MUSIKKALENDER
04/02 Fredag kl. 21:00 entré: 60,- Genre: Jazz

DANS DANS DANS...

ANDRE AKTIVITETER
Månedens kunstner: Anne Fich

Anderskov Accident

Solo Charleston uden partner

Det er jazz på internationalt niveau, når pianisten, komponisten og band-lederen Jacob Anderskov går på scenen.
Han har udgivet 13 CD’er samt modtaget Kunstrådets pris for CD’en ”Even Worse” med Jacob Anderskov Trio.
Fem “Jazz Music Awards” er det også blevet til.
Anderskovs musik er blevet beskrevet som “en særegen, men smuk urnordisk eventyrblomst, der langsomt folder
sig ud og tager nye farver, mens man først måber og forbløffes, siden betages over dens rigdom og mættende
skønhed. Det er stor kunst og anbefales varmt.” - Peter Rahbek, Jazz Special.

Begynderhold Mandag Februar: 7/2 – 28/2 Kl. 17.30 – 18.45
(NB! Kun 3 mandage. Vinterferie d. 14/2)
Disse korte forløb klæder dig på til at danse til energifyldt jazz musik og du vil lære nok til
at tage ud og danse til swingdansearrangementer. Du får sved på panden og godt humør
til hele ugen. Kom som du er, der kræves ingen forkundskaber for at kunne følge med!
Mere info på: www.danseglad.dk

11/02: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: lo-fi-rock/pop

Tangoundervisning med Hr. Svendsen

Change your hair stay the same

Change Your Hair Stay The Same blev dannet samtidig med og er tænkt som komplementært til bandet Textil.
Medlemmerne af Textil har under navnet Change Your Hair Stay The Same, arbejdet med at overføre deres mangeårige
erfaringer fra den frie jazz improvisation og spontane komposition til et lo-fi rockvokabularium.
Instrumentering og musikalsk udtryk har således ændret sig - men ursubstansen er den samme. Med andre ord:
Change Your Hair Stay The Same !
I musikken finder man således alt fra folkmusikkens intimitet til støjrockens kompromisløshed - fra lo-fi-rockens
underspillethed til popmusikkens iørenfaldenhed.
Albert Raft: Sang, Keyboard, Bas, Anders Provis: Sang, Guitar, Trommer, Kasper Lysemose: Sang, Guitar, Mads
Andersen: Trommer, Keys
25/02: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: Jazz/ indie/ rock

Bird Alert

Bird Alert spiller sindsforvirret drømme-cabaret. Musikken er bygget op
omkring Anja T. Lahrmanns kompositioner og er en velovervejet blanding af
jazz, indie og rock.
Bandet behersker mange områder af lyd og teksterne bliver derfor
akkompagneret af alt fra den smukkeste stille ballademelodi
til den ondeste avantgarde-støj. Bird Alert er ikke svært tilgængeligt,
men heller ikke enkelt og hurtigt overstået.
Anja T. Lahrmann (vocal, glockenspiel, saw, keys), Jeppe Zeeberg
(piano, organ, synth, accordion), Teis Søgaard (drums, drumpads).
12/02: kl. 15:00 - 17:00 Fri entré: Genre: Jazz

Eftermiddagsjazz med Blondie´s Bad Boys
BBB. har spillet sammen i en årrække, hvor de har dyrket såkaldte
“standards” fra jazzrepertoiret af 1900- tallet. Meget af det er gamle
musicalnumre, gode melodier, som de kan lide og som de tilpasser
duo-formatet i lette arrangementer, der også giver plads til solospil. Lidt
sang bliver det også til med tekster om den evige kærlighed.
Voc, alt-sax og guitar: De kæler for det hele og spiller og synger med
fynd og klem og sang-vinsk temperament.
Niels Vilhelm, voc & altsax og Thor Holstein- Rathlou, guitar.

