
Fokus på 

HAVEN OG 
ROSENKÅRING 
2017
i Valbyparken søndag  
den 6. august kl. 11-16
Oplev bl.a. Marie Carmen Koppel, 
 Operacyklen og Trine & Josefine Opsahl
 
GRATIS ADGANG

www.kk.dk/valbyparken

Kl. 15.15-16.00  
Marie Carmen Koppel

Legeaktiviteter for børn



Kl. 11.00 - 14.00 Stemmeafgivning
Stem på dine yndlingsroser i Rosenhaven 
hhv. en rød, en gul og en hvid rose. 
Der uddeles stemmesedler og er opstillet 
stemmeurner.

Kl. 11.00 - 15.00 Information om roser
Det Danske Rosenselskab har opstillet en 
 infostand 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 humani-
tære forening af samme navn, som på 20. år 
tilbyder gratis hudpleje- og makeupkurser til 
kvinder i ambulant behandling for kræft på 
otte hospitaler i Danmark.  
 
Kl. 12.00 Årets gang i Rosenhaven 
Rosengartner Gitte Lykke Larsen fortæller 
om haven og dens mange roser. 
Mødested: Rosenselskabets infostand.  
Varighed ca. ½ time.

Kl. 12.30 - 13.00 og 13.30 - 14.00   
Rose of the Eternal Spring
Trine og Josefine Opsahl - keltisk harpe og 
cello - spiller egne nordiske toner til ære for 
roserne og deres fine æteriske væsen. 

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 publikum, som har 
deltaget i afstemningen.

Det Danske Rosenselskab, Forlaget Koustrup 
& Co og Grønne Hjem, Valby har sponsoreret 
præmierne.

Kl. 15.15 - 16.00 Marie Carmen Koppel 
Danmarks førende soul-diva, sangerinden 
Marie Carmen Koppel, indtager scenen 
 sammen med Steen Rasmussen (keys)  
og Benjamin Koppel (saxofon).

PROGRAM FOR  
ROSENKÅRING  
kl. 11.00–16.00



Kl. 11.00 Rundvisning i temahaverne
Landskabsarkitekt Helle Nebelong viser 
rundt og fortæller temahavernes historie. 
Mødested: ved Lindetræerne foran Café 
Rosenhaven.
Varighed ca. 55 min. 

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

Kl. 11.00 - 13.00 og 14.00 - 15.00 Stauder
Mød havebrugskonsulent Birgit Leer, som har 
 designet haven i 1996 sammen med Mette 
Winther, og få vejledning om brug af stauder 
i haven.
Sted: Staudehaven (Have 10)

Kl. 11.00 - 16.00 Dahlia (Georginer) 
Kom 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. 
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 Smag på Provence 
Krydderurtekonerne Nielsen & Nielsen for-
tæller om Herbes de Provence i danske haver, 
og Birgit Pichat fra den franske butik, Vores 
Marked i Farum serverer smagsprøver fra det 
provencalske køkken.
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)

PROGRAM FOR 
TEMAHAVERNE  
kl. 11.00-16.00



KL. 11.00 – 15.00  
Gerlev Legepark i Valbyparken
Leg løs, grin og bliv udfordret med historiske 
lege og fine, gamle spil fra da oldefar var 
dreng.
Legeparken medbringer også en pannabane 
og et parkourstativ og instruerer børn og 
unge i denne nyere form for leg.

Dansk Folkehjælps samarittervagt er  
til stede ved arrangementet.

Kl. 14.00 - 14.50  
Operacyklen: Bajadser – Klovneopera  
for fuld udblæsning
Leoncavallos klassiske miniopera Bajadser, 
der fejrer 125 års jubilæum i år, fortæller 
historien om en jalousiplaget klovnetrup 
i Calabrien, hvor intrigerne pludselig løber 
løbsk, og tragedien truer med at overmande 
komikken.
Fire himmelstræbende sangertalenter, to 
cirkusartister og en dirigerende pianist bidra-
ger til opførelsen af Bajadser, der er en del af 
Copenhagen Opera Festivals program og er 
støttet af Nordea -fonden. Holdet og kulis-
serne kommer anstigende til Valbyparken på 
festivalens egne opfindelser: operacyklerne.

Medvirkende: 
Instruktion: Tine Topsøe, Scenografi og  
kostumer: Gøje Rostrup, Forestillings ledelse 
og teknisk afvikling: Denise Conradi

Nedda: Frederikke Kampmann,  
Canio: Rasmus Jupin, Silvio: Leif  
Jone Ølberg, Tonio: Teit Kanstrup, 
 Cirkusartister: Tuk Frederiksen og  
Sofie Jasmin Sabroe

Pianist: Oscar Micaelsson

Sted: ved Ahorntræet udenfor   
H.C.  Andersens orientalske have  
(Have 16)

Kl. 11.00-15.00  
Mosaik workshop for børn og voksne
Slip kreativiteten løs med mosaik i skønne 
farver og lækre materialer i glas og sten. 
Dekorer små vindspil formet som dyr og 
blomster eller skilte på pind til at sætte i 
urtepotten. Mosaikkunstner Pia Skak Mor-
tensen, Galleri Glad Sol, guider dig ind i et 
forunderligt univers.

Kl. 11.00-15.00 Gør hverdagen grønnere 
Grøn Hverdags formål er at udbrede viden 
om bæredygtig levevis og ikke mindst om, 
hvordan denne viden kan omsættes til 
handling. Foreningen udgiver bladet ’Grøn 
Hverdag’ og har aktiv kontakt til politikere, 
erhvervsliv og borgere.

Kl. 11:00 - 14:30  
Fantasilater og andre spiselige planter
Kom og smag på en Fantasilat og hils på 
forfatter Aiah Noack fra  Naturplanteskolen, 
som  øko-dyrker og formidler planter og 
 viden til bæredygtige haver. Få inspiration 
til en frodig, farverig, nem og mere mang-
foldig 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 eksem-
pler på disse fascinerende små træer og vil i et 
arbejdende værksted vise, hvordan man ved 
hjælp af forskel lige teknikker kan lave bonsai. 
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