OP R EIS

COOL KOPENHAGEN

Kleurrijke STREETFOOD-MARKTEN, pittoreske straten barstensvol
inspirerende BOETIEKS, parken met ZWANENMEREN en een fietscultuur
vergelijkbaar met Amsterdam. Deense en Nederlandse DESIGNKENNERS
gidsen ons door KOPENHAGEN.
TEKST NATASJA ADMIRAAL
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De ‘Cirkelbroen’ van de Deens-IJslandse ontwerper Olafur Eliasson.

Foto: Pernille Klemp

OP R EIS

VAN BOVEN NAAR
BENEDEN:
Het hoofdkantoor van
&Tradition. Museum
SMK organiseert verschillende activiteiten.
De nieuwste culinaire
hotspot Silo heeft
spectaculair uitzicht
over de stad.

RINI
SCHER PENISSE

PR-manager bij &Tradition
andtradition.com

Eigenaar Mobilia Woonstudio
mobilia.nl

‘Kopenhagen is een grote stad met de charme van
een dorp; in maximaal dertig minuten fiets je van
de ene wijk naar de andere. In de wintermaanden
streven we naar hygge, een knusse sfeer met kaarslicht, en zodra de lente aanbreekt brengen we
zoveel mogelijk tijd buitenshuis door.’

‘Als ik in Kopenhagen ben, pak ik het liefst de
fiets. Het is een gezellige stad met veel ruimte
en detaillering. Je kunt er goed shoppen, biertjes drinken, aan het water zitten, het barst er
van de leuke koffiezaakjes en overal kun je
heerlijk en gezond eten.’

GROENE OASE
‘Ons nieuwe hoofdkantoor bestaat uit een
showroom, galerie, café, boutique én het beste
van alles: een tuin met terras. Nú al mijn favoriete plek om de dag te beginnen met een kop
koffie of om op vrijdag de week af te sluiten
met een glas rosé. Denk: 10 Corso Como in
Kopenhagen.’

GALERIEHOPPEN
‘Bredgade is een straat vol inspiratie. Een
aaneenschakeling van musea, galerieën,
modeboutiques en interieurwinkels.’

Kronprinsessegade 4, andtradition.com
NEW NORDIC CUISINE
‘De nieuwste culinaire hotspot heet Silo. Terwijl
je geniet van de New Nordic Cuisine kun je je
ogen nauwelijks afhouden van het spectaculaire
360 graden-uitzicht over de stad en over de
Øresund helemaal naar Zweden.’

Helsinkigade 29, restaurantsilo.dk
KUNSTMIX
‘SMK, de National Gallery of Denmark, heeft
een indrukwekkende collectie. Ik kom er graag
op vrijdag voor SMK in het donker, een drankje, muziek, lezingen en performances. Elke
woensdag zijn er opvoeringen van The Royal
Danish Ballet, geïnspireerd op specifieke
kunstwerken.’Sølvgade 48-50, smk.dk
INSTAGRAM-FÄHIG
‘In het weekend kom ik graag bij Acacia, een
klein café gerund door moeder en dochter. Na
een koffie met glutenvrij gebak of een biologische Instagram-proof lunch maak ik een rondje
door Frederiksberg, één van de mooiste tuinen
van de stad. Met een beetje geluk spot je een
olifant bij de buren, de Copenhagen Zoo.’

Gammel Kongevej 171
CELEBRATE SUMMER
‘Ik vier de zomer graag met een biologisch ijsje
van Isoteket, een paar honderd meter lopen van
mijn huis.’ Randersgade 43

Bredgade
SERENE SFEER
‘Studio Oliver Gustav heeft een bijzondere
collectie. Minimalistisch, op een rijke manier
gepresenteerd in een historisch gebouw. Ik stap
er geregeld binnen om sfeer te proeven.’
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SA SH A
B A K H O LT

OP R EIS

Kastelsvej 18, olivergustav.com
STREET FOOD
‘De Street Food Market op Papirøen, ofwel
Papier Eiland, ademt een ongedwongen en
creatieve sfeer. Bemachtig een tafeltje in de
buitenlucht, proef de wijnen en ontdek
typisch Deense gerechtjes.’