HVER MÅNED:

28/02: Mandag kl. 20:00 Fri entré: Genre: Open stage

KulturSalonen - open stage

Den sidste mandag i måneden er der “åben scene”.
Efter en dejlig jul og et godt nytår - åbner KulturSalonen endnu engang dørene op for København Sangskrivere,
stand-up komikere og lyrikere ! Kig forbi og skriv dig på listen, der ligger i baren.
Vært Chili Djurhuus har dennegang inviteret sangskriver Andreas Hjertholm til at spille et lille sæt!
Kom det bliver smukt, anderledes og fantastisk !!
09/02 Onsdag kl. 20:00 entré: 30,- genre: Jazz

Esben & The Other Nice Guys

Den 2. onsdag hver måned har musikelskere god grund til at kigge forbi Christianshavns Beboerhus.
Her går bandet “Esben And The Other Nice Guys” nemlig på scenen. De spiller jazz af den behagelige, rolige type
som man kan nynne med på, og De gør det med nærvær og humor.
24/02: Torsdag kl. 20:30 entré: 50,- genre: Sigøjnerjazz

Django Reinhardt jam

Den sidste torsdag i måneden kl. 20:30 er der sigøjnerjazz i Beboerhusets café under
ledelse af Walter Clerici .

Gunner Svendsen er en pioner på tangoscenen herhjemme. Han har netop fejret 20års
jubilæum, for den argentinske tango i DK, som han i sin tid bragte hertil.
Tirsdag kl. 17.00 - 18.30: Øvet / Avanceret
Tirsdag kl. 18.45 - 20.15: Begynder
Tirsdag kl. 20.30 - 22.00: Let-øvet
Start tirsdag den 25. januar SÅ SKYND DIG! og sidste gang tirsdag den 29. marts. Ialt 10
lektioner á 1½ time.

“La Boca” Tangosalon

Hver torsdag i salen kl. 20:00 til 23:30 med Gunner Svendsen
Tlf. 2361 1333 - gunner@tangodelnorte.dk

Maler bl.a. billeder fra værtshuse og caféer hvor uventede ting sker
og situationer opstår. Der bliver både svunget fadbamser og nippet til
cocktails, flirtet og grædt. Bruden er stukket af og gemt sig i en bar,
eller måske skal hun bare ha sig en opstrammer inden brylluppet?,
og måske genkender du dig selv i en af figurerne fra malerierne. For
der er nok at gå på opdagelse efter i Anne Fichs billeder, svarene
er aldrig givet på forhånd, og blomster sniger sig ind fra uventede
vinkler.
Anne Fich er ellers nok mest kendt fra foretagendet ”Fichs Imperium”
Flensborggade hvor man kunne få specialdesignede artikler, plakater
og malerier, til børn og barnlige sjæle. Anne lavede også store bestillingsarbejder til et utal af daginstitutioners vægge.
Anne Fich har efter en lidt stille periode med børnemaleri, heldigvis kastet sig over voksenmaleriet igen, og er tilbage,
med et skarpere øje og et mere sikkert udtryk end nogensinde før.
Velkommen til fernisering i caféen torsdag d 3. februar Der udstilles i både café og spisehus. www.fichsimperium.dk

Bridgeklubben spiller hver mandag fra kl. 18:45 til kl. 22:30

Er du interesseret i at deltage, er du velkommen til at sende os en e-mail: kontakt@christianshavnsbridge.dk
eller kontakte formand Hanne Lygum tlfnr. 25369802

Strikkeklubben - er en lille gruppe kvinder der hver lørdag kl. 15.00 strikker

i caféen i Beboerhuset. Hvis du har lyst, så kom og vær med. Der kan sagtens være flere.

Cirkeldans

”Vil du danse med i vores cirkel af glade mennesker”? Vi danser til musik fra mange lande og til klassisk musik mm.
Gamle folkedanse og nye danse.
Torsdage i lige uger kl. 19:30 – 21:30 Alle danseglade er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.
25,- pr. gang. Information: Randi og Carsten Michaëlis, tlf. 32 59 57 29 eller e-mail: randi@carmic.dk

Croquis hver torsdag fra 19.00-21.30 I lokalet “Transitten”. Deltagergebyr 40Kr.
Du skal selv medbringe papir og tegnegrej - Vi har tegnebrætter.
Holdet er uden underviser, men Beboerhuset sørger for at booke model.
Deltagerne aftaler indbyrdes aftenens forløb. Ingen tilmelding - bare mød op !

Filmklubben VIDEODROMEN

SPISEHUSMENU
FEBRUAR

LEJE AF LOKALER

Tirs. d. 1/2
Coq au vin m. ristede kartofler

I beboerhuset har vi lokaler i alle størrelser og til forskellige
formål - møder, dans, teater, akustisk musik m.m.

