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ANDRE AKTIVITETER

“Wonderful world”

06/05: Fredag kl. 19:30 - Entré: 100,- Alle er velkomne!

Swing Shoes “4. maj - Befrielsesfest”

Swing Shoes arrangerer for andet år i træk deres legendariske ”4. maj – Befrielsesfest” i Chr. Havns Beboerhus.
Tiden er 1920´erne til 1940´erne, hvor jazz og dans gik hånd i hånd, og det er dét som arrangøren Per ”Rock”
Mogensen har formået at genskabe gennem 5 år. Alle er velkomne – dansere som lyttere. Men, man er varslet på
forhånd – det bliver ”Hele hulens hot hot” og nutidens swing pjattere slår dansen an med Lindy Hop, der startede det
hele i slutningen af 20´erne som en afløser til Charleston dansen. Senere kaldte man dansen for ”Jitterbug”.
Der er undervisning for dem, der gerne vil lære lidt ”Swing Step” (1937). Man behøver ikke at have prøvet noget før. Dj ”No- Name” spiller swing for alle – kendte som ukendte numre, og performance vil kunne forekomme.

HVER MÅNED:

et

02/05: mandag kl. 20:00 entré: 30,- genre: jam

tografering, som er min største passion. Og inden for denne
Måske fordi det til en stor del af mine andre professionelle side,

or dem er at jeg har fundet en sammenhæng i personerne og
tografierne. Fotografierne stå i sæt af to fotos i hvert tema.

Klub BEBO NYT NYT NYT NYT !!!!

Den 1. mandag i måneden kl. 20.00 - Første gang d. 2. maj.
“Så bliver der disket op med en spritny altfavnende musik-jam aften på det sjælfyldte Christianshavns
Beboerhus. - Inviterede gæster + impuls optrædende musikere på et leje af husbandet ; Jeppe Sjold, Jakob Falgren,
August Rosenbaum og Mads Forsby.”
04/05: onsdag kl. 20:00 entré: 50,- genre: Sigøjnerjazz

Django Reinhardt jam

Den første onsdag i måneden kl. 20:00 er der sigøjnerjazz i Beboerhusets café under ledelse
af Walter Clerici.
07/05: Lørdag kl. 15:00 Fri entré: Genre: jazz

Eftermiddagsjazz med Blondie´s Bad Boys

LEJE AF LOKALER
I beboerhuset har vi lokaler i alle størrelser og til forskellige formål - møder, dans, teater, akustisk musik m.m.
Prisen er 10,- pr. person, pr. time + startgebyr 10,-.

Så er Blondie´s Bad Boys tilbage på scenen i Beboerhusets café. Lørdags-jazz, der trods sin absolut selvstændige
karakter, kan sammenlignes med visse aspekter af søndags-jazz, og - lidt længere ude, onsdags-jazz. Men lørdag er
det nu, og her en jazz-duo, der spiller “standards” i lette arrangementer og med sprælsk solospil. Lidt sang bliver det
også til. Så kom og hyg.
Besætningen er: Nils Vilhelm- vocal, altsax, Thor Holstein-Rathlou- guitar
25/05: Onsdag kl. 20:00 Fri entré: Genre: jazz

Onsdags Jazz-lounge i cafeén med Soundflavour
Onsdags Jazz-lounge i cafeén på Christianshavns beboerhus…
Denne aften kræser Kasper Fredholm med sit orkester ”Soundflavour” for cafeéns
gæster med sprøde jazz-melodier, blide rytmer og musikalske gæster…

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.

De vil blive underholdt af : Kasper Fredholm – tenorsax, Nicholas Kingo – piano,
Simon Dyhr – kontrabas, Jacob Vikkelsø – trommer, + surprice.

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.

OBS. NYE SPISEPRISER PR. 1/5!!
Voksne/Pens.: 65,Aflysning senest dagen før.

30/05: Mandag kl. 20:00 Fri entré: Genre: Open stage

KulturSalonen - open stage

Den sidste mandag i måneden.
Kig forbi og skriv dig på listen, der ligger i baren. - Vært Chili Djurhuus.
På Beboerhusets facebook lægger Chili hver gang billeder ind af de optrædende!

