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FUGLSANG 
KUNSTMUSEUM 

HAR ÅBENT

NATURLIGVIS
Landskabsmalerier af 
Allan Otte - fra 21. april
Ung kunstner går bagom 
idyllen i et opgør med 
guldalderens romantiske 
landskaber

BILLEDBYGGEREN 
Georg Jacobsen og den 
konkrete kunst - fra 25. juni
Mød en dansk kunstner 
i de brølende tyveres Paris

SOMMERENS 
PROGRAM:

5 måder, du kan fejre genåbningen på 
Genåbningen er i gang. Ibyen guider til en håndfuld oplevelser, der er tilbage i byen.

What is art?
Du er faldet godt til rette i den di-
gitale kunstverden og er i fuld
gang med at købe dig fattig i di-
verse kryptokunstværker. Selv
om du ikke gider, stikker du snu-
den forbi Charlottenborg, der vi-
ser de dimitterende akademistu-
derendes eksamensudstilling.
Det er jo god stil at vise flaget en
gang imellem og pleje netvær-
ket, tænker du – og, nå ja, fejre de
nyudklækkede kunstnere. Du
har allerede øvet dig i, hvordan
du kan lade, som om du fotogra-
ferer kunstværkerne, mens du i
virkeligheden tjekker kursen på
dine bitcoins, og hvad der kan
blive dit næste digitale aktiv.
’Afgang 2021’. Kunsthal Charlot-
tenborg, Kongens Nytorv 1, Kbh. K. 

Bon appétit
»Puha ... endelig«, tænkte du, da
restauranterne igen måtte åbne. 

Fredag efter fredag har du
famlet i blinde, når du har skul-
let kokkerere et overdådigt fre-
dagsmåltid for kæresten. 

Endelig kan du trække vejret
og smide forklædet i ringen –
hvis du altså kan finde hoved og
hale på regler om bordbestilling,
coronapas og 30-minutters reg-
len. 

Om det er ceviche af kulmule,
spicy mango, agurk & koriander
hos Restaurant Omar eller en pi-
ta med falafel fra den lokale, kan
du nu invitere kæresten på ro-
mantisk middag helt uden op-
skrifter eller Wolt. 
Omar. Refsnæsgade 32, Kbh. N.

Fredagsbar!
Du har ikke turdet sige det til no-
gen, men fuck, hvor er fredags-
bar over Teams kedeligt og crin-
ge. Endelig slipper du for at fake
et alt for stort smil, når nogen si-
ger fredagsbar, for denne gang
betyder det faktisk øl på et værts-
hus, hvor du kan klinge glas med
andet end et webcam. Du har
booket bord på Bar, så du slipper
for 30-minutters reglen! Skide-
godt bliver det, men du ved også,
at din sunde coronadiæt og livs-
stil nu henlægges, og at aftens-
maden altid ender med at blive
et pizzaslice fra 7-Eleven, som du
meget uelegant forsøger at for-
tære på vej hjem på cyklen. 
Bar. Kronborggade 3, Kbh. N. 
Sidste udskænkning kl. 22). 

Sød musik
Indendørs spillesteder åbner
først 6. maj, men i weekenden
kan du få et sneak peek på, hvor-
dan livet med live musik bliver.
Godt nok har du overværet en
onlinekoncert og hørt et par høj-
skolesange fra altanerne i din bo-
ligblok, men ingen af delene kan
rigtig sparke gang i dopaminni-
veauet. Selv om du skal headban-
ge siddende, garanterer jeg, at
dine indre organer danser ly-
stigt, når Byhaven sætter fut i fe-
jemøget med fræsende guitarer
og nådesløs punkrock. Med sol-
skin i sigte, livemusik og fadøl er
der god grund til at lægge vejen
forbi Byhaven.
Byhaven. Studiestræde 52, Kbh. K.
Lørdag kl. 15-19.

Læselyst
Mens de fleste andre har glemt
alt om læsning og ikke har kun-
net snakke om andet end at drik-
ke kolde fadøl på værtshuse,
komme til fodboldkamp eller
spise ude, savner du bare at nus-
se rundt på dit lokale bibliotek. 

Folkebiblioteket må siges at
være dit andet hjem, og du har
haft genåbning af boglageret stå-
ende øverst på hitlisten. 

At komme ind på biblioteket
er lidt ligesom at træde ind i en
ny (læs: gammel) verden, hvor
tingene går lidt langsommere,
hvor ingen er stressede, og hvor
ingen kan huske koden til deres
lånerkort. 

At læse er at leve.
christoffer.w.nielsen@pol.dk


