
HVAD DU KAN
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Når du har set tivoli, rundetårn og den lille havfrue

SOMMEREN 2022



DIN DIGITALE LEDSAGER
NÅR DU SKAL OPLEVE KØBENHAVN

Der er så meget at opleve i
København, men det kan være
svært at vide hvor man skal starte.

DU kan jo starte med at downloade
denne guide og gemme den på din
telefon. Så er den lige til at tage
frem, når du er på farten.



 9 GRATIS OPLEVELSER 
TIL VOKSNE

Foreslagene i denne guide er
målrettet voksne. Her kan du læse
hvor du kan høre koncerter, se
kunst eller opleve skønne parker -
alt sammen uden at skulle have en
krone op af lommen.



3 SKØNNE PARKER
Som giver ro i sjælen



HAVESELVSKABETS HAVE
FREDERIKSBERG

VED SIDEN AF FREDRIKSBERG HAVE
Det over 20.000 m2 store område er
inddelt i afdelinger som hver har deres
unikke stemning og stil. 

De mange rum gør, at haven har en særlig
ro over sig og at du nemt kan finde en stille
krog at sidde i. 

MINE TRE YNGLINGSSTEDER
Brøndsalen
Vandhaven
Højen

Det ideele sted til en pause sammen med
en god bog.

Læs mere  i dette indlæg haveselvskabets-have

https://www.denenefodforandenanden.dk/2021/07/15/haveselvskabets-have/(%C3%A5bner%20i%20en%20ny%20fane)


TRANSPORT
Metro: Fredriksberg Alle
Bus: 26, 39, 4A og 9A

ADRESSE:
Pile Allé 6, 
2000 Frederiksberg

BESØG
HAVESELVSKABETS
HAVE

ÅBNINGSTIDER
Hele døgnet



ROSENHAVEN 
I HELLERUP

EN DEL AF HELLRUP STRANDPARK
Ved Hellerup havn ligger den smukkeste
rosenhave, hvor der oven i købet er
havudsigt.
I starten af juli når alle roserne står i fuldt
flor er det én af de skønneste pletter i
Storkøbenhavn. 

FOR OVER 100 ÅR SIDEN...
...blev haven anlagt aflandskabsarkitekt
Gudmund Nyeland Brandt. 

Han havde rejst en del og blandt andet
arbejdet i England, hvilket skinner
igennem i rosenhaven som er inspireret af
den engelske have-stil ’Art and Craft’.

Læs mere  i dette indlæg tre-groenne-oaser-i-hellerup

https://www.denenefodforandenanden.dk/2021/07/08/tre-groenne-oaser-i-hellerup/


TRANSPORT
S-tog: Hellerup station
Bus: 1A og 21

ADRESSE:
Onsgårdsvej 
900 Hellerup 

BESØG
ROSENHAVEN I
HELLERUP

ÅBNINGSTIDER
Hele døgnet



KONGENS HAVE

DEN NOK MEST KENDTE PARK I DK
Mon ikke de fleste Danskere kender
Kongens have? 
Havens historie går helt tilbage til starten
af 1600 tallet, og det er den
allestedsnærværende Kong Christian d. 4
der står bag anlæggelsen. 
De fleste kender de store grønne plæner,
men kongens have byder på mere end
græsplæner.

HUSK HJØRNERNE
Langs med Sølvgade, er der en utrolig
smuk staudehave. Du skal unde dig selv at
gå langs de meget velholdte bede og nyde
syntes af de farveafstemte stauder.
Kongens have rummer også en fin rosen
have, som ligger ud mod slottet. Det er et
oplagt sted at holde en pausen og hvile
benene.



TRANSPORT
Bus, metro og rigtig
mange busser på
Nørreport st.

ADRESSE:
Kongens Have
Gothersgade11
2300 København K

BESØG
KONGENS HAVE

ÅBNINGSTIDER
Maj til august: 7-22
Resten af året skiftende
åbningstider



INTERNATIONALE

I og omkring
København

KUNST



ORDRUPGAARD PARK 
Lidt nord for København ligger
Ordrupgaard park. Den store have der
ligger omkring kunstmuseum er fuld af
kunstværker af store internationale
kunstnere som f.eks. Olafur Eliasson
Og her må der røres og kravles i
kunsten.
Der er gratis adgang til parken.



TRANSPORT
Bus 388 kører fra Lyngby
og Klampenborg st.
Stopper tæt ved parken

ADRESSE:
Vilvordevej 110, 
2920 Charlottenlund

BESØG
PARKEN PÅ
ORDRUPGAARD

ÅBNINGSTIDER
8-18



 LIGGER LIGE VED SIDEN AF TIVOLI. 