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
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GUDSTJENESTER

NATKIRKEN er åben hver fredag kl. 20-23 OBS dog
ikke fredag 20. maj
Fredag den 13. maj kl. 19:30 – 20:00

1. maj
kl. 10.30 - Kirkens 315-års fødselsdag
Mogens Lindhardt

KLOKKESPILSKONCERT

8. maj
kl. 10.30: Selma Ravn

Torsdag den 26. maj kl. 15:00 – 15:30
Klokkenist og organist Peter Langberg spiller koncert på Vor
Frelsers Kirkes klokkespil.
Turistkoncert med åbent spillekabine

14. maj kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste, Peter Birch
15. maj
kl. 10.30: Peter Birch

SALMESANGSAFTEN
Torsdag 5. maj kl. 19.30: Skuespilleren Christian Steffensen
fortæller om Grundtvig og vi synger nogle af Grundtvigs
mange salmer.

20. maj
kl. 10.30 Bededag: Selma Ravn

NYT TAG PÅ KIRKEN

21. maj
kl. 10.00 Konfirmation, Selma Ravn
kl. 12.00 Konfirmation, Marlene Lindsten
kl. 14.00 Konfirmation, Peter Birch
22. maj
kl. 10.30: Peter Birch
29. maj
kl. 10.30: Marlene Lindsten

Vor Frelsers Kirke

TÅRNET holder åbent dagligt 11-16. Ved kraftig
blæst eller regn kan der være midlertidig lukket.

I denne måned åbnede Christianshavns vartegn, Vor Frelsers snoede tårn, igen for publikum. I år er der sat et skilt
med pil op, der på Dansk, og alskens verdenssprog fortæller,
at her er dét – TÅRNET!
tekst og foto: Mortan Jakobsen

Hen over sommeren vil et stort stillads rejse sig over Vor
Frelsers Kirkes tag.
I rækken af istandsættelsesarbejder af vores smukke kirke
er turen kommet til de fire kobbertag, der ligger i hvert sit
verdenshjørne af selve kirkebygningen. Kobberinddækningen
er fra 1890 og er flere steder utæt. Derfor er det nødvendigt
at lægge nyt kobber på taget for at hindre skader på bygning
og tagkonstruktionen, der er den oprindelige fra kirkens
indvielse. Pommersk fyr af en kvalitet, som ikke længere fås.
Arbejdet med at forny det fire kobbertag vil strække sig over
det meste af 2011, og ved at lave en heldækning af kirkens
tag er det muligt at arbejde på taget uanset vejret. Det store
stillads sikrer dermed den bedste udnyttelse af stillads og
arbejdskraft. Fornyelsen af kobbertagene er finansieret af
folkekirkens ligningsmidler.

Christianshavns Biblioteks
Filmklub i maj
Film hver onsdag – Nu
på stort lærred - Vi må
ikke reklamere med
filmtitlerne uden for
bibliotket, men du kan
hente en folder eller få
programmet på mail –
bibchr@kff.kk.dk - fri
entre
Onsdag den 4. maj kl. 19
Efter et mislykket job i London får to hårdkogte lejemordere Ken
og Ray ordre af deres boss Harry på at tage til den belgiske
by Brügge og holde lav profil. Ken bliver hurtigt glad for middelalderbyen, mens Ray er stærkt utilfreds med det hele. Det
ændrer sig, da han møder Chloë, der ligesom han selv gemmer
på et par mørke hemmeligheder.

