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København: Street food, kunst, yoga, 
markeder, koncerter og meget mere har 
gjort Refen på Refshaleøen til et yndet 
udlugtsmål for både byboere og folk 
uden for København. Som alle andre 
spisesteder må Refen dog holde luk-
ket pt., men i slutningen af januar kom 

der alligevel en - tiltrængt - god nyhed 
til stedets ejere, madboder og gæster. 
Københavns Kommune har nemlig for-
længet dispensationen med tre år, så den 
foreløbig kører frem til 1. marts 2024.

Covid-19 gør, at der stadig er meget 
gætværk over, hvornår stedet Refen åb-
ner i år. Men bliver restriktionerne lempet 
nok, håber stedets ejere, at man i slutnin-
gen af marts kan byde velkommen til en 
ny sæson med gademad på den gamle 
industrigrund.
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Tre år mere til Reffen

Det bliver også de kommende tre år 

muligt at nyde street food fra alle ver-

denshjørner på Refshaleøen. Pr-foto 

Næstved: Det bliver kunstneren Lærke 
Lauta, som åbner udstillingssæsonen 
på Rønnebæksholm ved Næstved. Når 
kunsthallen igen må slå dørene op, er 
det med hendes soloudstilling »Medita-
tions in an Emergency«. Med maleriet og 
ilmmediet undersøger Lautas værker 
tidslighed og mentale tilstande. Ud-
stillingen kører til og med 31. marts.

10. april til 6. juni udstiller Sophie Dupont 
for første gang sine to videoværker, »The 
Breath« og »The Consciousness«, i et nyop-
rettet udstillingsrum på Rønnebæksholm.

23. juni til 31. oktober undersøger  
Soil.Sickness.Society, hvordan samfun-
dets fokus på vækst sætter jorden og det 
nutidige menneske under massivt pres 
og derved skaber ubalance i sundhed og 

samfund.
13. november 2021 - 27. februar 2022 

udstiller billedkunstneren Sophia Kalkau 
og forfatteren Ursula Andkjær Olsen sam-
men. 

Ud over de skiftende udstillinger lægger 
Rønnebæksholm blandt andet også rum 
til en ny online performance, som præsen-
teres i midten af april, et nyt samtalepro-
gram, som provst Anna Kluge og tidligere 
tv-vært Rasmus Birkerod står bag. Her kan 
man blandt andet opleve Peter Ålbæk Jen-
sen, Sonja Oppenhagen, Thure Lindhardt, 
Søs Egelind og Kim Fupz Åkesson.
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Se mere om årets udstillinger,  

tiltag og arrangementer på  

www.roennebaeksholm.dk

Rønnebæksholm  
er klar til 2021

Lærke Lauta, La Reina.  Pr-foto

København: Tivoli har besluttet at in-
vestere et tocifret millionbeløb i en ny 
forlystelsesoplevelse i H.C. Andersen 
Slottet i 2021. En investering, der mun-
der ud i Danmarks største permanente 
scaryhouse med skuespillere. Her bliver 
det muligt at komme på en 150 meter 
lang rejse gennem 12 forskellige rum 
fordelt på 800 uhyggelige kvadratmeter. 

Udover at give gæster med hang til gys 
en oplevelse, er formålet at udnytte Tivolis 
areal endnu bedre, sådan at gæsterne 
spredes yderligere rundt i forlystelses-
haven. Det nye scaryhouse kommer til at 
hedde Villa Vendetta og er planlagt til at 
stå klar i Tivolis sommersæson 2021.

- Det har i mange år været et ønske at få 
et permanent scaryhouse med skuespille-
re i Tivoli. Vi har i årtier udviklet og desig-
net for at imponere og fascinere gæsterne. 
I dette projekt skaber vi en uhyggelig ople-
velse, men også noget som bringer smilet 
frem på læberne. Gæsterne får mulighed 
for at se den grumme virkelighed bag 
facaden, når de besøger Villa Vendetta. 
Her stifter de bekendtskab med en familie, 
som gennem generationer har arbejdet i 
Tivoli og underholdt gæsterne, men de har 
også gjort andre ting skjult i deres kælder, 
siger Tivolis direktør, Kasper Schumacher.
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Uhygge for millioner  
af kroner i Tivoli

Holte: Vi må stadig vente tålmodigt 
på at komme på museum igen. Men 
når vi igen får lov, er Gl. Holtegaard 
klar med en udstilling af den danske 
fotokunstner Trine Søndergaard.

Med sine tilbageholdende portræt-
ter, tyste interiørbilleder og dvælende 
opmærksomhed ved naturens foran-
dringsprocesser skaber hun værker, hvor 
historier forbindes på tværs af tid. I soloud-
stillingen med titlen Nearly Now viser hun 
helt nye værker.

På Gl. Holtegaard indgår Søndergaards 
værker i et frugtbart samspil med det hi-
storiske hus og barokhaven. Udstillingen 
præsenterer en lang række værker skabt 
speciikt til kunsthallen for eksempel serier 

af kunsthallens tomme udstillingsrum, 
af historiske æbler fra barokhaven og af 
silkekjoler og hedebosyninger fra lokal-
området fra 17-1800tallet - tiden omkring 
Gl. Holtegaards opførelse. Trine Sønder-
gaards værker placerer sig et sted mellem 
det dokumentariske og det iscenesatte fo-
tograi. Samtidig bliver hendes eksakte fo-
tograier ofte sammenlignet med malerier 
af kunsthistoriens store navne. Heriblandt 
danske Vilhelm Hammershøis afdæmpede 
interiørmalerier og hollandske Johannes 
Vermeers sanselige portrætter.
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Så snart som muligt - 5. april 2021

Trine Søndergaard - Nearly Now

Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, 2840 Holte

Dvælende fotokunst

Trine Søndergaard, Hovedtøj (2020).