Tors. 3/2
Vegetar: Indisk karry m. svampe, spinat og linser; ris &
chutney

Prisen er 10,- pr. person, pr. time + startgebyr 10,-.

Tirs. 8/2
Bagt torskefilet m. æble-bacon & sennepsfløde; kartofler

Eksempel: 3 personer lejer et lokale i 2 timer (3x10) x 2 timer = 60,- + startgebyr 10,- = 70,Man kan max. have 3 bookinger løbende.

Tors. 10/2
Oksegryde Bourguigon m. spinat & grønt
Tirs. 15/2
Spansk kylling m. chorizo, hvidløg & citron
Tors. 17/2
Ovnstegt kalvekam m. urter & æble
Tirs. 22/4
Bagt hvid fisk m. peberfrugt, hvidløg & persille; ris
Tors. 24/2
Vegetar: Pasta m. aubergine, tomat, chili & oliven; frisk
revet parmesan
Friskbagt brød og dagens salat til alle retter.
Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
Aflysning senest kl. 16
Der kan bestilles en uge frem.
Voksne: 65,- Børn: 35,- Pens.: 55,-

Ved undervisning 15,- pr. person, pr. time.

Book et lokale ved at ringe til caféen på tlf.: 32578818 mellem
13-23, eller kig forbi.
Chancen: Hvis du ikke har reserveret et lokale på forhånd,
men kommer forbi og spørger om der er noget ledigt og det er
tilfældet, får du det gratis!
Skal du leje lokalet til fest fredag / lørdag gælder andre priser.
Tal med en booker mandag og onsdag mellem 13 – 18:30 på
tlf.: 32576242 eller læs mere på vores hjemmeside
www.beboerhus.dk under selskabslokaler.

Lån en ladcykel:
Mod et depositum på 500,- kan du gratis låne en ladcykel
i Beboerhuset i max. 5 dage.

Videodromen viser de film der ikke umiddelbart er til at finde i den lokale Fona, i TV eller i Danmark i det hele taget.
Programmet vil altid bestå af en række film, nøje udvalgt med udgangspunkt i visse kriterier: Film med tankevækkende,
originalt, stødende, provokerende, underholdende, relevant, voldeligt, epokegørende eller filmhistorisk relevant indhold. Der vil altså både blive vist film til “den søde tand” og film der “trækker tænder ud” på tilskueren. Yderligere kan
siges om Videodromen at det i høj grad betragtes som et fælles projekt i den forstand at det er non-profit: Medlemsskabet på 100 kr. pr. sæson går til leje af lokalet og eventuelle forbedringer af dette. Hver film introduceres kort med
information og kontekst, samt eventuelle anekdoter omkring produktionen og de medvirkende.
http://www.videodromen.dk. Medlemsskab koster 100 kr. pr. sæson hvilket går til leje af lokalet

Åben Konfliktrådgivning

Torsdage i ulige uger kl. 17-19. Center for Konfliktløsnings frivillige, professionelle rådgivning i København. Rådgivningen er anonym, og ved tilmelding behøver du kun at opgive dit fornavn. Du skal bestille tid, hvis du ønsker rådgivning.
Ring til Center for Konfliktløsning på telefon 21 16 14 59 eller på raadgivning@konfliktloesning.dk og oplys den dato
du ønsker at komme, samt tidspunktet, kl. 17 eller kl. 18.15

Intro til serigrafiværkstedet

Beboerhuset rummer over et lille serigrafiværksted i kælderen, hvor der er mulighed for at
trykke på stof og papir. For at bruge værkstedet skal man først modtage en introduktion af
Lone som kører værkstedet. Pris 50kr. Ved køb af værkstedskontingent er det gratis.
Næste gang er d. 14-02. Begyndere kl.18.30 - øvede kl. 21.00.
Tilmelding på lone@beboerhus.dk
D. 28-02 er der “åbent værksted” ml. 18.00 - 21.00 (kun hvis du har deltaget i introen)
hvor der er mulighed for at få hjælp og stille spørgsmål.

ÅBNINGSTIDER:
MAN. - ONS. //
KL. 13.00 - 23.00
TORS. - LØR. //
KL. 13.00 - 24.00
SØNDAG LUKKET
WWW.BEBOERHUS.DK

DRONNINGENSGADE 34 - 1420 KØBENHAVN K - Tlf. 32578818

