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Se Annika Aakjær i den biografaktuelle film ”Esthers orkester”, følg med i
serien ”The Time Traveler's Wife”, og læs Merete Pryds Helles nye roman.

Vietnamesiske Hien Hoangs
projekt ”Asia Bistro – Made
in Rice” kan opleves på
Refshaleøen i disse dage.

F E S T I V A L

E N H Y L DE S T T IL
SCENEKU NSTEN
Hotel Pro Formas forestilling
”I krydset får de en ny sofa”, der er
baseret på Helle Helles roman ”De” og
har Rosalinde Mynster på rollelisten,
har netop skudt årets CPH Stage i gang.
Festivalen, der varer til og med den 11.
juni, hylder scenekunsten og har en
mission om at gøre teater tilgængeligt for alle med 100 forestillinger og
events. Programmet byder på store
forestillinger fra både ind- og udland,
spændende talks og meget mere.

F E S T I V A L

Stærke billeder på
Refshaleøen
Copenhagen Photo Festival, der er Nordens største af sin
slags, løber i år af stablen for 12. gang i perioden den 2.-12.
juni 2022. Hvert år bidrager etablerede og spirende danske og
udenlandske fotografer til festivalen, hvor fotografiet bliver
sat på dagsordenen under de tre hovedsøjler Framing Identity,
Framing Society og Framing Vision via udstillinger, workshops,
talks og sociale events. Refshaleøen vil være festivalens
centrum, hvor de tre internationale, kvindelige kunstfotografer
engelsk-amerikanske Alexandra Rose Howland, vietnamesiske
Hien Hoang og amerikansk-lettisk-litauiske Krista Svalbonas
er blandt højdepunkterne. Hver især udvisker de grænserne
mellem dokumentation og kunst. Derudover kan du opleve to
udstillinger, der skulle have været på den aflyste ukrainske
fotofestival Odesa Photo Days.
Se m ere på Cope nh age nphotofestival .com
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Pssst ...!
Den 2.-4 . juni kan du
opleve musiknavne som
The Minds of 99, Nick
Cave & the Bad Seeds
og Mew til Northside i
Aarhus.

AF REDAKTIONEN. FOTO: HIEN HOANG, CATRINE ZORN, VIAPLAY, HBO MAX, NETFLIX, MARTIN DAM
KRISTENSEN, TUE SCHIØRRING FOTOGRAFI, TAGE KLEE, B-SPIS/TONY NIELSEN OG PR.

Se m ere på Cph stage .dk

K U LT U R L I V

B Ø G E R
Anbefalet af bogredaktør Marie-Louise Truelsen

P O D C A S T

U n g i 8 0 ’e r n e
”Det vågne hjerte” er en selvstændig
fortsættelse af Merete Pryds Helles
meget roste romaner ”Folkets skønhed”
og ”Vi kunne alt”. Historien foregår i
1984, hvor Lis er aktiv på venstreføljen og i kvindebevægelsen. En aften i
Utterslev Mose sker der dog noget, som
vender op og ned på alting. ”Det vågne
hjerte” er en roman om 80’ernes mange
facetter og om kærlighed og venskab.

PÅ A N K L A G E B Æ N K E N
I tretten måneder var danske Daniel
Rye kidnappet af Islamisk Stat i Syrien.
Han kom ud i live – men blev den sidste.
Herefter begyndte fangevogterne
nemlig en likvidering af de sidste tilbageværende gidsler. Det er efterhånden
otte år siden, at Daniels mor modtog
en mail med truende ord om gidseltagningen, men nu skal sidste kapitel
skrives i sagen om fangevogterne, der
fik tilnavnet ”The Beatles”. To af gidseltagerne sidder nemlig nu på anklagebænken i USA tiltalt for medvirken til drab,
kidnapning og terrorisme. DR’s mellemøstenkorrespondent Puk Damsgaard
følger forløbet i denne podcastserie og
dykker ned i sagen sammen med nogle
af dem, hvis liv blev forandret af de
forbrydelser, der blev begået i Islamisk
Stats mørklagte fangekældre.

