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Hvert eneste år siden 1971 har fotograf Kim Agersten taget billeder 
af Roskilde Festival, dens musikere og gæster. I anledning af festi-
valens 40-års-jubilæum udstiller han nogle af sine bedste billeder på 
Kulturværftet i Helsingør – og der er også gamle festivalplakater og 
Kim Agerstens billet fra den allerførste festival i 1971. 

Udstillingen varer fra 9. juni til 18. juli, og entreen er gratis.
Se mere på www.helsbib.dk.
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Hvor går sommerferien hen?
Top-5 over søgte flybilletter  

i juli og august ifølge  
søgemaskinen Skyscanner:

1. Spanien
2. USA
3. Italien
4. Tyrkiet
5. England

Sommertid er revytid. Og de fleste revyer bliver til 
via et teamwork imellem de enkelte skuespillere, der 
selv skriver en del af teksterne. Ofte bliver der digtet 
næsten lige til premieredagen for at sikre, at også det 
allerseneste kommer med – om det så er en forsker 
med rottetække, en svensk konge med hang til damer 
eller de evindelige politiske småskandaler. Bornholmer-
revyen på Rønne Teater styres i år af Gordon Kennedy, 
og blandt skuespillerne er blandt andre Cecilie Stenspil 
og Sofie Stougaard. Premieren ligger belejligt lige efter 
sankthans, når ferien begynder. Selv om revyen er for 
både bornholmerne og sommergæsterne, er det vigtigt 
at få de lokale kampe med, og sådan er det også andre 
steder i landet, blandt andet i Hjørring, Nykøbing Falster, 
Randers, Svendborg og Esbjerg. Tjek hvor der er revy 
på www.revydanmark.dk. 

Angrib en  
klippeblok
Stadig flere danskere tager 
forbi Stapelbaddsparken, når 
de er i Malmø. Nordens første 
og største boulderpark med 
klatrevæg og skaterpark ligger 
tæt ved byens nye vartegn 
– højhuset Turning Torso. Klat-
ringen sker på tre glasfiber-
klippeblokke på hver fire 
meters højde. Alle er velkomne 
til at prøve kræfter med de 
svenske klippeblokke alle ugens 
dage. Man kan også få kurser i 
klatring via Malmö Klätterklubb.
www.stapelbaddsparken.se.

Mål de lyse timer
Sommervejret er det vigtigste 
vejr overhovedet, og der er 
ingen grund til at overlade det 
til meteorologerne. Ikke når 
man kan anskaffe sig en ægte 
vejrstation til hjemmebrug. 
Med en 7" LCD-farveskærm 
kan vejrstationen hjælpe med 
en prognose på 12-24 timer 
frem, hvor man kan følge og 
måle vejrudviklingen. Den 
indeholder et trådløst inden-
dørs og udendørs termome-
ter og et hygrometer. Sådan 
en vejrstation kan tilsluttes 
fem sendere og lagres via 
USB, memory stick, SD, MMC 
og xD. Og så kan den også 
bruges som vækkeur, så man 
ikke sover det gode vejr væk. 
Pris omkring 1.999 kroner fra 
OBH Nordica.

Sommerens revyer

Rejse

Hjælpen er nu lige ved hånden, når 
man er ude at rejse og kommer ud 
for et uheld. Forsikringsselskabet 
Tryg har udviklet en gratis app til 
smartphones. Tryghed på rejsen giver 
mulighed for at finde frem til nærme-

ste politistation eller hospital. Man kan 
også lagre alle relevante oplysninger 
om rejseforsikring, pas, kørekort og 
kreditkort på ét sted, så man hurtigt 
kan reagere på bortkomne dokumenter. 

Tryghed på rejsen

Kvindemarkedet i Ibra

Læs, inden turen går til Paris

Naturkatapulten.dk er en ny indgang til sjove, spændende og gratis 
naturoplevelser for hele familien – året rundt og alle steder. Søg på  
årstid, sted og aktivitet og få inspiration til friluftslivet – eller få Ugens  
Naturoplevelse på mail. Danmarks Naturfredningsforening står bag.

