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PALLE MIKKELBORG I
KONCERTHUSET
• Palle Mikkelborg er stadig
internationalt efterspurgt,
både for sit trompetspil og
sine kompositioner og crossover-projekter. 3. februar
kan han opleves i DR Kon-

certhuset sammen med DR
Big Band og en række gæstekunstnere. De vil bl.a. kaste
nyt lys på de kendte numre
fra NHØP og Mikkelborgs
ikoniske album 'Hommage/
Once upon a time'.
De medvirkende er: DR Big

VI ANBEFALER

Band, Palle Mikkelborg,
Christina Åstrand (violin),
Gert Sørensen (percussion),
Solbjørg Højfeldt (fortæller), Dawda Jobarteh (kora).
Hommage - Once Upon a
Time. DR Koncertsalen. 3. februar kl. 20.00. Få billetter.

Hvilken kunst skal vi have i Ørestad?
Skal kunst i det offentlige rum være udsmykning, være praktisk eller skabe debat og nysgerrighed?
• Skal den forandre oplevelsen og brugen af et byrum?
De spørgsmål vil Grundejerforeningen Ørestad City gerne finde svar på.
Grundejerforeningen arbejder med at integrere kunst
i udviklingen af byen for at
skabe oplevelser og fælles historier på tværs af beboere,
erhvervsliv og institutioner.
På en workshop på gymnasiet ønsker foreningen nu at
høre beboernes holdninger
og inputs til kunstens potentiale i bydelens udvikling.
Arrangementet byder på
foredrag af Kenneth Balfelt Team, der arbejder med
kunst i byudviklingsprojekter. Teamet har flere års erfaring med at involvere sine

brugere i diverse kunstprojekter. Efter oplægget er der
workshop om kunstens muligheder i Ørestad.
Grundejerforeningen håber
at deltagerne bliver inspireret af kunstens potentiale i
byens udvikling og kommer
med nye input. Måske vil
de endda deltage i arbejdet
fremover.

30.01
Workshoppen foregår 1. februar kl. 17-19 på Ørestad
Gymnasium, lok. 120, 1. sal,
Ørestads Boulevard 75. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Der vil
være let forplejning. Alle interesserede er velkomne.

Sovekoncert i den gamle sukkerfabrik
Læg dig til rette og drøm løs: 3. februar er der sovekoncert i Sukkerhallen med musiker og komponist Karsten Pflum

BØRNEKULTURPILOTERNE SKØJTER IND I DET NYE ÅR
Nu starter en ny, spændende sæson hos Børnekulturpiloterne. Det første arrangement man kan være med til, er en
hyggelig tur på skøjtebanen ved Frederiksberg Runddel sammen med en masse andre børn og unge. Her kan man også
høre om, hvad Børnekulturpiloterne ellers har på programmet i det nye år. Vi skal blandt andet lave en sej skattejagt
i Urbanplanen og dekorere den nyrenoverede tunnel under
Peder Lykkes Vej med flotte figurer. Vi skal også på udflugter,
f.eks. skal vi besøge en tv-produktion og som sædvanlig på
den store børneteaterfestival i slutningen af april.
Vi søger i øjeblikket børn i alderen 10-16, der har lyst til at
lære om kunst og kultur og om, hvordan man skaber sine
egne kulturarrangementer. Børnekulturpiloterne mødes fast
hver tirsdag mellem 15:30 og 18, og det er helt gratis at være
med. Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser.
Skøjtetur med børnekulturpiloterne. MØDESTED: Solvang
Bibliotek, Remisevej 14. TIDSPUNKT: Tirsdag d. 30. januar,
kl. 15.30 – 18.30. TILMELDING: tlf 51 52 59 14 eller e-mail:
lolakulturpilot@gmail.com

08.02

Foto viser et lignende sovekoncert som fandt sted på Himmelbjerggården i Ry i 2017.