Filmen er en usædvanlig blanding mellem kulsort komedie og
melankolsk tragedie, filmet i en af Europas mest billedskønne
byer. Colin Farrell har haft en noget broget karriere, men han er
aldrig set bedre end her, som den deprimerede lejemorder Ray.
102 minutter, danske tekster. Vises i HD.
Onsdag den 25. maj kl. 19
David Finchers film er en forbløffende beretning om en ny race
af kulturelle oprørere – et arrogant og asocialt geni, som udløste
en revolution og ændrede en hel generations omgangsform –
måske uigenkaldeligt… Denne enestående film, som er utroligt
flot lavet og gennemsyret af følelsesmæssig brutalitet og overraskende humor, handler om, hvordan Facebook blev skabt
og om de kampe om ejendomsretten, der fulgte i kølvandet
på hjemmesidens ubegribeligt store succes. Aaron Sorkin har
skrevet et kompleks og skarpt filmmanuskript, og skuespillerne
leverer imponerende præstationer – bl.a. Jesse Eisenberg,
Andrew Garfield og Justin Timberlake.
2010, 115 min. Danske tekster. Vises i HD.

Biblioteket er midlertidigt lukket i midten af maj – se side 2

Kat i forårssol

foto indsendt af Mortan Jakobsen

LAGKAGEHUSET
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NU er den der…….!

Gallerier/ udstillinger

Solen skinner og alting pibler op ad jorden.
Og det er ved at være en ren svir at købe ind. Spæde grønsager, fulde af smag, nye kartofler, der smager af noget,
friske lam og kyllinger, der aldrig har set en fryser, Jo,
det er den rigtige vej. Og hvad skal vi så gå i køkkenet og
lave i dag? Ja, lige om lidt kommer hornfisken – som selv
fiskeskrækkere kan lokkes på. Den har jo grønne ben, så
man kan se dem.

Hornfisk m. kompot.

Har du en rest grønne stikkelsbær i fryseren, så er det på
tide at få dem brugt. Ellers må du jo i butikker. Smid stikkelsbærene i en kasserolle med passende sukker, afhængig
af, hvor syrlige, de er. En stang kanel gør godt. Det samme
gælder et skvæt whisky (kokken ka ta en ved samme lejlighed!). Lad simre for svag varme til sukkeret er blevet til
en god sirup, men bærrene stadig har deres facon. Tag af
og lad køle af.
Tag hornfiskefiletterne, som du lige har købt havfriske hos
fiskehandleren. Hvis de ikke er skåret ud, så skær dem i
8 – 1o cm lange stykker, krydr dem på kødsiden med salt og
peber og rul dem sammen om en dusk friskskyllet persille.

Saml rullerne med en kødnål eller bind dem med bomuldstråd. Ruller du dem i lidt mel, bliver de sprødere. Husk nu,
at skindsiden skal vende ud af.
Sæt de nænsomt skrubbede nye kartofler over i letsaltet
vand. 8 minutter fra de er kommet i kog – ikke et sekund
mere! De skal smage af sommer og sol.
Steg hornfiskene i, ja, ri-igeligt smør på en hed pande – men
kun lige til du på kødets farveskift for enderne kan se, at
de er gennemstegte.
På bordet straks sammen med de nye kartofler, stikkelsbærkompotten og en bøtte køligt smør til sybaritterne. Drikkelse: køligt øl (evt. en snaps?) eller en tør hvidvin.

Deller

Er jo en med årene tiltagende – og beklagelig - forekomst på
de fleste maver. Men det også vores nationalret efter manges
opfattelse. Så her bevæger jeg mig ind på gyngende grund:
hver familie har sin måde at lave frikadeller på, som ofte
er nedarvet fra formødrene. Og forskellige tilberedningsmetoder fremhæver selvfølgelig forskellige smagsnuancer,
Jeg kan godt lide at fremhæve kødsmagen (det kræver
selvfølgelig førsteklasses kød – du kan forhåbentlig stole på
din slagter?) og en grofthakket konsistens. Andre kan have
det anderledes . Rør farsen (til 4 mennesker godt et kilo hakket kalv og flæsk) med salt, nykværnet peber, grofthakkede
løg, en lille smule mel (nogle bruger rasp eller havregryn)
og to æg (det sidste for at binde farsen lidt sammen). Lad
farsen samle sig ½ times tid, før du steger dellerne.
I mellemtiden kan du gøre kålen klar. Et lille, spædt kålhovede (hvid- eller spidskål) skæres i strimler efter, at stok-

