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En duft
af Indien i

Ørestad

Skandinaviens
største
kunstmesse

Ørestad kæmper lidt med at skabe liv, og
det var da heller ikke muligt at holde liv i
den hedengangne Foodshop n. 55, der
lå i VM Bjerget. Nu prøver manden bag
restaurant Cave i Indre By, Inam Ashraf,
alligevel kræfter med de selvsamme
lokaler, hvor han har åbnet en indisk
restaurant. På Restaurant Rasoi er idéen
at blande det bedste fra Indien og det
bedste fra Danmark og på den måde
skabe et unikt og velsmagende menukort
til glæde for Ørestadens beboere.
rasoi.dk

Ny stjerne
i Illum
Luna på Vesterbro
1. august åbner mærket Stella Nova
sin første butik i Illum i København.
Baggrunden for butiksåbningen er en
skarp vækstkurve gennem det seneste
halvandet år – og derfor skal Stella Novas
kollektioner nu præsenteres i sine egne
rammer. “Vi laver fire kollektioner årligt,
og hver kollektion tager udgangspunkt i
et af Stellas breve, som er en stor inspirationskilde for mig i mit arbejde,” siger
Trine Skoller om musen til alle hendes
lækre designs.
stella-nova.dk
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På Christianshavn har Luna's Diner slået sine
folder siden 2003, og siden har flere og flere fået
smag for især deres overdådige brunchtallerkner.
Derfor har ejerne nu fået vokseværk og har åbnet
en diner mere, nemlig på Vesterbrogade 42 mellem Vesterbro Torv og Det Ny Teater. Det er godt
nyt til alle vesterbrobeboere, der nu kan nyde
godt af det enorme spisekort, der indeholder noget for enhver smag. Og så vil de sofatrængende
tømmermandsramte elske, at det hele kan tages
med som takeaway.
cafeluna.dk

I weekenden d. 14.-16. september løber en af årets
store kunstbegivenheder af stablen – Art Copenhagen. Traditionen tro vil du her kunne møde
Nordens førende gallerier inden for samtidskunst,
og som noget nyt i år kan du også opleve gallerier fra
andre europæiske lande. I år har messen valgt at invitere en håndfuld af Europas fremadstormende unge
gallerier for at give de besøgende et indblik i, hvad der
rører sig på kunstscenen uden for Skandinavien. Så
læg vejen forbi en af de 60 repræsenterede gallerier
– måske får du oven i købet et smukt stykke kunst
med hjem til din egen væg.
artcopenhagen.dk

Mere luksuslæder til folket
Selv om vi er midt i finanskrisen, klarer et af de
største luksusmærker sig bedre end nogensinde.
Louis Vuitton, der er kendt for sit karakteristiske
logo og gode håndværk, udvider nu butikken i
København, der flytter fra Ny Østergade til større
lokaler på Amagertorv. Ud over tøj vil man her
også kunne finde et større antal forskellige tasker,
sko og accessories. Butikken åbner i slutningen
af oktober.
louisvuitton.com

Fyld maven inden

flyveturen

Siden juni har du kunnet mæske dig i en lækker bøf på restaurant MASH, når du var i Kastrup Lufthavn, og i november
åbner også det traditionsrige franske brasserie Le Sommelier
i en hverdagsudgave. “Den rigtige placering er helt afgørende
for en restaurant som MASH, og det synes vi, vi får med en
placering i lufthavnen, som er et fantastisk internationalt
udstillingsvindue med 20 millioner passagerer hvert år,” siger
Jesper Boelskifte fra Copenhagen Concepts, som står bag.
mashsteak.dk/lesommelier.dk

Gå for den
gode sag
En god, lang gåtur er ikke at kimse af,
og slet ikke når du oven i købet spytter
i kassen til et godt formål samtidig.
Med den filosofi fyres startpistolen til
Ecco Walkathon endnu en gang af den
26. august klokken 11, hvor tusindvis af
københavnere og andet godtfolk går 6 eller 10 kilometer – forhåbentlig i godt vejr.
Pengene går til Børnehjertefonden, SOS
Børnebyerne og WWF Verdensnaturfonden, og da du sikkert også kunne have
godt af lidt frisk luft og motion, skulle du
tage og joine flokken. Turen starter og
slutter ved Kastellet, og du kan købe din
billet på
ecco.com/da-DK/Events/Walkathon
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Tekst Louise Taarnhøj

Intimt teater om
virkelighed og fiktion

Smag på det
nordiske hav

Man skulle tro
27. august – 8. september 2012 / Teater FÅR302
M1 og M2 til Kgs. Nytorv

Copenhagen Cooking
24. august – 2. september /
Copenhagen Cooking

Festival for bogfans
Strøm Festival
20. august – 26. august. / København
Den elektroniske musikfestival byder på et hav af
spændende nationale og internationale acts. Årets
program er igen i år proppet med gratis koncerter med

nogle af den elektroniske scenes stærkeste navne og
events spredt ud over hele byen. I år kan du blandt
andre høre Richie Hawtin og den engelske trio LV, som
er kendte for – med en forkærlighed for reggae og dub
– at låne fra alt fra kwaito til 2-step og UK funk.
stromcph.dk

