A LT D E T N Y E
Kultur, mode og design i september

Top-3:

Teaterforestillinger
i september

1. ‘GODNAT ALBERT’
‘Godnat Albert’ giver et rørende og underholdende indblik i livet som krigsveteran. Med
Paw Henriksen og Julie Ølgaard på rollelisten
skildrer stykket krigsveteranen Albert, som
kæmper med sin uregerlige søn og en mystisk
kvindelig overbo. Stykket får premiere
9. september på Teatret ved Sorte Hest i
København, se mere på sortehest.com

2. ‘ANY THING GOES’
Med et sandt stjernecast anført af Silas Holst,
Preben Kristensen og Camille Rommedahl
byder Cole Porters klassiske musical ‘Anything
Goes’ på både livsbekræftende og prisvindende
sang og dans til klassikere som ‘I Get A Kick
Out of You’ og ‘Anything Goes’. ‘Anything Goes’
får premiere 22. september på Det Ny Teater i
København, se mere på detnyeteater.dk
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3. ‘DEKALOG’
Kieslowskis klassiske mesterværk, ‘Dekalog’,
stiller en lang række spørgsmål til “De 10
bud” og de moralske konflikter, der fylder i det
senmoderne samfund. Du vil bestemt ikke gå
fra teatersalen uden en ny tanke eller 10 om
tilværelsen. ‘Dekalog’ får premiere
25. september på Betty Nansen Teatret i
København, se mere på bettynansen.dk

Nyt ansigt
for Pilgrim
Det er ikke en frøken-hvem-som-helst, som det
danske smykkefirma Pilgrim har valgt som galionsfigur for deres efterårskampagne. Det er selvfølgelig
ingen ringere end superskønheden Josephine Skriver,
og man må sige, at hun bærer de enkle guld- og sølvsmykker ualmindelig godt. Værd er især at bemærke
de cool armbånd, halskæder og ringe med cutout-effekt i forgyldt sterlingsølv, som står godt til en stilren
garderobe. Priserne er også cool, for de ligger stort
set alle under 300 kroner.

Armbånd,
PILGRIM,
249 kr.

Månedens ilm:

B r i dg et er ti l bag e!
CHANTELLE Mercibh, fås også i sort og i
mange størrelser, 550 kr.
Forhandles i Femilets
konceptbutikker.

En g a n s ke
s æ r li g b h
Det franske lingerimærke
Chantelle har lavet en
bh til brystopererede og
sensible kvinder. Bh’en er
nemlig lavet i ultrablødt
memoryfoam, har ingen
bøjler og indeholder lommer til eventuelle proteser.
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Du kender hende nok alt for godt, og du har med sikkerhed også savnet hende. Langt om længe er Renée
Zellweger tilbage i rollen som Bridget Jones i ‘Bridget
Jones’ baby’, og det kan kun blive godt! Med Colin Firth
og Patrick Dempsey på rollelisten er der lagt i kakkelovnen til endnu en romantisk komedie, som bestemt vil
både overraske og more, når Bridget erfarer, at hun er
gravid uden at ane, hvem faren til barnet er. Premiere:
15. september.
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EN VERDEN
fuld af farver
Han er kendt for sine farverige malerier, som let kan opholde en beskuer i flere
timer, og han har flere store udstillinger bag sig i både Danmark og i udlandet.
Når Martin Bigums sensommerudstilling på Arken løber af stablen, kan du
derfor let glæde dig til at få et indblik i den danske kunstners liv. Udstillingen
tager nemlig udgangspunkt i begrebet “inspiration”, som vil føre både Bigum og
tilskuerne vidt omkring. Martin Bigums udstilling kan opleves på Arken i Ishøj
fra 3. september, se mere på arken.dk

AM

H & M D E LU X E
Efterårets Studio-kollektion fra H&M er netop landet på hylderne i udvalgte H&M-butikker og på hm.com, og er du til romantisk
folklore, broderier og lækre naturmaterialer,
så er det nu, du skal handle, for som altid er
der rift om H&M's sofistikerede Studio-kollektion, der igen giver dig højaktuelle trends
til budgetpriser.

Kjole,
H&M STUDIO,
1.299 kr.

Til dine forsvundne nøgler
Har du også for vane at forlægge dine nøgler, eller smider
du gerne huskesedler væk? Det skal ‘Starfish’ fra Hay nok
lave om på. Den lille, runde dims med de mange kanter
giver dig nemlig en hjælpende hånd i hverdagen, så du
nemmere kan holde styr på det, du ellers plejer at
miste, ved at holde dine nøgler
og mønter eller opbevare
søde hilsner og
huskesedler for dig.
‘Starfish’ fra Hay, 199
kr., fås i flere farver,
designdelicatessen.dk

Månedens roman:

E K S P R ES S I V E VÆ R K E R

Endelig er Katrine Marie Guldager på banen
med det sidste og sjette bind i slægtskrøniken om familien fra Køge. I ‘Ilden’ følger
vi søskendeparret Henry og Leonora, som
kæmper med fortidens dæmoner, som
måske vil gøre en ende på den ellers så
sammentømrede familie. Hvis du endnu ikke
har fået stukket snuden i Guldagers slægtsroman, har du bestemt et storslået drama
at glæde dig til. ‘Ilden’, Politikens Forlag,
udkommer 15. september, 250 kr.

Hvis du også er fascineret af både ekspressionisme og lettere abstrakte værker i
Pablo Picassos ånd, bør du lægge vejen forbi
Louisianas Daniel Richter-udstilling. Richter
er især kendt for at male humoristiske og
samfundskritiske værker, som altid indeholder lidt mere, end hvad der kan ses ved første
øjekast. Daniel Richters udstilling kan opleves
på Louisiana i Humlebæk fra 8. september,
se mere på louisiana.dk
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