”Det våg n e hjer te”, Merete Pr yd s
Helle, Lin dh ardt og Ringhof,
320 sider, 300 kr.
PRYD S
HELLE ER
TILBAG E

Livet mellem to
k u lt u rel le ident it et er
”Firekeepers datter” toppede i flere måneder New York
Times’ bestsellerliste, og så er der en Netflix-serie på vej.
Forfatteren, Angeline Boulley, er vokset op med en hvid
mor og en indfødt amerikansk far, og hun skriver om
de problemer med korruption, racisme og stoffer, hun
kender fra sin opvækst. Historien handler om Daunis,
der bliver vidne til et mord og hvirvles ind i en FBI-sag.
”Fireke epers dat ter”, Angelin a Boulle y,
G utkin d , 4 96 sider, 300 kr.

” Opgøret”, DR

K r i m i me d hu mor
Efter 20 år bag computerskærmen på Dagbladet,
modtager Michael et telefonopkald, som vender op og
ned på hans tilværelse. Hans tidligere kollega Kresten
er død, og hans lejlighed er fyldt med dokumenter om en
sag fra Anden Verdenskrig, som han og Michael dækkede
sammen som unge. Er Krestens død forbundet med
efterforskningen?
”Ef term æle”, Ole Nørskov, G rønninge n ,
250 sider, 250 kr.
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K U LT U R L I V

Hold og så
øje med...

S E R I E R
Anbefalet af kulturredaktør Ditte-Marie Ascanius

B A S E R E T PÅ
B E ST S E L LE R

T Æ T PÅ WA T E R G A T E
Den politiske thrillerserie ”Gaslit” fokuserer på de
historier omkring Watergate-skandalen, som endnu
ikke er blevet fortalt – og det sker på medrivende
og underholdende vis. Julia Roberts spiller den
energiske og karismatiske kvinde Martha Mitchell,
der var gift med justitsministeren John Mitchell
(Sean Penn), og som blev kendt for sine åbenmundede kommentarer om Nixon-regeringen. På
rollelisten er der også navne som Shea Whigham
og Dan Stevens, bedre kendt som Matthew fra
”Downton Abbey”. ”Gaslit” består af otte episoder,
hvor de sidste to kommer de følgende søndage.
Se ”Ga slit” på Viaplay

Theo James og Rose Leslie som ægteparret Henry og Clare.

Æg tepar på t idsrejse
”The Time Traveler’s Wife” er en magisk og ikke mindst indviklet
kærlighedshistorie, der er baseret på Audrey Niffeneggers debut med
samme titel fra 2003, som blev en bestseller. Omdrejningspunktet er
parret Henry DeTamble (Theo James fra bl.a. ”Divergent”) og Clare
Abshire (Rose Leslie fra ”Game of Thrones”), som har et usædvanligt
problem i deres ægteskab, nemlig tidsrejser, der betyder, at de tilbringer
meget tid væk fra hinanden, hvilket både forstærker kærligheden og
udfordrer deres lykke. ”The Time Traveler's Wife” blev også filmatiseret
tilbage i 2009 med Rachel McAdams og Eric Bana i de bærende roller.
Hovedforfatter på serien er Steven Moffat, der også står bag serier som
”Doctor Who” og ”Sherlock”, men den er instrueret af David Nutter, som
også har været inde over serier som ”Entourage” og ”Game Thrones”.
Tre af seriens seks afsnit er indtil videre blevet tilgængelige, mens de
resterende tre får premiere de følgende mandage.
Se ” Th e Tim e Traveler’s Wife” på HBO Ma x

M Y S T I K O G 8 0 ' E R -V I B E S
Det er blevet tid til at tage afsked med Eleven
(Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard),
Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp)
og de andre børn i ”Stranger Things”, som
ikke er helt så små længere og nu går i high
school. I historien er der gået seks måneder
siden, vi mødte dem sidst i et ødelagt Hawkins
i 1980'erne. Nu kæmper vennegruppen med
efterveerne, mens en ny overnaturlig trussel
lurer. Fjerde og sidste sæson består af ni episoder, hvor første del netop har fået premiere,
mens den sidste halvdel bliver frigivet den 1. juli.
Se ” Stranger Things” på Net f li x
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U D E L I V

