MUSIKKALENDER
04/03 Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: indiepop

Gardenia + Never Gonna Be Like Sandra

FASTELAVN ER MIT NAVN...
Søndag d. 6/3 kl. 13:00 entré: 25,-pr. pers.

SLÅ KATTEN AF TØNDEN

Så er det atter tid at slå katten af tønden i Beboerhuset
og igen i år foregår det i store Sal. Der vil blive delt op i
2 hold; små og store. De stores tønde hænger i gården,
så tag varmt tøj med. - Men allerførst får vi besøg af
BALLONKLOVNEN TU TU, som vil undeholde med sit
fantastiske trylleshow.

“Never Gonna Be Like Sandra” spiller melodisk 60´er indie pop. Sangene handler om teenage kærlighed og
sommer i californien. Lasse Gramtorp Andersen, Jesper Sylvester Møller og Mattias Søndergaard.
Gardenia: Anyuska - Sang og lyrik, Oskar - Guitar, Emil F. - Bas, Emil S. - Trommer
11/03: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: Eksperimental/ rock/pop

4 guys from the future(solo)+Mellemblond (solo)
De to frontfigurer Kristoffer Munck og Bjarke Porsmose spiller sammen sange fra deres plader

PROGRAM:
Kl. 13.00: Dørene åbnes
Kl. 13.15: Ballonklovnen TU TU
Kl. 14.00: Tøndeslagning
Kl. 15:00: Kåring af kattekonge og dronning samt
bedste udklædning.
Kl. 15.30: Slut

12/03: LØRDAG kl. 15:00 FRI ENTRÉ: Genre: Jazz

Eftermiddagsjazz med Blondie´s Bad Boys

Så er Blondie’s Bad Boys tilbage en lørdag eftermiddag – Med melodiøs duo-jazz, spillet let og sanseligt på alt-sax
og guitar. Lette arrangementer veksler med flyvsk solospil. Jerome Kern, Cole Porter, og alle de andre får en kærlig
behandling. Ind imellem kommer teksterne også med, sunget modent og myndigt. Velkommen.
Niels Vilhelm, voc & altsax og Thor Holstein-Rathlou, guitar

I will furnish your sunday mornings
Musikken bevæger sig i grænselandet mellem skramlet lo-fi folkpop,
melodiøs americana og knitrende electronica. Det danske musikmagasin
Soundvenue udvalgte på baggrund af en række soveværelsdemoer bandet som “ugens Selected” i begyndelsen af 2010. Opmærksomheden i
forbindelse med denne udvælgelse er sidenhen ført til en række danske
koncerter. Blandt andet to eksklusive supportgigs for det anerkendte
amerikanske indieband Cymbals Eat Guitars.
Jakob Mølgaard Graversen, Mathias Wullum Nielsen, Nikolaj Holme
Hansen og Jeppe Lundsgaard.

24/03: Torsdag kl. 21:00 entré: 80,- Genre: freejazz (arr. LOCO jazz)

Atomic

Atomic blev etableret i 2000 og allerede efter deres første to studie albums Feet Music (2002) og Boom Boom
(2003), begyndte deres voksende publikum og musik anmeldere at opfatte dem som originale med en helt individuel energi som kun få skandinaviske jazz grupper kunne
matche. En eksplosiv blanding af amerikansk free-jazz med
europæiske træk, har nogle anmeldere beskrevet dem.
De beskriver sig selv som: “Halvt akademiske foredrag, halvt en
sjov aften i byen”.
Atomic beundre de førende amerikanske jazzmusikere som
f.eks. Duke Ellington, Archie Shepp, Charles Mingus og George
Russell.
Bandet: Fredrik Ljungkvist, Magnus Broo, Håvard Wiik, Ingebrigt
Håker Flaten, Paal Nilssen-Love.
www.atomicjazz.com
26/03: lørdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: singer/songwriter

Alexa Woodward/Annie Crane + Il Tempo Gigante
Alexa Woodward og Annie Crane er tæt forbundet med indie/folk miljøet i New York City.
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Americana singer/songwriter Annie Crane får en til at tænke på 		
folkesangere som: Joni Mitchell, Gillian Welch og Sandy Denny. 		
Hun skriver om immigrant historier og personlig kærlighed.
www.anniecranemusic.com
Alexa Woodward’s uforglemmelige banjosange er en blanding 		
af hende sydlige rødder og den urbane folk lyd fra Boston og New 		
York. Med hendes markante banjospillestil og tekster, bærer hun 		
lytteren ind i et univers om rå menneskelig erfaring.
www.alexawoodward.org

Il Tempo Gigante -der betyder “den store tid” på Italiensk- er alternativ indie-folk, denne aften udsat for stemme,
elektrisk guitar og loopstation. Uforsødet menneskelig erfaring er i centrum lyrisk, mens kompositionerne hele
tiden søger at undvige gængse veje, for sammen med Rolf Hansens ekvilibristisk underspillede guitarakkompagnement at udgøre en stemningsmættet og lytter-udfordrende intensitet. Il Tempo Gigante har i det forløbne år spillet
solokoncerter og blev i efteråret valgt af art-rock koryfæet Under Byen som support på deres efterårs/vinter tourné.
Læs mere: http://listn.to/itg