ken er fjernet. Blancheres kort i letsaltet vand og drypper
af. Kålen skal ikke – IKKE – koge mør. Så mister den både
smag, vitaminer og konsistens. Tænd ovnen på 125 grader
– så kan de første deller holde sig varme i fadet, mens du
steger resten.
Form dellerne mellem 2 skeer og steg dem i smør, stille og
roligt på en ikke alt for varm pande. Du kan føle på dem.
Føles de smattede i konsistensen, er de ikke gennemstegte.
Smelt en god klat smør i en kasserolle. Når smørret er
smeltet, putter du en spiseskefuld eller to med hvedemel
i og rør til en nærmest dejgagtig konsistens. Så putter du
stille og roligt mælk i under omrøring til en passende, lidt
lind konsistens. Husk at stuvningen (for det er en sådan, vi
laver) først tykner rigtigt, når den er gennemvarm. Smag til
med salt, peber og friskrevet muskat. Jeg giver den også en
sjat kalvefond og lidt Marsala – men smag og behag!
Sæt de nye kartofler over, jvf. ovenfor.
Når dellerne er stegte, kartoflerne kogte og stuvningen
tyk, hælder du stuvningen over kålen, drysser kartoflerne
med lidt frisk hakket persille og stiller det hele på bordet.
Der skal nok blive spist op! Drikkevarer: traditionen siger

øl og snaps – men der er jo også et begreb, der hedder en
”frikadellevin” – det er vist ikke ment smigrende! Men en
ikke for ædel, men kraftig og krydret rødvin kan såmænd
også passe godt til.

Lammekrone

Er forårets luksuriøse festmåltid. Skåret af frisk lam (hammerlam, tønderlam eller Grambogård) er det simpelthen
lammekoteletter, der ikke er skåret fra rygraden, og hvor
ribbenene er pudset helt fri. Stil dem i en bradepande, så
ribbenene peger i vejret som takkerne på en krone og bind
foretagendet sammen med kødtråd, så det holder faconen.
Drys med rigeligt godt salt og lidt friskkværnet peber. Fyld
kronens hulrum med friske krydderurter – basilikum,
salvie, mynte, timian, rosmarin, ramsløg, esdragon. Ind i
en hed ovn. Når krydderurterne er helt tørre og brændte,
er lammekronen færdig. Lav i mellemtiden en antagelig
sauce: piskefløde reduceres i kasserollen med lammefond,
salt, peber, esdragon og en sjat Noilly Prat til en cremet
konsistens. Nye kartofler og en kølig Rosé til. Mums. Evt.
også en grøn salat.
Bon Appetit!, Madam M.

