
Fokus på 
HAVEN OG 
ROSENKÅRING 
2016
i Valbyparken søndag  
den 7. august kl. 11-16
Oplev De 3 Kgl. Tenorer,  
2 x Langberg samt Trine Opsahl
Gratis adgang



TEMAHAVERNE 20 ÅR
I år er det tyve år siden, at Temahaverne blev anlagt. 

København var europæisk kulturby i 1996, og i den forbindelse blev de 
17 temahaver etableret. Intentionen har fra starten været at bevare 
det bedste af det oprindelige og samtidig sikre en udvikling og for-
nyelse af haverne, som finder sted når nye muligheder og økonomien 
tillader det.

Se Nicolaj Ekholms dronefilm om temahaverne på YouTube  
– søg på 'De runde haver'.

Katalog over temahaverne kan downloades her:
www.sansehaver.dk/brochurer/temahavekatalog.pdf

Velkommen til en havekulturel 
dag i Valbyparken

Forsiderosen: Adolf Horstmann. Tehybrid fra Kordes 19712



ROSENHAVEN 
Rosenhaven i Valbyparken blev anlagt 
i 1964 og omlagt i 1999. Rosenhaven er 
unik med ca. 12.000 rosenplanter, som 
blomstrer og dufter hen over hele som-
meren. Forskellige stauder danner bund 
under roserne og er med til at forstærke 
blomster oplevelsen. Rosenhavens impone-
rende store, cirkelrunde haverum dækker 
et område på ca. 1,5 ha og er 140 m i 
diameter. 

Søndag den 7. august 2016 får publikum 
mulighed for at deltage i kåringen af årets 
dejligste hhv. røde, gule og hvide rose.

Foto: Martin Nebelong
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VINDSKULPTURER I ROSENHAVEN 
Håndlavede mobiler af kobber og rustfrit stål 
bevæger sig lydløst i vinden og giver en følelse 
af meditativ ro. Amerikanske Lyman Whitaker 
har været udøvende skulptør i over 40 år. De 
sidste 19 år har han primært fokuseret på at 
skabe vindskulpturer med en høj grad af kunst-
nerisk og mekanisk integritet. Skulpturerne er 
solide og har forseglede kuglelejer, så de tåler 
at stå ude året rundt. 

Familien Romme Nielsen fra Norge har nu som 
de eneste solgt skulpturerne i Nordeuropa i fire 
år og udstiller et lille udvalg af dem i Rosenha-
ven søndag 7. august.

 

KL. 12.30-13.00 OG 14.00-14.30  
STILLE HJERTE
Klangen fra den keltiske harpe er som en 
sang til havens smukke roser. Den er på 
én gang legende let, drømmende, æterisk 
og samtidig inderlig og hjertegribende 
som rosen i sit fulde flor. 

Trine Opsahl, hvis musik er award- 
nomineret, spiller egne kompositioner  
i et krydsfelt mellem folkemusik, klassisk 
og world. Hun har udgivet fire albums.

• Foto: Michael Opsahl

• Sissel Romme Christensen 

BEDSTE ROSENSORT JULI 2016
Besøg Rosenhaven i hele juli måned, 
hvor der kan stemmes på 'Bedste 
rosensort'.

Stemmesedler findes i holdere i Rosen-
haven og i Café Rosenhaven. De udfyl-
des og afleveres i postkassen i Rosen-
haven eller i Café Rosenhaven senest 
søndag den 31. juli 2016. Blandt stem-
meafgiverne trækkes lod om et gavekort 
på 500 kr. til Grønne Hjem, Valby.

'Astrid Lindgren' • 



Kl. 11.00-14.00  
Stemmeafgivning
Publikum har mulighed for at stemme 
på de tre dejligste roser i Rosenhaven 
hhv. en rød, en gul og en hvid rose.  
Der uddeles stemmesedler, og der er 
opstillet stemmeurner.

Kl. 11.00-15.00  
Information om roser
Det Danske Rosenselskab har opstillet 
en informationsstand i Rosenhaven og 
besvarer spørgsmål.

Kl. 11.00-15.00  
Foreningen Look Good Feel Better 
I 2010 og igen i 2012 blev rosen Look 
Good Feel Better kåret i kategorien 
Årets dejligste røde rose i Valbyparken. 
Mød den humanitære forening af 
samme navn, som på 18. år tilbyder 
gratis hudpleje- og makeupkurser til 
kvinder i ambulant behandling for  
kræft på otte hospitaler i Danmark. 

Kl. 12.30-13.00 og 14.00-14.30  
Stille hjerte – musikalsk vellyd
Nyd Rosenhavens 12.000 blomstrende 
roser til den sprøde lyd af Trine Opsahls 
harpe, som indhylder haven i vellyd.