04/03 Fredag kl. 21:00 entré: 100,- Genre: Swingjazz Sted: SALEN

SWINGBALL m. liveband fra London: SHIRT TAIL STOMPERS

Copenhagen Swing Shoes følger i fodsporene omkring trenden af musik, der spilles rundt omkring i verden for
dansere, og vi har denne gang hyret SHIRT TAIL STOMPERS, der spiller en god blanding swingende Dixie og New
Orleans jazz med et kraftigt stænk Benny Goodman.
De lyder som jazz lød tilbage i 20´erne – 30´erne og 40´erne (uden nåle støj.) – De er unge, de er friske – de ved,
hvordan det skal lyde, da de selv er inkarnerede dansere.
De har stor succes på den engelske scene, hvor de spiller så gulvet bliver som varm lava i et vulkan udbrud. Ved
sidste års London Lindy Exchange ville publikum ikke give slip.
De spiller for alle swing dansere: Lindy Hop, Bal Boa og Shag.
PROGRAM:
Dørene åbner kl 19.30
Undervisning kl. 20
Bandet starter kl. 21 / 21.30
Entré 100 kr.
Now get yourself rug cutting night as hot killer dillers getting hip to the jive.

18/03: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: folkpop/ americana/ electronica
					

ANDRE AKTIVITETER

Månedens kunstner: ROBERTINA

BALLONKLOVNEN TU TU

- spjætter, sprutter og skaber glæde omkring sig når den
gamle tryllekuffert åbnes.
Trylleshow med fantasi, magi og klovneri.
Se mere på: www.klovn.nu
BILLETTER kan købes i beboerhusets café.
Børnebilletten includere 1 fastelavnsbolle + varm kakao

SPISEHUSMENU
MARTS

LEJE AF LOKALER

Tirs. d. 1/3
Grambogaard Gris m. cashewnødder, lime & mynte; ris.
Tors. 3/3
Vegetar: ”Harira” arabisk krydret gryderet m. peberfrugt,
kardemomme & kikærter.
Tirs. 8/3
Dagens fisk på spinat gratineret m. sauce morney; kartofler.
Tors. 10/3
Helstegt lammebov på rodfrugter & kartofler m. rosmarin.
Tirs. 15/3
Fiskefrikadeller m. hjemmerørt remo & kartofler m. persillesmør.
Tors. 17/3
Kylling i rød karry, kokosmælk & sød basilikum; ris.
Tirs. 22/3
Lasagne m. oksekød & rodfrugter; frisk revet parmesan.
Tors. 24/3
Vegetar:” Borsjtj” kogt på vin og rødbeder serveret m. tyk
creme fraiche.
Tirs. 29/3
Vegetar:” Borsjtj” kogt på vin og rødbeder serveret m. tyk
creme fraiche.

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

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,-

Månedens kunstner(e) i Christianshavns Beboerhus er billedkunstduoen
ROBERTINA alias Robert Petersen og Tina E. Hansen som har samarbejdet en fire års tid.
Robert Petersen har malet og udstillet igennem mange år og Tina E. Hansen er uddannet Tekstildesigner og har beskæftiget sig med udsmykning
og billedkunst.
Som kunstnerduo har de den legende tilgang til værket tilfælles, og har aldrig sat sig fast på en bestemt stilart eller udtryk, og det afspejler sig i høj
grad i det brede udsnit af deres arbejder som de har valgt til udstillingen.
I Spisehuset vises en samling abstrakte collager i lak og bølgepap, og
Cafeen er forbeholdt maleri og skulptur som i form og indhold har det
tilfælles at de udståler nærvær og sanselighed.
Man kan stifte bekendtskab med ROBERTINA på www.robertina.dk

Prisen er 10,- pr. person, pr. time + startgebyr 10,-.
Ved undervisning 15,- pr. person, pr. time.
Eksempel: 3 personer lejer et lokale i 2 timer (3x10) x 2 timer = 60,- + startgebyr 10,- = 70,Man kan max. have 3 bookinger løbende.
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 ! (du kan booke 2 timer ad gangen)
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.

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”.
Kig forbi og skriv dig på listen, der ligger i baren. - Vært Chili Djurhuus.
02/03: onsdag kl. 20:00 entré: 50,- genre: Sigøjnerjazz BEMÆRK NY DAG !!!

Django Reinhardt jam

Den første onsdag i måneden kl. 20:00 er der sigøjnerjazz i Beboerhusets café under ledelse
af Walter Clerici .
09/03 Onsdag kl. 20:00 entré: 30,- genre: Jazz

Esben & The Other Nice Guys

Den 2. onsdag hver måned går bandet “Esben And The Other Nice Guys” på scenen.
De spiller jazz af den behagelige, rolige type som man kan nynne med på.

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