Trangravsvej 14, copenhagenstreetfood.dk
VINTAGE VONDSTEN
‘Zien, voelen en ervaren: voor de mooiste
collectie vintage meubelen ga je naar Klassik
Moderne Møbelkunst.’

Bredgade 3, klassik.dk
DEENS DESIGN
‘Alleen al voor de architectuur ervan is een
bezoek aan het Designmuseum Denmark de
moeite waard. Hier vind je alle designklassiekers onder één – historisch – dak.’

Bredgade 68, designmuseum.dk

VAN BOVEN NAAR
BENEDEN:
De entreehal van
het Designmuseum
Denmark. Bij Klassik
vind je de mooiste
designiconen. Laat je
inspireren in de nieuwe
showroom van interior
designer Oliver Gustav.
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L I N DA
KO R N DA L
Architect en partner bij Norm Architects
normcph.com
‘Anders dan alle andere hoofdsteden straalt
Kopenhagen een gevoel van bezinning uit. De
ononderbroken natuur die de stad omringt, de
mist van de zee, het koele klimaat – ingrediënten
voor een relaxte lifestyle en dagelijkse retraite.’

‘Kopenhagen heeft alle
ingrediënten voor een
relaxte lifestyle en een
dagelijkse retraite’

EET SMAKELIJK
‘Meerdere keren per week krijgen we lunch van
Sonny. Deze hotspot op loopafstand van onze
studio trekt de hele dag door een creatief
publiek. De wisselende salades zijn verrukkelijk, net als de koffie – waarschijnlijk omdat
eigenaar David vroeger in Coutume Café in
Parijs werkte.’ Rådhusstræde 5, sonnycph.dk
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RECHTERPAGINA: Werkplek en
showroom Menu Space in
de industriële Nordhavnen.

ELEGANT HOTEL
‘Hotel Sanders is een nieuw luxueus boutiquehotel, opgericht door balletdanser Alexander
Kølpin. Het warme interieur is geïnspireerd op
Deens meubilair uit het midden van de vorige
eeuw.’ Tordenskjoldsgade 15,

hotelsanders.com
BROEDPLAATS
‘Menu Space is een showroom, kantoor en
co-working café tegelijk waar we creatieve
denkers samenbrengen om verhalen, ideeën
en kennis uit te wisselen. Het interieur is geïnspireerd op de rauwe en industriële omgeving
van Nordhavnen.’ Hamborg plads 1, normcph.

com/norm-architecture/menu-space
RETRAITE
‘Op een paar minuten afstand van onze studio
bevindt zich Glyptoteket, dé plek om je terug te
trekken voor inspiratie en artistieke input, op
koude Scandinavische dagen in de beroemde
wintertuin. De kunstwerken en sculpturen zijn
altijd een bezoek waard.’ Dantes Plads 7,

glyptoteket.dk
LOKALE LEKKERNIJ
‘Juno the Bakery, onze favoriete bakkerij in
Kopenhagen, brengt nieuw leven in de woonwijk Østerbro. Eigenaar Emil Glaser, voormalig
chef-kok van NOMA, weet Kopenhagenaars van
heinde en verre te lokken met zijn overheerlijke
kardommesnurrer (kardemomcakejes, red.).’
Foto: Kim Nilsson

Århusgade 48
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VAN BOVEN NAAR
BENEDEN:
Boutique hotel Sanders
heeft een warme, serene
sfeer. De legendarische
kardommesnurrer van Juno
the Bakery. De beroemde
wintertuin Glyptoteket.
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SIGNE BINDSLEV
HENRIKSEN EN
PETER BUNDGA AR D
RÜTZOU
Oprichters van Space Copenhagen
spacecph.dk
‘De binnenstad van Kopenhagen heeft veel te
bieden: naast enkele van ’s werelds meest invloedrijke restaurants vind je er interessante
gebouwen zoals Rundetaarn. Deze toren uit de
zeventiende eeuw herbergt de oudste sterrenwacht van Europa die nog altijd in gebruik is.’