Kl. 14.00  
Stemmeafgivning slutter
Optælling af stemmer finder sted.

Kl. 15.00  
Rosenkåring
Teknik- og miljøborgmester Morten 
Kabell kårer årets tre vinderroser og 
udtrækker dagens vindere blandt publi-
kum, som har deltaget i afstemningen. 
Det Danske Rosenselskab, Foreningen 
Look Good Feel Better og Københavns 
Kommune har sponsoreret præmierne.

Kl. 15.15-16.00  
De 3 Kgl. Tenorer indtager scenen.

Program for Rosenkåring 
i Rosenhaven kl. 11.00-16.00
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Program for 
Temahaverne kl. 11.00-16.00

Kl. 11.00  
Rundvisning i temahaverne
Landskabsarkitekt Helle Nebelong 
viser rundt og fortæller om tema-
havernes historie. 
Varighed: 55 min.  
Mødested: Ved Lindetræerne foran  
Café Rosenhaven

Kl. 11.00-13.00 og 14.00-15.00  
Skovhaven 
Oplev en skovhave og få en snak om, 
hvordan man skaber en økologisk have 
med skovstemning fuld af frugter, bær, 
krydderurter, fugle og miljø.
Sted: Skovhaven (Have 7) 

Kl. 11.00-13.00 og 14.00-15.00  
Stauder
I Staudehaven kan du møde have-
brugskonsulenten Birgit Leer, som 
har designet haven i 1996 og Mette 
Winther. Birgit Leer giver råd og vejled-
ning om brug af stauder i haven til alle 
spørgelystne.
Sted: Staudehaven (Have 10) 

Kl. 11.00-16.00  
Dahlia (Georginer) 
Kig indenfor og få en snak med 
medlemmer fra Dansk Dahlia Selskab 
i Dahliahaven, hvor der i år er ca. 650 
planter fordelt på omkring 40-45 

sorter. Vær med til at kåre 'Dagens  
Dahlia' blandt de sorter, der er  
sprunget ud på dagen.
Sted: Dahliahaven (Have 11) 

Kl. 11.00-13.00 og 14.00-15.00  
Den dynamiske have
Mød landskabsarkitekt Jane Schul, 
som i 2010 omlagde sin tidligere  
sommerblomstrende have til en have 
med stauder og græsser.
Sted: Den dynamiske have (Have 14)

Kl. 11.00-15.00  
Krydderurtekonerne  
Nielsen og Nielsen 
Krydderurtekonerne fortæller om 
krydderurter til italienskinspireret 
mad, og Ida Bruzzone Bjørnstrøm, 
kendt fra TV-serien 'Moderne Mam-
ma', serverer smagsprøver på ægte 
italienske specialiteter. 
Sted: Den handicapvenlige have  
(Have 15)

Kl. 11.00-13.00 og 14.00-15.00  
Et strejf af Orienten
Mød Lars Juncker fra Junckerhaven, 
som har anlagt H.C. Andersens  
orientalske have.
Sted: H.C. Andersens orientalske have 
(Have 16)
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Langs alléen
Kl. 11.00-15.00  
Giftfri Have – rent grundvand og mere liv i haven
Kom og få en snak om alternativer til sprøjtegift og 
tilmeld din have til Giftfri Have. De første 50, der møder 
op og tilmelder sig, får gratis økologiske frø med hjem.

Danske haveejere brugte sidste år ca. 30 tons gift mod 
ukrudt og skadedyr. Med initiativet ’Giftfri Have’ vil vi 
hjælpe haveejere, virksomheder og foreninger med at 
droppe giften. For gift truer vores drikkevand, miljø og 
sundhed, uanset hvor det bruges.

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen 
Praktisk Økologi står bag initiativet Giftfri Have. Målet 
er, at der i 2020 er registreret 100.000 giftfrie haver i 
Danmark. Det kan sikre et sprøjtefrit areal på 10 m2  
for hver dansker. Aktuelt er der tilmeldt 6.268 haver.

11.00-14.30  
Byg din egen sommerhave  
– workshop for børn og voksne
Drømmer du om en have med blomster, græs og dyr? 
Kom og lav din egen minihave af natur- og genbrugs-
materialer. Medbring gerne en lille legetøjsfigur, som 
kan bo i haven. Du instrueres af arkitekt Julie Dufour, 
som har indsamlet materialer til fri afbenyttelse. 

