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København - Den blå by er en fotografisk fortælling om en storby i hastig udvikling med vandet som
sammenbindende element.

 
 

Københavns Havn er vækket fra sin søvn. Der kan nu svømmes i havnen mens kajakker og både blander sig
med havnebusserne rutefart og cyklister og fodgængere venter på at nye broer bliver færdige. Overalt i

havneområdet åbner der sig muligheder for at hygge sig og få udendørs oplevelser i en god balance med en
erhvervsmæssig brug af havnen.

 
 

Moderne byggeri er skudt op mange steder langs havnekajen, og på Dokøen vidner Operaen om de nye tider
på Holmen, hvor kunst og arkitektur udfylder det hul, som Søværnets udflytning har skabt. Moderne er også

den nye bydel Ørestad med ny banebrydende arkitektur, en bydel hvor vandet er brugt som et vigtigt
arkitektonisk element.

 
 

Byudviklingen i København accelererer i de kommende år bl.a. med bygningen af en ny krydstogtkaj og en
helt ny bydel i Nordhavnen med tusindvis af nye arbejdspladser og boliger. Næste større byudvikling venter
på Refshaleøen, som indtil da er et nyt kulturelt hotspot med kunstoplevelser, raketbygning og actionprægede

aktiviteter i et råt og anderledes miljø.

 
 

Titlen findes også i en engelsskproget udgave: Copenhagen - The Blue City.
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