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Opgør med kolonitiden
Jeannette Ehlers har de seneste år indtaget en helt central rolle 

på den danske kunstscene ved at fokusere på at skabe en fælles 

bevidsthed omkring den kolonitid, der ellers har været et lidt 

overset kapitel i dansk historie. Med værker, man ikke kan tage 

blikket fra, trækker hun tråde mellem kontinenter, over oceaner 

og gennem menneskeskæbner for at vise, at Danmarks fortid 

hænger uløseligt sammen med resten af verdens. Om vi vil være 

ved det eller ej. Fra 11. juni 

viser Kunsthal Charlot-

tenborg en stort anlagt 

udstilling med Ehlers, der 

blandt andet fokuserer 

på kunstens aktivistiske 

potentiale. 

“Jeanette Ehlers. Archives 

in the Tongue: A Litany of 

Freedoms”, Kunsthal  

Charlottenborg,  

11. juni-7. august.

BALLET

Under åben himmel 
For mange er det en fast sommertradition at tage 

picnickurven med og opleve ballet eller opera under 

åben himmel, når Det Kongelige Teater tager landet 

rundt på sommertogt. I år er der planlagt den største 

udendørs turné nogensinde med 12 destinationer for 

Opera i det fri og 12 destinationer for Kongelig Som-

merballet. Det er ganske gratis at deltage. 

Kongelig Sommerballet og Opera i det fri.  

Se datoer og destinationer på kglteater.dk. 

FORANDRINGSTIDER
Amerikanske Amity Gaiges nye roman “Havet under 

os” er allerede blevet nomineret til lere priser i USA, 

hvor New York Times blandt andet har kaldt den “En af 

årets mest bemærkelsesværdige romaner”. Nu kan dan-

ske læsere også nyde historien om Juliet, der forgæves 

forsøger at inde en balance mellem familielivet og en 

fejlslagen ph.d.-ahandling, da hendes mand erklærer, 

at han vil sige sit job op og købe en sejlbåd. Det bliver 

startskuddet til en periode med ny energi i parforhol-

det, inden et skæbnesvangert møde for altid forandrer 

parrets tilværelse. Bag den intime historie om et ægte-

skab i krise fortæller 

Amity Gaige en stør-

re historie om den 

politiske splittelse 

i det amerikanske 

samfund under  

Donald Trump. 

Amity Gaiges: Havet 

under os. People’s, 

300 kr. 

ROMAN

KUNST

UGENS ANBEFALINGER

”Paradis er pragtfuld 
læsning”

– Berlingske

En barsk og sansemættet 
roman fra modtageren af 
Nobelprisen i litteratur 2021.

– Jyllands-Posten

Storslået thriller om en kvinde, 
der bliver hvirvlet ind i en 
mordefterforskning præget  
af korruption og løgne.

”Medrivende pageturner”

- Time

“En kraftpræstation  
af en bog!”

- Reese Witherspoon


