de supergruppen Pink Floyd 1965 
och de blev snabbt en av de mest 
inflytelserika grupperna inom 
psykedelisk rock. Det riktigt sto-
ra genombrottet kom med plattan 
”The Dark Side of the Moon” 1973 
och givetvis plattan ”The Wall” 
1979 som blev en uppmärksam-
mad film med samma namn. 

Nu är Roger Waters ute på en 
soloturné som anspelar på hans 
tid i supergruppen. Namnet på 
turnén är hämtad från låten ”Us 
And Them” från det mest sålda 
Pink Floyd-albumet ”The Dark 
Side of the Moon”.

Roger Waters konserter är kän-
da för att vara extraordinära, med 
toppmoderna produktioner och 
fantastiskt ljud. Denna turné är 
inget undantag. Efter månader av 
noggrann planering och stora vi-
sioner kommer den mäktiga sho-
wen att inspirera publiken och ta 
med dem på en musikalisk resa.

Roger Waters, 10–11 augusti,  
Royal Arena, Köpenhamn,  
www.royalarena.dk

GOODBYE MR SIMON
Han var en del av den odödli-
ga duon Simon & Garfunkel. De 
färgade musikscenen under stora 
delar av 1950-70-talen, med mäs-
terstycken som ”The Sound of Si-
lence”; ”Cecilia”, ”Mrs Robinson”, 
”Bridge over troubled water” och 
”The Boxer” m fl. Det går helt en-
kelt inte att inte ha stött på denna 

superduos verk tidigare.
Duon har haft en del uppbrott 

och återföreningar men musiken 
har aldrig tystnat och båda har 
gjort framgångsrika solokarriärer.

Nu har Paul Simon bestämt sig 
för att ge sig ut på en sista världs-
turné för att säga tack och farväl 
till sina fans. Det blir väldigt få 
konserter på en handfull utvalda 
ställen som betytt mycket för Paul 
Simon under hans år som artist. 

Paul Simon, 3 juli,  
Royal Arena, Köpenhamn,  
www.royalarena.dk

FREDAGSROCKEN  
PÅ TIVOLI  
På tivoli presenteras symfonisk 
rock med Mew, brilliant nostal-
gisk pop à la A-HA, the good-
father av dansk hip-hop L.O.C, 
Danmarks egna poet Kim  
Larsen och starka röster som Lis 
Sørensen och Alex Vargas. Och 
förstås, så många fler än dessa!n

Fredagsrocken:  
Citybois+ Skinz + Faustix 6 juli, Kim 
Larsen 13 juli, L.O.C 20 juli, A-HA 27 
juli, Burhan G 3 augusti, Lis Sørensen 
+ Karl William 10 augusti, Alex  
Vargas 17 augusti, Scarlet Pleasure 24 
augusti, Mew 31 augusti

www.tivoli.dk

ALEX VARGAS

KIM LARSEN

MEW

Foto: Morten Rygaard

Foto: George Chin
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VITAL 
40-ÅRING 
JAZZAR PÅ

Copenhagen Jazz Festival firar 40 år som en av 
sommarens musikaliska höjdpunkter. Med över 
1.200 konserter under en vecka utgör festivalen ett 
svängande nav av danska och internationella jazz-
musiker med allt från traditionell jazz till fusion. 
Detta gör att det finns tillräckligt för alla som vill 
låta sig smekas av de ljuva tonerna i köpenhamnsk 

miljö. Det kan vara svårt att överblicka det stora 
utbudet av spännande konserter, men vi kan lova 
att samtliga artister kommer att leverera magisk-
musik för törstande jazzsjälar.n

Copenhagen Jazz, 6–15 juli, www.jazz.dk

Från traditionella toner på lika traditionella platser till moderna uttryck på de 
mest otippade ställen i tio dagar för alla som älskar musik.