MAJ 2011
Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53, gratis adgang. Foyer
& Café z Udstillingen: Genfødt til kultur og bevægelse
(til15/5), alle dage 12-18.
Galleriet: Akademiudstillinger, alle hverdage 10-17.
Permanent udstilling ”Studiesamling af Stole”,
Kunstakademiets Arkitektskoles historiske stolesamling.
Bank-og Sparekassemuseet,Heerings
Gaard Overgaden Neden Vandet 11,
gratis adgang til permanente udstilling om C.F. Tietgen
samt fontænen i gården. Onsdage 13.30-16.30 el. evt.
aftale på 3333 2033.
Beboerhuset
Dronningensgade 34, gratis adgang. Cafè, ma-o 13-23,
to-lø 13-24, sø. Lukket. Se i øvrigt avisens midtersider.
Dansk Arkitekturcenter, DAC
Strandgade 27 B, entré. Restaurant.
MANMADE ENVIRONMENT, Ny nordisk
Landskabsarkitektur (til 22/5). BUILD WHAT HERE –
midlertidig arkitektur på Roskilde Festival( 7/5 til medio
juli). Alle dage(ma-sø) 10-17, dog onsd. også 17-21, i
hvilket tidsrum gratis adgang. www.dac.dk
Edition Copenhagen
Strandgade 66, gratis adgang.
Originale Litografier af danske og udenlandske
kunstnere.
ma-fr 9-17, lø eft. Aftale
www.editioncopenhagen.com
Galerie Helth
Sofiegade 4
Velkommen på vor hjemmeside
www.galeriehelth.dk
Galleri Strandgade
Strandgade 32, gratis adgang.
Efter aftale.
www.galleri-strandgade.dk
Galleri Traumgarten
Strandgade 22, gratis adgang.
”udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
Krøjer og William Skotte Olsen.
To-fr 15-19, lø-sø 13-17.
www.galleri-traumgarten.dk
Gallopperiet
Christiania, gratis adgang. Café.
Ti-sø 14-19
www.gallopperiet.dk
Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
Færøsk Strik af Katrina Maria Hansen (1913-2010) og
design af Jóhanna av Steinum ((30/4-23/8).
KUNNGI, Realiseringer af Frederik
Kristensen,Grønland (til 5/6). ma-fr 10-17, lø-sø 12-17.
Permanent udstilling på kajpladsen foran: færøske
Tróndur Paturssons glas-kaleidoskop. www.bryggen.dk
Orlogsmuseet
Overgaden Oven Vandet 58, entré (dog gratis onsdage
samt for børn fra 0-17 år). Medbragt mad kan indtages
i Kanonkælderen. Museet har fornemme handicapfaciliteter og ikke mindst et fantastisk Børnemuseum,
indendørs som udendørs.alt frem til 1. april 2012..
Yderst aktuel særudstilling om pirateri.
ti-sø 12-16 (ma lukket).www.orlogsmuseet.dk
Overgaden, Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang. Sonja
Lillebæk Christensen, Nothing Else Matters ,
installationer (til 5/6). Art + Text (10/5 -22/5),
Kunst og æter (24/5- 29/5). ti - sø 13-17,
torsdag dog 13-20. www.overgaden.org
RadioOXA, Danmarks ældste radiostation.
Nyholm,entré.Permanent udstilling (aftale m. formanden
32559708)
Skibe på Holmen Peder Skram.www.pederskram.dk
samt Sælen og Sehested, museumsbåd og museumsskib.
www.skibepåholmen.dk
Spejdermuseet, Arsenalvej 10, gratis adgang o.17-20, to
14-17, sø 11-15. tlf. 32 64 00 59. www.spejdermuseet.dk
v/ anvar tollan
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CHRISTIANIA

PÅ PLAKATEN I 40 ÅR
ooo
FERNISERING
LØRDAG D. 7.
MAJ
KL. 15 TIL 24
Mad - Musik - Taler
ooo
Gallopperiet
Stadens Museum for
Kunst
ooo
Åben: 7. - 31. Maj
Fra kl. 14 til 19
Hver dag undtagen
mandag

Der er ikke mange
livsudtryk i Christiania, der ikke
har fundet vej til
en plakat.
Hellere en plakat uden
begivenhed, end en begivenhed uden plakat.
I 40-året for Christianias fødsel, udstiller
Christiania lokalhistoriske Arkiv et par hundrede
af de kunstnerisk bedste
og historisk mest interessante plakater fra alle
årene.
Her vil du kunne
opleve de berømte silketryksplakater fra 70-erne,
Solvognsplakater, valgplakater, Julemarkedsog Juleaftensplakater,
plakater for koncerter, udstillinger, fester og festivaler, teater og gøgl, propaganda og pynt, politik og
politi, hårde stoffer og bløde
stoffer, Biografen og Bøssehuset, opråb, møde indkaldelser og efterlysninger af
bortløbne katte og bortførte
cykelvogne.
Udstillingen er den første,
der arrangeres af Christiania lokalhistoriske Arkiv,
som flyttede ind i det gamle
Sativa Tryk i Fredens Ark
for et par år siden, og ud
over plakater på væggene,
vil der være borde, hvor
man kan slå sig ned med
udpluk af den righoldige
litteratur om CA, og et udvalg af Christiania aviser

fra Ordkløveren og
Folkets Avis til
Christiania Nyt
og Nitten. Lidt
T-shirts og andre godbidder fra
Arkivgemmerne
bliver der også plads til.