Danmark s største haveshow
Haveselskabet stiller skarpt på alle de store og små
havetendenser, når Danmarks største haveshow Cph
Garden finder sted den 30. juni-3. juli. Her kan du
opleve havedesignere indrette showhaver samt mere
end 100 foredrag og workshops med navne som forfatter
og havemenneske Malene Raben, klimaaktivist Signe
Wenneberg, designer og tv-vært Søren Vester og forfatter Anders Lund Madsen. samt Iben Hjejle og Signe
Lindkvist, der laver en særudgave af podcasten ”Sitter”.
En dagsbillet koster 250 kr., og en partoutbillet 500 kr.
Se m ere på Cphgarde n .dk

D E S I G N

Kv a l i t e t i b ø r n e h ø j d e
Vi er helt pjattede med den nye Kids-kollektion
fra Ferm Living, der har overført nogle af de mest
holdbare indretningstendenser til børnemøbler,
funktionelt legeudstyr og skønne tekstiler.
Her er det sol skin stæppe i tuf tet n e wze alan d sk uld , diam . 70 cm , 799 kr. Solpu de,
diam . 35 cm , 4 4 9 kr. Alt f ra Ferm Living

K U LT U R L I V

F I L M
Anmeldt af filmredaktør Stephanie Caruana

I N S T A G R A M
En hverdagsnær
og finurlig historie
om en helt særlig
kvinde og
hendes mand, der
skal finde sig selv og
rytmen i familiens
skæve orkester.

I

B I O G R A F E N

Et elskelig t orkester
TTTTTt
I al fiktion er selv den mindste karakter hovedperson i sit eget liv. Men i denne
lune og rørende lille kærlighedsfabel er den kejtede tegner Thomas (Johannes
Lilleøre) ikke meget for at træde ud af sin elskedes (Annika Aakjær) skygge.
Esther er børnebogsforfatter med et sprudlende og knudret kunstnersind. Sådan
lidt en kvinde, der gerne tyer til en røverhistorie, når bare den er god, og som
kækt charmerer Thomas. Lettere konfus står han senere alene med deres to døtre,
lige så overrasket som da Esther busede ind i hans liv. Og helt uvant skal han så
klare sig uden hende. Være hovedrollen. Den sjove og skæve film bliver aldrig rørstrømsk, selvom der både er børn, tragedie og stor, fin kærlighed. Annika Aakjær
spiller mesterligt på både den skråsikre akavethed, man kender hende på, og giver
samtidig Esther både kant og dybde. Talentet er ikke til at skyde igennem. Hendes
Esther er kapelmesteren i familien, og den, der fik det til at swinge. Vi møder
hende ikke rigtigt i familielivets trummerum, men fraværet mærkes. Ægtheden
og nærheden i skuespillet og er et bolværk, særligt mod de mange emsige bipersoner, der konstant fortæller Thomas, at han skal træde i karakter og samtidig
forhindrer ham i det. Johannes Lilleøres figur er en kluntet hundehvalp, nærmest
ubærligt nuttet, men også en mand, der elsker og vokser med opgaven på trods.
Man får f.eks. lyst til at tæve nævenyttige pædagoger på hans vegne. Filmens
finurlige formsprog går hånd i hanke med den virkelighed, der banker på i løbet af
de to døgn, der indrammer Johannes, Esther og to skønne unger (Emma Pi, kendt
fra børnenes MGP, og Holly Philipsen). Som Esthers forældre har Ulf Pilgaard og
Stina Ekblad ikke meget at bestille, men giver plads til det lille, varme drama.
”Esth ers orkester” h ar pre miere de n 2. juni
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T OU R GU IDE
V E D H Å N DE N
Danmark gemmer på et utal af skønne
oplevelser – og her er Sydsjælland
og Møn ingen undtagelse.
På Instagram-profilen
@sydkystdanmark finder du masser
af inspiration til, hvad du kan opleve,
smage, se og prøve i området.
Hver fredag får du desuden et tip
til den kommende weekend,
så du aldrig er i tvivl om, hvad du
kan give dig i kast med, når fridagene
eller ferien melder sig.