RO
KIA TRAORÉ

HERMETO PASCOAL

 Foto: K
ristoffer Juel Poulsen

Mer än 20 konserter med danska och internationella toppnamn, musi-
cerar med glädje och passion. Givna inslag är naturligtvis artistsamtal, 

jazzbanko, workshops, nattliga fester, soul food och en makalös street parade, helt i New Orleans stil. 
Traditionell jazz varvas med funk, brass band och afrobeats till elektroniska bounce beats och grime. 
Bland artisterna märks Daimi, Kokoroko, Tank and the Bangas, Tricia Boutté samt Meschiya Lake och 
James Martin.n

Fringe Jazz Fest, 6–14 juli, Pumpehusets Byhave, www.fringejazzfest.dk

FRINGE JAZZ
Den speciella formen av jazz som skapades i New 
Orleans hyllas på Pumpehuset i Köpenhamn under 
Copenhagen Jazz Festival. 
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BØRNENES ARBEJDERMUSEUM

RØMERSGADE 22    KØBENHAVN K    ALLE DAGE 10 -16

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

Festivalen är en avancerad ölfestival med inter-
nationell livemusik och ett konstevenemang med 
internationella gästkockar. Festivalen äger rum i 
ett stort installationskonstverk skapat i samarbete 
med bryggare, musiker, kockar och performance-
konstnärer från hela världen. I dagarna två för-
vandlas Refshaleøns industriella och vildvuxna 
omgivningar till tre huvudområden som alla  
bildar en front mot hamnen och staden. Som  
besökare till Haven Festival så kommer man inte 
att bli en passiv deltagare utan man kan engagera 
sig i de olika evenemangen som går kors och tvärs 
över de olika disciplinerna.n

Haven Festival, 10–11 augusti, www.havenkbh.dk

Haven Festival är ett konstnärligt  
experiment som kombinerar öl, mat, 
konst och musik på helt nya sätt.  
På Refshalevej blir det högt i tak när 
festivalen drar igång.

ÖL & KONST PÅKORS & TVÄRS
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KØBENHAVNSKE 
SOMMERUGER MED 

pop up-opera
kanalarier

gadeserenader
genrekryds

lieder 
– og meget mere

MØD
Maltman/Saint-Gil  

Bakanova  
Schultz/Sherinyan  
Arcayürek/Lepper  

Lodahl  
Steen-Andersen  

– og mange flere

Se det fulde program på  
operafestival.dk

29. JULI – 12. AUGUST 2018



 www.dethander.com – DET HÄNDER 51DET HÄNDER – KÖPENHAMN50

MISANTROPEN  
i det fria

Om det är ett magiskt ställe i Köpenhamn för utomhusteater så är det 
utan tvekan Grønnegårds Teatret. Varje år sätter de upp humoristiska 
klassiker med både högt i tak och breda skratt. Sommarens föreställning 
är den underbara ”Misantropen” av Moliére, en av världslitteraturens 
mästerverk, lika aktuell idag som när den skrevs 1666.
Det är den hyllade skådespelaren Nicolas Bro 
som spelar huvudrollen i årets pjäs. Han kunde 
senast ses på Grønnegårs Teatret 2010 då han 
spelade i en annan Molière-klassiker, ”Don 
Juan”, som blev en jättesuccé. I årets föreställ-
ning ses några av Danmarks mest älskade skå-
despelare som Sonja Richter, Mads Wille, Laura  
Bro, Charlotte Fich, Patrick Baurichter, Jens 
Frederik Sætter-Lassen, Nicolai Jørgensen  
och Steen Stig Lommer. Det kommer att bli en 
succé även i år, det är säkert.

”Misantropen” handlar om den strängt  
moraliske Alceste som är en del av societe-
ten, men avskyr sin samtids ytlighet och eviga 
framvisning av sin egen succé och lycka. Han 

kastar sig ut i ett korståg mot den falska, hyck-
lande och ansvarslösa hållningen och Alceste 
kräver absolut ärlighet oavsett konsekvenserna. 
Han är också upp över öronen förälskad i  
Célimène som behärskar baktaleriet och flirten 
till fulländning, allt det som Alceste föraktar. 
Ska han välja kärleken eller sina principer? Hur 
mycket är han villig att kompromissa?

För en totalupplevelse av Grønnegårs  
Teatret så är Designmuseets park öppen för 
picknick innan föreställningen så ta med en 
korg med läckerheter och njut innan föreställ-
ningen börjar.n

Misantropen, 29 juni–25 augusti,  
www.groennegaard.dk

Foto: Per A
rnesen

Köpenhamn är utan tvekan den kulinariska huvudstaden i Skandinavien med 
ett dignande utbud av restauranger och matställen. Från all världens hörn 
finns det något för varje gom att glädjas över. 

