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Jazz, gastronomi 
og lidt til hjernen
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FESTIVALER
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I de næste måneder  
er der festivaler i 

København for  
både børn og voksne.  
Her er 10 af de bedste 

events.

Katrine Irminger Sonne   
kais@berlingske.dk

Copenhagen Summer Festival, som er en til-
bagevendende begivenhed, rykker i august 
ind i Charlottenborg Festsal, hvor der vil være 
rig mulighed for at høre unge talenter optræ-
de med klassisk musik i løbet af de 11 dage, 
festivalen varer.

Violinisten Chloe Chua åbner ballet, mens 
cellisten Joseine Opsahl og klavertrio Hristo-
va – Westerberg – Lyngstad spiller 8. august. 
Der vil både være danske og internationale 
indslag på programmet.

Unge talenter

For 10. år i træk rykker festivalen UHØRT ind 
på Vesterbro med nye bands, solister og dj’s 
fra hele Danmark. Det er netop udgangspunk-
tet for festivalen, at den introducerer musi-
kere fra et bredt geograisk område, men inden 
for landets grænser.

I år optræder 42 nye danske navne som Ros-
kilde Festival-aktuelle Sosa, der spiller hiphop, 
August Høyen og  søskendeduon EYJAA be-
stående af Brynja Mary og Sara Victoria Sver-
risdóttir. Singer/songwriter Esben Svane er 
også på programmet.

UHØRT Festival
Hvor: Enghavevej 80, Kbh V.
Hvornår: 18.-20. august.

Uhørt festival

I Helsingør kan man over seks dage i juli gå om 
bord i PASSAGE Festival, der omfatter cirkus, 
klassisk gadeteater, forskellige forestillinger, 
dans, koreograi og eksperimenterende scene-
kunst.

Den nordsjællandske by har igen i år invi-
teret godt 30 europæiske kompagnier og tea-
tre til at optræde, og lere forestillinger er for 
hele familien. Flere er gratis, mens andre kræ-
ver billet eller armbånd.

Billedet er fra forestillingen »MDR – Death 
from Laughter« af Los Galindos.

PASSAGE Festival
Hvor: Helsingør
Hvornår: 25.–30. juli

Teater i Nordsjælland
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Mens nogle smækker benene op i hængekøjen 
langt fra København, nyder andre livet i bro-
kvartererne i byen – for eksempel til festivalen 
Summer in the City, som inder sted sidst i ju-
li midt på Vesterbro.

Onkel Dannys Plads i Kødbyen lægger areal 
til festen, som det er ganske gratis at deltage 
i. Her vil i alt 15 bands og dj’s, som alle er dan-
ske og up and coming, sætte lyd til sommer-
aftenerne i løbet af de tre dage, arrangementet 
varer.

Summer in the City
Hvor: Onkel Dannys Plads
Hvornår: 21.–23. Juli

Summer in the City

Som altid uddeles årets talentpris. Det er 
allerede ofentliggjort, at det er den 17-årige 
fagotist Bjarke Ramnejell Schousboe, der mod-
tager den. Han har spillet i Skt. Annæ Symfo-
niorkester og vundet guldmedalje i Berlingske 
Musikkonkurrence. Ham kan man opleve 18. 
august.

Copenhagen Summer Festival
Hvor: Charlottenborg Festsal, Kgs. Nytorv.
Hvornår: 7.–18. august
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Der er også guf til hjernen i sommervarmen. 
Bloom Festival, der hver år stiller skarpt på 
natur og videnskab i Søndermarken, rykker i 
juli til Odsherred 14. juli.

Her vil Rane Willerslev og Anja C. Andersen 
for eksempel gøre deltagerne klogere på års-
tiderne og universet, mens der vil være tang-
safari og insektjagt for ungerne, og Barcelona 
og eee gee vil indtage musikscenen.

Festivalen har også et særligt område for 
gastronomi, så ingen behøver gå sultne derfra.

Bloom Festival
Hvor: Geopark Odsherred
Hvornår 14. juli.

Videnskab i 
sommerlandet

Når sommeren går på hæld, fyldes København 
igen med opera til alle aldre, morgensang og 
et hav af solister med forskellige tilgange til 
genren.

På Copenhagen Opera Festival vil Charles 
Gounods »Romeo og Julie« blive opført. Det 
samme gælder den nyskrevne opera »Alan Tu-
ring«, der kommer ind på temaer som kunstig 

Operaen er tilbage

På trods af år med corona har lere kastet sig 
ud i at skabe nye musikbegivenheder. For ek-
sempel AiaSound Festival, som så småt star-
tede sidste år, og som nu folder sig fuldt ud 
midt i august, hvor de leste er vendt hjem fra 
ferie, og vejret ofte er godt.

Festivalen inder sted på Tiøren og varer tre 
dage med et program, der er delvis ofentlig-
gjort. Man kan eksempelvis høre den dansk-
tanzaniske rapper KESI. Hans album fra 2020, 
»BO4L«, høstede et hav af roser, og han er et 
af hovednavnene på Amagers unge festival. 
Oplev desuden Malte Ebert, Steve Aoke og 
mange lere.

AiaSound har desuden fokus på gastronomi 
og stræber efter at være Nordens mest bære-
dygtige festival.

AiaSound
Hvor: Tiøren, Amager.
Hvornår: 11.–13. august.

Ny festival på Tiøren

11.- 13. august har en helt ny festival, O/Day 
Fest, meldt sin ankomst med navne, der tæl-
ler danske såvel som internationale kunstnere.

På plakaten er blandt andre Channel Tres 
(USA), CHINAH (Danmark), Giolì & Assia 

(Italien), Jyoty (USA), TSHA (UK), Ken-
ton Slash Demon  (Danmark), Nama-
senda (Sverige) og Soia Kourtesis 
(Peru).

Arrangørerne har i et tidligere in-
terview udtalt, at festivalen henven-
der sig til folk mellem 25-40 år og 

ikke varer til langt ud på natten. Her 
vil også være langbordsmiddage og 

altså mulighed for at komme hjem og 
sove i ordentlig tid.
Bryggeriet ÅBEN står bag festivalen, der 

der varer i tre dage og holder til på Refshale-
øen. 

O/Day Fest
Hvor: Refshaleøen
Hvornår: 11.–13. August

Musik og langbords-
middag på Refshaleøen

F
O

T
O

: 
M

A
D

S
 C

L
A

U
S
 R

A
SM

U

SSEN

intelligens, nazimodstand og kampen mod 
undertrykkelse af seksuelle minoriteter.

Igen i år har festivalen sin egen scene på Den 
Røde Plads på Nørrebro, hvor der også vil væ-
re en lang række sangoplevelser.

Copenhagen Opera Festival
Hvor: Hele byen med afsæt i  
Den Røde Plads, Nørrebro.
Hvornår: 19.–27. august.
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