ledsage det med en klausul
om, at det først er offentligt
tilgængeligt efter 20 til 50
år, eller efter aftale med den
der indleverer.
Arkivet har normale åbningstider, hverdage fra kl. 10
til 15 i lokalerne i Fredens
Ark, Bådsmandsstræde 43,

st. th., og du kan følge med i
udviklingen på den nyoprettede hjemmeside:
www.christianiaarkiv.dk
eller på facebook www.facebook.com/christianiaarkiv.
Arkivets mailadresse er:
lokalhistoriskarkiv@christiania.org, og især i som-

Ud over at udstille dele af
Christianias
Kulturarv, nu
da den er mere
truet end nogensinde før, vil
vi fra Arkivet
benytte lejligheden til at
samle ind, og
opfordrer alle,
der ligger inde
med Christiania-relevant
materiale, til at
tage det med, og
lade det indgå i
samlingerne.
Christiania
Lokalhistoriske
Arkiv fungerer
efter samme
spilleregler
som Danmarks
øvrige arkiver,
og er medlem
af Sammenslutningen af Lokalhistoriske
Arkiver.
Grundreglerne er:
Sikker opbevaring, overskuelig
registrering, offentlig adgang
og hvad der én
gang er indgået
i arkivet, forlader kun arkivet
i kopi. Man får
en kvittering for
det afleverede, Ironisk humor og kreativitet findes i rigt mål i
og kan i øvrigt Christianias mange opråb, kom og se dem mens du kan...

mertiden kan det være klogt
at ringe til undertegnede
på tlf.: 21 66 5272, inden et
besøg i Bådsmandsstræde
43, st. th.

Velkommen til en rejse
gennem CA`s brogede
historie.
Ole Lykke. Fristads Arkivar

OVERGADEN
Sonja Lillebæk Christensen

Ved ferniseringen blev der budt på Thai-specialiteter og det vakte
stor begejsring. De thailandske gæster og kokken var også begejstrede for gæsternes begejstring.

Tankevækkende udstilling af Sonja Lillebæk Christensen
som soloudstiller på Overgaden, fint suppleret af den thailandske filminstruktør, videokunstner og arkitekt Apichatpong Weerasethakul på Second floor.
Karakteristisk for Sonja Lillebæk Christensen er budskabet
om, hvordan vi kan omgås uvisheden om menneskeskæbner og begivenheder i større og mindre sammenhænge som
grundvilkår. Hendes værker handler om fortællingen. Den
følelse, at vi intet ved; giver plads til eftertanke, symboliseret
ved hovedværket SOLITARIO, den forliste sømand!

Apichatpong Weerasethakul
På Second Floor ser vi filmserien af den thailandske kunstner - Primitive -thailandske
mænd, der er fordrevet fra deres landsbyer
af politiske årsager. Mange af mændene er
uvidende om politik og hvad de er beskyldt
for. Den filmiske fortælling refererer til den
thailandske klapjagt mod kommunismen i
1960erne til 1980erne.
tekst og foto: Mette Bentzen
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Kunngi på Nordatlanten
Han blev født i Ummanaq
i 1952, netop det år, hvor
Kong Frederik IX og droning Ingrid besøgte Grønland.
Kong Fredrik fik den lille,
spæde Frederik Kristensen
i sine arme – og med god
grønlandsk humor blev han
siden kaldt Kunngi (konge
på grønlandsk). Som 7-årig
ødelagde han nogle fingre, og
familien besluttede derfor,
at han skulle blive noget
kreativt. Han overværede
begejstret, at hans onkel
malede et maleri af Ummanaqfjeldet, og hans løbebane som maler syntes at
være givet.
Fra 1970´erne har han taget mange kunst- og grafiske
kurser i Grønland og på
Kunstakademiet i Danmark.
Han har siden vist sine
billeder på et meget stort
antal udstillinger, på museer, gallerier og kulturhuse
i Grønland og i Danmark.
Han er kendt og elsket i
Grønland, men er endnu
ikke så kendt i Danmark.
Dette vil Nordatlantens
Brygge gøre noget ved, derfor viser de i en flot opsat
udstilling et stort antal forskellige malerier af Kunngi.
Firkanten
“Lige siden jeg var ung,
har firkantens begrænsende
egenskab slået mig. Det er
simpelthen svært at ændre en firkant. Det er ikke