För att hylla mångfalden och kvaliteten på matupplevelsen ar-
rangeras varje år Copenhagen Cooking & Food Festival som 
välkomnar över 100 unika matrelaterade events i hela tio dagar 
runt om i Köpenhamn. 

Årets tema ”Breaking the New” signalerar festivalens unika 
och speciella utbud av matkonst i alla dess former och fram-
häver de senaste trenderna inom mat. Varje år kommer drygt 
80.000 foodies för att hylla det som kommit att kallas  
Nordic Cuisine, säsongens och lokala råvaror av högsta kvalitet.  
Navet för festivalen är Israels Plads. Ät, njut och gläds åt tallri-
kens håvor.n

Foto: C
C

FF

MAT, MAT, MAT

Copenhagen Cooking & 
Food Festival 
24 augusti–2 september,  
www.copenhagencooking.com
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GRAND PRIX
Copenhagen Historic Grand Prix är flaggskeppet 
för dansk motorsport. Loppet äger rum i Bella-
høj första helgen i augusti varje år. CHGP är fart, 
drama och underhållning för hela familjen. För-
utom tävlingen finns det massor av aktiviteter och 
för familjen finns ett särskilt område med roliga 
saker för barn.

Copenhagen Historic Grand Prix, 4–5 augusti, Bellahøj 
Park, www.chgp.dk

FESTIVAL I FANTASTISK OMGIVNING
Bara 25 minuter från Rådhusplatsen i Köpenhamn 
ligger Friluftsbadet Badesøen i Albertslund.
Här anordnas en festival i augusti som är lika de-
lar en musikfestival som en utflykt. Bl a kommer 
Yo La Tengo och Anna von Hausswolf att upp-
träda. Barn är mer än välkomna på festivalen och 
utöver vattenland, lekplats, mini-golf mm så finns 
det särskilda programinslag på festivalen som 
vänder sig till de minsta. 

Badesøen Festival, 25 augusti, Albertslund,  
www.badesoen.dk

GALA-SHOW PÅ TIVOLI
På Tivoli är det alltid fest och granna färger.  
Tivoli-Garden går i parader, spelar konserter och 
passar Tivolis prins och prinsessa. Det är vad 
hovdamen Laura också gör, men de två stygga 
barnen lyckas ändå att sticka ut för att ta reda på 
om det verkligen finns en drake i Tivolis tunnel-
bana. Barnen försvinner, och sedan är det upp till 
Tivoli-Garden att befria dem från monstret.

Upplev de nästan hundra vakterna i denna tea-
ter med trummor, vaktparad och magnifik musik. 
Kommer Tivoli-Garden att lyckas bekämpa  
draken, så att hela Tivoli kan fira den befriade 
prinsen och prinsessan?

Tivoli-Gardens Galla Show 7–8 juli, www.tivoli.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 storstadsinvånare kan 
ta ett gratis dopp i hamnen. Där hittar man både 
barnbassäng, vanlig bassäng och hopptorn. 

t o m 30 september, www.svoemkbh.kk.dk

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

Besök 
grannen

Foto: Zoologisk Have

TRÄNA MED TIGRAR
På Zoo kan du komma tätt inpå djuren. Vad gör 
djuren egentligen när vi inte är där? Zoo erbjuder 
flera olika arrangemang där du kommer riktigt 
nära djuren och får uppleva många spännande 
djur. Vad sägs om att vara djurskötare för en dag, 
möta girafferna eller pingvinerna eller vara med 
när tigrarna tränas. 

Tæt på dyrene, www.zoo.dk

HELDAG PÅ BAKKEN
Nu är sommarsäsongen på populära nöjesparken 
Bakken igång med roliga evenemang och gratis 
utomhuskonserter. Att besöka Bakken är en rolig 
heldagsutflykt för hela familjen.

Bakken, öppet t o m 9/9, www.bakken.dk

HAVETS BIG FIVE
Den Blå Planet ligger vackert precis vid  
Öresundskusten och med utsikt över 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  
fantastiska djur som finns i akvarier på Den Blå 
Planet. 

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

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

BAKKEN
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