Kunst til folket
Copenhagen Art Festival
24. august – 2. september / Copenhagen Art Festival
Copenhagen Art Festival disker igen i år op med et væld af kunstoplevelser for både børn og voksne. I 10 intense dage fylder mere end 40 kunstnere fra hele verden byrum, kulturinstitutioner og udstillingslokaler med
kunstprojekter. Temaet er ‘Fællesskaber’, og alle medvirkende kunstnere
forholder sig til fællesskaber på hver deres måde, som f.eks. skotske Ruth
Ewan, der går i samspil med Christiania, når hun i løbet af festivalperioden
danner et orkester, som fortolker gamle protestsange. Jo, der skulle efter
sigende være noget for enhver smag!
cph-artfestival.org
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Der er varslet maritime oplevelser, når
Copenhagen Cooking går i luften med en
fejring af den nordiske kulinariske arv og
det nye nordiske køkken. Tag på rundvisning i Københavns urbane haver, og
benyt dig af ‘Taste of Copenhagen’, hvor
toprestauranter byder på gastronomiske
oplevelser til lave priser. Du kan også tage
til ‘Nordic Taste’ i Carlsberg-byen, hvor
en række toprestauranter fra Øresund
byder på smagsprøver, som kan skylles
ned med festivalens helt egen øl, Salt
Ocean Weed. Skål, og god appetit!
Copenhagencooking.dk

Scene

Vær med som én af blot 48 publikummer, når
Teater FÅR302 slår dørene op til en fiktiv fortælling,
der undersøger forholdet mellem fiktionen og
virkeligheden – i virkeligheden. Stykket, der blandt
andre har Torben Zeller på rollelisten, handler om
et par, der er ved at miste gejsten og troen på deres
fremtid. De inviterer derfor en gammel ven med
hjem for at puste liv i gløderne, men det hele ender i
et drama, hvor de alle bliver i tvivl om, om det virkelig
skete, eller om det var fiktion – især da døren går op
og viser optagelser med dem selv i hovedrollerne.
faar302.dk

Leonard Cohen

på dansk

Teaterkoncert
19. oktober – 29. november 2012 /
Aveny-T
26, 71
Holdet bag reumertvinderen ‘Teaterkoncert Nick Cave’ er tilbage med helt ny
musikforestilling med fortolkninger
og oversættelser af den legendariske
Leonard Cohens dystre sange. ‘Leonard
Cohen Teaterkoncert’ handler om to
former for kærlighed, den kødelige og
den åndelige, og kampen mellem dem. Et
univers, som er dragende og mørkt, men
som også indeholder øjeblikke af skønhed og klarhed. Forestillingen har fået
sublime anmeldelser, da den blev opført
i Aarhus, og er det bare halvt så godt som
Nick Cave-versionen, bør du bestemt
også unde dig selv en billet.
aveny-t.dk

Vinterbergs

hippiekollektiv
Kollektivet
11. sept. 2012 – 24. jan. 2013 / Skuespilhuset, Store
Scene
M1 og M2 til Kgs. Nytorv
Thomas Vinterberg har sammen med medforfatteren Mogens Rukov for anden gang kastet sig ud i teatergenren med ‘Kollektivet’, der tager udgangspunkt
i Vinterbergs egen opvækst i et kollektiv, hvor han
selv oplevede sine forældres skilsmisse. Kollektivet
er et humoristisk tidsbillede fra 70’erne og en barsk
historie om mennesker, der bliver fanget i konflikten
mellem kærligheden og idealerne. Stykket blev
oprindeligt skrevet til et teater i Wien, hvor det fik
fremragende anmeldelser, og derfor får danskerne
nu også glæden af Vinterbergs teaterevner.
kglteater.dk
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ØKOLOGISK & NORDISK KØKKEN
Brunch, frokost og middag i stemningsfulde Nyhavn

Dansk
nostalgi
Povl Dissing og
Benny Andersen
28. oktober kl. 20, entré 300
kr. + gebyr / Vega
3A
Det er snart 40 år siden, at de
herrer Povl Dissing og Benny
Andersen startede deres
samarbejde omkring lyrik og
musik. Nu gæster de Store
Vega med et udvalg af deres
sange, hvoraf de fleste kan
synge med på strofer som “om
lidt er kaffen klar” og “go’ nu nat
og gå nu lige hjem”. ‘Svantes
viser’ er i dag en del af den
nationale kulturkanon, og Povl
Dissing har sunget en halv snes
af Benny Andersens viser til en
plads i Højskolesangbogen.
vega.dk

Til bal med prinsesse Gaga
Lady Gaga
2. september / Parken
1A, 3A, 15
Lady Gaga har efterhånden lagt sig godt i selen som popmusikkens prinsesse – og det varer måske ikke længe, før
hun stjæler dronningekronen fra Madonna. Om hun stadig
er sit rygte værd, kan du opleve, når den femdobbelte
Grammy-vinder optræder i Parken i København. Touren

hedder ‘The Born This Way Ball’ og er en electro-metal
pop-opera om begyndelsen, skabelsen af berømmelsens
kongerige.
Der er lagt op til en usædvanlig fest i Gagas ånd!
parken.dk

Romantikeren spiller Det Kongelige op
Chris Isaak
19. oktober / Det Kongelige
Teater
M1 og M2 til Kgs. Nytorv
Den amerikanske romantiker
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gæster Danmark hele to gange
i oktober, og den 19. går han på
scenen i Det Kongelige Teater.
Chris Isaak er mest kendt for sit
massive hit ‘Wicked Game’ fra
1990 med vores egen Helena
Christensen i en ikke helt

uvæsentlig musikvideo-rolle.
Han har udgivet 25 albums i
sin 30 år lange karriere, hvoraf
det seneste, ‘Beyond the Sun’,
udkom i januar i år.
kglteater.dk

CAP HORN
Nyhavn 21
1051 København K
+ 45 33128504
caphorn.dk
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