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TING JEG GJORDE
• Maren Uthaug er kendt for
sin skarpe streg fra Politiken,
hvor hun har striben ’Ting
jeg gjorde’.
Hun brød igennem som romanforfatter med ’Og sådan
blev det’ fra 2013. I 2017 ud-

kom romanen ’Hvor der er
fugle’, som er en anderledes
slægtsroman om kærlighed
og indavl i en barsk natur i
Ørlandet i Norge.
1. marts kl. 19 kommer
Maren Uthaug til Ørestad
Bibliotek, hvor hun beret-

VI ANBEFALER

ter om sit forfatterskab og
live-tegner en fortælling for
publikum.
Arrangeret af Liv i Sundby og
Amar:litt. Støttet af AVLU.
Billetter via www.livisundby.
dk

Ørestad er med i Copenhagen Light Festival
Lysværket 'Temperature Field' lyser op i Ørestad Nord sammen med ORB'ere i Emil Homs Kanal
• 2. februar begyndte Copenhagen Light Festival, der
over den næste måned vil
lyse byen op i vintermørket.
Ørestad Nord lægger by til
tre kunstværker, der på hver
sin måde leger med lyset.
På Grønningen kan man opleve Jakob Oredssons 'Temperature Fields', som består
af otte lysmaster. Hver mast
har to lamper, som peger i
hver sin retning. Lyset er programmeret til at skifte kontinuerligt, idet det følger de
to grundlæggende kvaliteter
ved lys, nemlig farvetemperatour og rytme.
Orberne
I Emil Holms kanal flyder en
lille familie af lysbobler - eller orb'er, som kunstneren
kalder dem - rundt i varierende farver. Værket hedder
Orb Familiy og er skabt af Pipaluk Supernova og Thomas
Jørgensen.

10.02
THE KUTIMANGOES PÅ ØRESTAD BIBLIOTEK
The KutiMangoes blev dannet i 2012 af Gustav Rasmussen
og Michael Blicher. Med en sound, der trækker på både Fela
Kuti og Charles Mingus var deres mål ikke at forsøge at lyde
som afrikanske musikere (hvordan kunne de også det?) men
at blande kulturerne og skabe en ny, global lyd.
Kutimangoes har turneret massivt i Tyskland, spillet på
Roskilde Festivalen og er garant for en kæmpe oplevelse for
børn og voksne. Koncerten foregår i Dramasalen, som ligger
ned langs kanalen, til højre for bibliotekets indgang. Koncerten er en del af Amager Børnemusikfestival 2018.
KUTIMANGOES. Ørestad Bibliotek. Dramasalen. Arne Jacobsens allé 19. 10. februar kl. 13 - 14. Billetter: billetto.dk

PIPALUK SUPERNOVA og Thomas Jørgensen har ladet en ORB-familie slå sig ned i Emil Holms Kanal. ORB'erne
er følsomme og intelligente væsener, de kommunikerer i et sprog med farvesignaler og tiltrækkes af stemmer,
sange og musik. Foto: Live Art Installations/Outsider A/S.

Reflections
Under broen ved Rued Langgaards Vej finder man værket
'Reflections' af Silla Herbst
og Illumenarts. Som navnet
antyder, kan man opleve lysets leg og reflektioner i vandet under broen. Silla Herbst
udstillede lysinstallationen
'Colour Me Up' på samme bro
under kulturdagene i 2011.
Lyskunsten
er
med
fremme
Copenhagen Light Festival
oplyser København cirka 40
udvalgte steder frem til 2.
marts. Installationerne kan
opleves på egen hånd eller
på med omvisninger og kanalture. Langt de fleste af
lysfestivalens oplevelser er
gratis. Mere end 100 forskellige organisationer, lyskunst
n ere og - designere har ydet
bidrag.
Mange storbyer i verden har
lysfestivaler, men København har særlig gode forudsætninger: København er en
de mørkeste hovedstæder i
verden. Det er er ikke kun på
grund af den nordlige beliggenhed, men også fordi byen
er sparsomt oplyst i forhold
til mange andre byer. Den
følsomme danske tilgang
til lys strækker sig helt ud i
gadebelysningen, hvor 'lidt,
men godt' er det styrende
princip.
Fint vækstlag i Danmark
"Vi har skabt en lysfestival så
at sige på baggrund af mørket. Ideen er bestemt ikke at
bade byen i lys, men at skabe
nye oplevelser i byen gen-