11.00-14.30  
Omsorg, håndkraft og økojord
Naturplanteskolen øko-dyrker og formidler planter 
og viden til bæredygtige haver, som fx permakultur-
haver, skovhaver, villahaver og byhaver. Vi giver rund-
visninger i vores dejlige spiselige planteskole, holder 
workshops og kurser mm. Vores udvalg er på 400 
forskellige spiselige flerårige planter, hvoraf mange er 
spændende flerårige grøntsager, arvesorter (heriloom), 
gamle og ualmindelige plantesorter. Besøg os på stan-
den og få inspiration til en frodig, farverig, nem og 
mere mangfoldig have med noget at høste året rundt. 

Kl. 11.00-15.00  
Bonsai er en fascinerende hobby
Man kan omforme stort set alle arter af træer og 
buske til spændende små træer i skåle. Keyaki Bonsai 
Klub vil både fremvise eksempler på disse fasciner-
ende små træer og vil i et arbejdende værksted vise, 
hvordan man ved hjælp af forskellige teknikker kan 
lave bonsai. 

Foto: Martin Nebelong

• Foto: Nielsen og Nielsen



Under Ahornen
Kl. 13.30-13.55 og 14.30-14.55  
2 x Langberg  
– Jesper Langberg og datteren Kristina 
Den folkekære skuespiller Jesper Langberg – 
bl.a. kendt fra Matador – har takket af som 
skuespiller, men tager nu rundt sammen med 
datteren operasanger Kristina Langberg og 
pianist Charlotte Thanning og optræder med 
en blanding af oplæsning og sang. Der vil blive 
læst op af H. C. Andersen og fortællingen om 
Christian den 2. store kærlighed til Dyveke, 
hvortil Kristina bl.a. synger 'Dyvekes sange' 
akkompagneret af Charlotte Thanning. Jesper 
Langberg læser monologen 'Dyveke', som er 
skrevet til Jesper af dramatikeren Sven Holm. 
Sted: Ved Ahorntræet uden for H.C. Andersens 
orientalske have (Have 16)

Udsigtsbakken 
kL. 11.00-15.00 
Prøv helårskælkebakken  
– mærk suset på en varm sommerdag
Legepilot Palle Krabbe er på plads med 
kælkenet og leg og lir ovenfor Rosenhaven.  
Slip børnene og dit indre legebarn fri!

Foto: Palle Krabbe

2 x Langberg og Charlotte Thanning



De 3 Kgl. Tenorer
Kl. 15.15-16.00

DE 3 KGL. TENORER SYNGER POPULÆRE OPERAARIER
John Venning, Sune Hjerrild og Peter Steen Andersen – tre tenorer fra 
Det Kongelige Teater optræder med både stil og smil og fremkalder 
varme i sindet.

De er forskellige i udseende og stemmeklang, men netop disse 
forskelle fremhæver deres underholdning og giver den et tiltalende 
særpræg. De synger operaarier, som selv operahadere kender og 
holder af, og endnu mere befriende er det, når humoren trænger sig 
på i gennemførelsen af sprudlende Broadway-musicals af Gershwin, 
Rogers, Lloyd Webber, m.fl., eller nogle af vore egne, danske 
evergreens. 

Sopran Dorthe Elsebet Larsen er med til at give de klassiske 
ørehængere ekstra liv, og sangerne akkompagneres af pianist  
Knud Rasmussen.



• mod  
Gammel Køge Landevej

Hammelstrupvej

Praktiske oplysninger
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Valbyparken, Hammelstrupvej 100, 2450 København SV er Københavns største park. 
Den ligger i den sydlige udkant af byen syd for Valby Idrætspark ud mod Kalvebod 
Strand. Der er indkørsel til parken fra Hammelstrupvej og Gammel Køge Landevej. 

Buslinje 3A har endestation ved hovedindgangen til parken ved Hammelstrupvej. Der 
er ½ km at gå fra forpladsen gennem poppelalléen ned til Temahaverne, Rosenhaven 
og Café Rosenhaven. Nærmeste S-togstation: Sjælør Station og Ellebjerg Station. 

1.  Frugthaven
2.  Havens bund
3.  Vandhaven
4.  Den stedsegrønne skulpturhave
5.  Den islamiske have
6.  Demonstrationshaven
7. Skovhaven
8.  DAF0-haven
9.  Køkkenhaven
10.  Staudehaven
11.  Dahliahaven
12.  Børnenes årtusindeskifte have
13.  Den fælles mindehave
14.  Den dynamiske have
15.  Den handicapvenlige have
16.  H.C. Andersens orientalske have
17.  Surbundshaven

Dansk Folkehjælps samarittervagt er til stede ved arrangementet.

www.kk.dk/valbyparken