BESTE KOFFIE
‘Noma’s nieuwe informele Restaurant 108 serveert de beste koffie, broden uit eigen bakkerij
en seizoensgebonden gerechten met lokale
ingrediënten. Op slechts een korte wandeling
of fietstocht van het stadscentrum, dankzij de
opening van een nieuwe havenbrug.’
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Strandgade 108, 108.dk
KUNST AAN ZEE
‘Aan zee, ten noorden van Kopenhagen, ligt het
Louisiana Museum of Modern Art. Een mustsee vanwege de collectie hedendaagse kunst én
de architectuur van het museum zelf.’

Gammel Strandvej 13, louisiana.dk
STIJLKAMERS
‘In Christianshavn vind je de geweldige
showroom The Apartment. De kamers zijn door
Tina Seidenfaden Busck ingericht alsof het een
echt huis is met moderne en vintage meubels,
kunst, verlichting, textiel en design. Alleen op
afspraak, dus boek van tevoren.’

Overgaden neden Vandet 33, 1e verdieping,
theapartment.dk
WERELDMIX
‘Multibrandstore Holly Golightly biedt een mix
van luxemerken en bijzondere items van over
de hele wereld. Op steenworp afstand vind je
nóg twee grote modezaken, Storm en Lot#29.’

Gammel Mønt 2, hollygolightly.dk
WINE O’CLOCK
‘Op een hoek aan de gracht bevindt zich Ved
Stranden 10. Een kleine wijnbar waar je in de
zomer heerlijk buiten kunt zitten met uitzicht
op de belangrijkste historische gebouwen van
de stad: Børsen, Christiansborg Palace, de
Holmens Kirke en het Thorvaldsens Museum.’

Ved Stranden 10, Vedstranden10.dk
Foto: Joachim Wichmann

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
Showroom The Apartment. Wijnbar
Ved Stranden 10 staat en hangt vol
met Deense verlichtingsklassiekers.
Uitzicht over zee bij het Louisiana
Museum. Luxe boutique Holly
Golightly.

LINKERPAGINA:
Bij Restaurant 108, uit de
koker van ’s werelds beste
restaurant Noma, drink je
de lekkerste koffie.

OP R EIS

KLASIEN
DE WITH
Eigenaar With Identity, PR voor Kvadrat
kvadrat.dk
‘In slechts een uurtje vliegen ben je in een
totaal andere wereld. Kopenhagen is een prachtige, sfeervolle stad waar veel aandacht is voor
design. De mensen zijn stijlvol gekleed en je
kunt er heerlijk en puur eten.’

SMAAKMAKER
‘Geef je ogen de kost in Café Atelier September:
in deze conceptstore kun je ontbijten of
lunchen en heb je alle tijd om je te vergapen
aan de prachtige designitems.’

Gothersgade 30, atelierseptember.dk
STILLEVEN
‘Voor mooie fotografie, kunst en design van
over de hele wereld ga je naar galerie Stilleben.’
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Niels Hemmingsens Gade 3, stilleben.dk
STADSJUNGLE
‘Waan je in een tropisch oord midden in
Kopenhagen bij Manon Les Suites. Het hotel
heeft 87 luxe suites, een heerlijk zwembad,
dakterras en zelfs een junglegym.’

Gyldenløvesgade 19, guldsmedenhotels.com/
manon-les-suites
FLAGSHIPSTORE
De nieuwe showroom van Kvadrat is ontworpen
door de broers Ronan en Erwan Bouroullec.
Bijzonder is dat ze voor de kasten, bureaus en
tafels gebruik hebben gemaakt van het nieuwste product van Kvadrat, genaamd Really, een
plaatmateriaal van gerecycled textiel.’

Klubiensvej 22, kvadrat.dk
GROENTESEIZOEN
‘Goed nieuws: sinds februari is Noma weer
geopend. Het befaamde restaurant werkt met
drie seizoenen. De zomer betekent groente!
Dankzij de geweldige menu’s mis je vlees of vis
allerminst.’ Refshalevej 96, noma.dk

Foto: Michel Giesbrecht

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
Weer of geen weer, in de binnenjungle van Manon Les Suites kun
je altijd zwemmen. De nieuwe
showroom van Kvadrat. Chef-kok
René Redzepi in het nieuwe Noma.
Ditte Reckweg en Jelena Schou
Nordentoft selecteren het moois
voor Stilleben. Lunchroom en
conceptstore Café Atelier September.

Foto: Jason Loucas