Hundelegetøj
Det er ikke slut med differentieret 
undervisning, bare fordi skoleåret 
ringer ud. Har du en klog hund, 
kan du med hundelegetøjet Leo 
(opkaldt efter Leonardo da Vinci) 
fra Canine Genius skabe udfor-
dringer, der passer præcis til din 
hunds problemløsningsniveau. 
Fyld godbidder i, og sæt eventuelt 
flere Leoer sammen, så er hunden 
aktiveret med at hitte ud af at få 
dem ud igen. Leo er superelastisk, 
hopper uforudsigeligt og kan også 
bruges til at kaste og hente. 
Købes på www.dogshop.dk.

Victor Hugo: Klokkeren fra Notre Dame. 
I denne blændende klassiker fra 1831 er 
den gotiske kirke med groteske gargoil 
den egentlige hovedperson. 
Suzanne Rodriguez-Hunter: Genfundne 
måltider fra den fortabte generation. 
Opskrifter og anekdoter fra 1920’ernes 
Paris. Mød eksilamerikanerne Gertrude 
Stein, Alice B. Toklas, Kiki og Man Ray, 
Picasso, Hemingway og mange flere.
Ernest Hemingway: Der er ingen ende 
på Paris. Forfatterens redigerede notes-
bøger fra 20’ernes muntre bohemeliv i 
Paris. Med specifikke adresser på cafeer, 
barer, hoteller og lejligheder, hvoraf nogle 
stadig kan genfindes. 
Georges Simenon: De klassiske krimi-

romaner om Maigret foregår i Paris i 
40’erne og 50’erne. Udvalgte titler fås på 
både dansk og fransk på biblioteket. 
Cara Black: Murder in Passy, lige udkom-
met. Seneste udspil i en moderne, rost 
krimiserie med en kvindelig fransk/ame-
rikansk detektiv. Bøgerne tager udgangs-
punkt i hvert sit arrondissement i Paris. 
Fås på engelsk – og fransk.

Eller gå i Den Franske Bogcafé i Køben-
havn (eller deres webshop), og få fat i 
spillet Matador på fransk. Hvad med at 
købe Les Champs-Elysées eller bygge 
hoteller på andre fashionable adresser i 
byernes by? Eller lade bilen køre over Rue 
de Rivoli i stedet for Grønningen?

Bliv skrubbet 
godt igennem

Også i Danmark 
kan man op-
leve det særlige 
velvære, som en 
omgang tyrkisk 
bad kan give. Si-
desporet i Holbæk 
blander vikinge-

kulturen med hamam. Hele krop-
pen bliver skrubbet med en kese, 
som er en handske af viskose, 
bomuld og hestehår, og derefter 
bliver babyhuden masseret med 
sæbeskum af tyrkisk lanolinsæbe. 
I luksusmodellen er også inklude-
ret en saltpeeling af hele kroppen 
eller en ansigtsmaske af yoghurt/
honning, ansigtsmassage, hoved-
bundsmassage og hårvask. Men 
man beholder altså badetøjet på.
sidesporet.dk.

Onsdag er kvindernes dag på markedet 
i Ibra i sultanatet Oman på Den Arabiske 
Halvø. Den dag er en stor del af markeds-
pladsen totalt lukket land for mænd, så 
kvinder i fred og ro kan sælge delikate 
skabeloner til hennamønster på hænder-
ne, raffineret undertøj, chiffonstoffer og 
håndbroderede kantebånd til de stumpe-
bukser, nomadekvinderne altid har på, til 
hinanden.  

Oman ligger på de færreste turisters 
rute, men landet ligger tæt på Dubai og 
kan nås i bil på nogle få timer, hvis man er 
i Dubai og trænger til en udflugt til et land, 
som mange kalder ”det virkelige Arabien”.
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