UDOVER AT DET ER EN OPLEVELSE AT
VÆRE INDE I DET SMUKKE BYGGERI,
ER DER EN UTROLIG FIN SAMLING AF
MALERIER OG SKULPTUERE.

OG HVER TIRSDAG KAN DU OPLEVE
DETTE SKØNNE STED - HELT GRATIS.

Der skal betales entre til særudstillingen

Ny carlsberg glyptotek



TRANSPORT
Bus, metro, tog og s-
toge ved Københavns
Hovedbanegård

ADRESSE:
Dantes Plads 7
1556 København V

BESØG
GLYPTOTEKET

ÅBNINGSTIDER
10-17



DAVIDS SAMLING

Med udsigt over Kongens Have ligger
den fire etager store villa, som huser
Davids samlingen.
Det er en meget alsidig samling, som
med fordel kan ses af flere omgange.

Udover den Islamiske-, ældre
europæiske- og nyere Danske samling er
der også en særudstilling som ofte er
fotografier.
Her er meget at se, og ind i mellem er
det også muligt at tilmelde sig en
omvisning.



TRANSPORT

ADRESSE:
KRONPRINSESSEGADE 30-32
1306 KØBENHAVN K
 

BESØG
DAVIDS SAMLING

ÅBNINGSTIDER
Tir-søndag: 10-17
Onsdag dog til 21

TRANSPORT
Bus, metro og rigtig
mange busser på
Nørreport st.



3 STEDER MED

GRATIS
KONCERTER

i København



EN AF DANMARKS
SMUKKEST KONCERTSALE

Når du stiger op af rulletrappen på
Forum Metro station, kommer du lige op
til Det Danske Musik
Musikkonservatorium. Det gamle
radiohus og særligt koncertsalen er et
besøg værd. 
Men som en meget stor bonus kan du
også opleve koncerter af høj kvalitet,
ganske gratis.
Der er en sommerpause i juli, men jeg vil
varmt anbefale dig at tjekke
programmet så du kan få en stor
oplevelse i arkitekt Vilhelm Lauritzens
enestående koncertsal fra 1945.

https://www.dkdm.dk/da/kalender


BESØG
DDMK

TRANSPORT

ADRESSE:
Rosenørns Allé 22
1970 Frederiksberg C
 

ÅBNINGSTIDER
Tir-søndag: 10-17
Onsdag dog til 21

TRANSPORT
Metro Forum station
Bus



KAMMERKONCERT
I BRØNDSALEN

Hver søndag i juli måned har du mulighed
for at høre en kammerkoncert i de smukke
rammer som Brøndsalen i Haveselvskabets
have kan sætte.

Der er mange forskellige komponister
repræsenteret i sommerens program som du
kan se her. 
Der er gratis adgang til alle koncerter og det
er forskellige ansamler der optræder.
Hvis du er glad for klassisk musik er dette en
helt unik oplevelse. ... og hvis du endnu ikke
er overbevist om glæden ved kammermusik,
er dette et godt sted at starte.



BESØG
BRØNDSALEN

ADRESSE:
Pile Allé 6, 
2000 Frederiksberg

 

HVORNÅR?
Hver søndag i juli fra 17-
19
Dørne ånes kl. 16.30 og
lukkes når alle pladser er
optaget

TRANSPORT
Metro: Fredriksberg Alle
Bus: 26, 39, 4A og 9A



UNDERGRUNDSMUSIK
"Byhaven" ligger helt inde i centrum af
København kun et stenkast fra Tivoli og
Rådhuspladsen. Her kan du høre gratis
koncerter hver eneste onsdag- lørdag,
hele sommeren.
Programmet er sammensat af "cemen af
dansk upcoming musik og kommende
udenlandske stjerner."
Der er fri entre - den eneste udgift du får
er til den sodavand eller øl du skal nyde
mens du lytter til musikken



BESØG
BYHAVEN

TRANSPORT

ADRESSE:
Studiestæde 52
1554 København V 

ÅBNINGSTIDER
Onsdag - lørdag:
Åbent fra kl. 17.00
Koncert start kl. 19

Tog, metro, bus, S-tog.
Københavns H. og
Vesterport st.



HAR DU LYST TIL MERE
INSPIRATION?

BLOG

Hver uge kommer der nye arktikler på bloggen.
Her kan du finde mange forslag til steder du

kan besøge - langt de fleste er i
Københavnsområdet.

HAR DU HAFT GLÆDE
AF DENNE GUIDE?

... så del den meget gerne
med en ven. 

 VIL DU HAVE FLERE DIGITALE GAVER?

Så kan du skrive dig op til nyhedsbrevet,
på hjemmesiden Så vil du få besked når

der er nye downloads at hente

WWW.DENENEFODFORANDENANDEN.DK

https://www.denenefodforandenanden.dk/blog/