• En oplevelse udover det
sædvanlige venter publikum
3. februar i sukkerraffinaderiet Phønix' gamle pakhus ved Langebro. Her kan
man sove igennem en hel
nat med elektronisk musik
og lyskunst. 12 timer varer
totaloplevelsen, som starter
med en velkomstdrink kl. 21.
Derefter lægger publikum
sig på madrasser, og lytter,
drømmer og/eller sover til
komponist og musiker Karsten Pflums 'drømmelydlandskaber'. Klokken 9 næste
morgen er der morgenmad
og fælles snak om nattens
oplevelser.
Du absorberer musikken
Tanken bag arrangementet
er, at publikum udforsker

deres egne drømme og underbevidsthed.
"En sovekoncert er en helt
unik og spændende koncertform. Det er en individuel oplevelse, hvor du som
koncertgænger absorberer
musikken gennem din krop
på grænsen mellem vågen
tilstand og søvn - i drømmefasen," forklarer direktør
Mikael Rodkjær fra Rodkjær
Event, som står bag arrangementet.
Afstressende lydtæppe
Medarrangør er Niels Mark,
ophavsmanden bag flere
ambient og new-age musikpodcasts. F.eks. 'Ambient:
Emissions of Sonic Beauty'
og 'Ultra FM: Transmissions
of Exploratory Music'. Ifølge

ham handler koncerten om
at introducere publikum til
nicheområder, de normalt
ikke støder på:
”Formålet med de rolige og
meditative musikgenrer som
ambient og new age-musikken er at fungere som et roligt og afstressende lydtæppe for lytteren," siger han.
Lydspor til søvnen
Komponisten bag koncertens elektroniske musiklydspor, Karsten Pflum synes
at sovekoncert-formatet er
en spændende måde at formidle hans ambient-musikværker på.
"Koncertmusikken tager afsæt i et drømmende lydunivers, og manifesterer sig,
som et lydspor til publikums

søvn. Til forskel fra den traditionelle koncertform, hvor
musikken typisk har en mere
lineær tidslinje, spiller tiden
og rammerne omkring koncertens musik en væsentlig
rolle, idet den giver publikum mulighed for at få en
langstrakt og transcenderende oplevelse."

12 timers sovekoncert med
morgenmad
Tid: Lørdag den 3. februar kl.
21.00 til kl. 09:00
Sted: Sukkerhallen, Langebrogade 1, 1411 København
K.
Pris: 250 kr incl. velkomstdrink, kaffe og morgenmad.
Billetter bestilles på trippus.

DANSKERE I HOLLYWOOD
’Westworld’, ’Atomic Blonde’, ’Rogue One’, ’Game of Thrones’.
Det er alle sammen store amerikanske produktioner med
danske filmfolk i centrale positioner.
Danske instruktører, filmfotografer, manuskriptforfattere
og skuespillere er populære som aldrig før. Det var de også i
Hollywoods barndom.
Med afsæt i deres bog, ’Drømmen om Hollywood’, vil Jacob
Wendt Jensen og Christian Monggaard vise sjældne billeder,
sjove filmklip og fortælle om de mange filmfolk, der gennem
de seneste 100 år har været med til at forme den amerikanske filmby.
Danskere i Hollywood. Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens
Allé 19. Torsdag 8. februar kl. 19.00. Entré 50 kr. Arrangeret af Liv i Sundby. Støttet af AVLU. Billetter via www.
livisundby.dk

22.02
MONSTERBANKO
Deltag i en monstrøs omgang banko, når værterne SmadreMads og GrummeMorten indbyder til monsterbanko med alt
hvad dertil hører af grufulde indfald, hærgen og grum opførsel.
Aftenens præmier vil smage monstergodt og emme af vildskab! Ifør dig dit bedste monsterkostume, og måske vinder
du så en præmie som aftenens ubestridte uhyre.
MonsterBanko. Ørestad Bibliotek. Arne Jacobsens Allé 19.
Kl. 18.15 - 20.00 / 10 kr. pr. plade. Arrangeret af Liv i Sundby og Amar:litt. Støttet af AVLU. Billetter via www.livisundby.dk