16.02
TAKT OG TONE MED BENJAMIN OG LONE
En børnekoncert, hvor Racersneglen Robert tager børnene
med til rene røverhistorier. De kommer til ” Vrøvleslottet”,
videre til hemmelighedshistorier om den usynlige eventyrveninde ”Stella Stella” og runder også hårdtslående
budskaber såsom ” Det er bare ikke i orden”-sangen. Teksterne er dyppet i dejlige, livsglade jazz’ede bossarytmer,
som får kroppen til at danse og smilehullerne til at stige op
imod himmelen. Medvirkende: Benjamin Aggerbæk, Lone
Wernblad. Koncerten er en del af Amager Børnemusikfestival 2018.
Takt og Tone med Benjamin og Lone. Ørestad Bibliotek,
Arne Jacobsens allé 19. 16. februar kl. 10-11. Billetter:
billetto.dk.

12.02 - 25.02
JACOB OREDSSONS lysværk sender lyskegler ned over Grønnningen, men lysets farve og rytme ændrer sig i løbet
af døgnet.

nem lyskunst og oplevelser
med lys i et følsomt samspil
med byens rum og februarmørket," siger Catja Thystrup fra Copenhagen Light
Festival.
Festivalen organiseres af
Dansk Center for Lys, en
uvildig forening med næsten
70 år på bagen. Hos foreningen er man særlig glade for,
at festivalen har tiltrukket
både etablerede men også
rigtig mange nye talenter i
inden for dansk lyskunst.
"Danmark har faktisk et rig-

tig fint vækstlag inden for
dette her område. Vi har for
et par år siden fået en helt ny
og attraktiv lysdesignuddannelse, som allerede nu har
vundet en pris for sine resultater. Dansk fornemmelse
for lys og det følsomme samspil mellem lys, mennesker
og omgivelser er virkelig et
fornemt udgangspunkt for
både lyskunst og lysdesign,"
siger Anne Bay, direktør i
Dansk Center for Lys.

Copenhagen Light Festival
2018.
Fra den 2. februar til 2. marts
2018.
Fortrinsvis gratis lysinstallationer, - events og - aktiviteter
i byen.
Guidede lysture til fods og i
kanalbåde.
www.copenhagenlightfestival.org

HODJA I FIELD'S
I vinterferien viser Field’s biograf den nye animationsfilm,
Hodja fra Pjort, og i den anledning forvandles Metropladsen til et eventyrunivers, hvor du bl.a. kan få taget billede på
et flyvende tæppe. På plan 1 finder du Hodja’s eventyrlige
legeplads, og udvalgte dage har vi sjove, gratis aktiviteter
for børn på Metropladsen. I vinterferien vender den populære børnebillet tilbage i Field's. Køb den i informationen, så
længe lager haves. Hent en skattejagt i Field’s information
og hjælp Hodja med at løs gåden.
Program for Vinterferien i Field’s: Uge 7+8:
Mandag 12. februar – søndag 23. februar: Oplev Hodjas
magiske univers og tag en tur på det flyvende tæppe.
Mandag 12. februar kl. 12-15: Pynt din helt egen Østenhat, en Fez.
Tirsdag 13. februar. Onsdag 14. februar. Fredag 16. februar. Lørdag d. 24. februar. Søndag d. 25. februar kl. 12-15:
Lær at danse Østen-dans og bliv sminket som en Sultan
eller Haremsdanser.
Torsdag 15. februar. Lørdag 17. februar. Søndag d. 18. februar kl. 12-15:
Højtlæsning fra ”Hodja fra Pjort” og pynt din helt egen Fez.