længere nok for mig at lave
streger for at minimere firkantens dominans; jeg tager
farver til hjælp – ikke bare
for at bruge farver, men for
at skabe sammenhæng, hvor
farverne spiller sammen,
og virker indenfor billedets rammer, herved skabes
billedets helhed og retfærdiggør dets berettigelse.”
Kunngi viser i billede efter
billede sin spændende
kamp med lærredets
firkant, han gør det
med humor (også i
maleriernes titler),
med alvor, han vrider
formerne inde i firkanten, og undertiden
spørger man sig selv,
om det egentlig ikke
lykkedes ham at “lade
firkanten flyde ud”?
Det er måske ikke kun
hans abstrakte former, men måske også
farverne, som breder
sig ud over rammen
og ligesom følger med
hen til næste billede…
Farverne
“Om vinteren, når
det hele bliver hvidt af
sne, kan jeg – som mine øjne
behøver – forestille mig alskens farver. Denne stil med
himlens og havets smukke,
rene farver ved solnedgang
– i skyfri vejr – får mig til at
være opmærksom, jeg sluger
farvespillet, og nye ideer

”bobler” frem”, siger Frederik Kristensen, kunngi.
Avisens udsendte prøvede
selv at “sluge” farvespillet I
Kunngis billeder, og måtte
spørge ham, “hvor er de
kolde grønlandske farver,
de fleste af dine farver er
varme?” Kungi så på mig,
“Jamen, det er mine farver, hvis du vil se de kolde
farver, så se det triptykon

derhenne, kan du se sneens
farver?” Det kunne jeg, og
jeg så på hans farver, og gav
ham ret i, at farvesansning
er knyttet til hver persons
sansning af livet og omgivelserne. For mig er Grønland
rødt, for Kunngi er det vist

orange og blåt, sådan
stort set…
Ferniseringen var
en meget bevægende
oplevelse. Dels blev
der holdt taler for
ham, han holdt også
selv en tale og det
grønlandske sangkor Aavaat sang
meget smukt flere
af hans egne sange
specielt til ham, fordi
han havde skrevet
så mange dejlige
sange, som også
er en del af deres
repertoire. Det var
tydeligt, at Kunngi
er en meget skattet
kunstner, både som
maler, digter og
komponist i Grønland. Samtidig havde
alle en stor respekt
for ham, fordi han,
som har udviklet en
meget voldsom Parkinson, som gjorde
det meget svært for
ham at styre sine
k r ops bevæ gel s er ,
alligevel fortsætter
sine mange aktiviteter. I næste måned
udkommer en CD
med hans musik, og
det sidst malede billede på
udstillingen, som er malet
lidt mere groft end de øvrige,

lidt om udstillinger

Lørdag den 9/4 havde Nordatlantens Brygge et
gæstespil med den kendte islandske skuespiller Ingvar E Sigurdsson. Forfatteren er Jón Atli Jónasson.

af anvar tollan

Det var en monolog bygget
på en virkelig hændelse,
som er noget af en historie.
I 1984 var en fiskekutter,
midt om vinteren i januar
måned, ude at fiske da den
formodentlig gik på et skær.
I hvert fald sank den ganske
hurtigt. Ombord var også
den unge fisker Gudlaugur
som hurtigt registrerede at
de andre var gået ned med
skibet. Han VILLE overleve
for at fortælle om historien.
Man må forestille sig, at det
var isnende koldt og at det
var svært at kende retningen. Men han tog pejling af
stjernerne og svømmede så
cirka 9 km ind til land; kun
for at konstatere at han ikke
kunne komme i land der, på
grund af klipper, hvorfor han
yderligere måtte svømme
lidt langs kysten. Til sidst
lykkedes det ham så ’against
all odds’ at komme i land,
men dermed var hans problemer ikke løst, for Island
er et tyndt befolket land, så
han måtte yderligere gå flere
kilometer hen til en gård for
at få hjælp. På bare tæer
igennem sne. Han fik hjælp

Der er som vanligt en række
spændende og meget varierede tilbud, gade op og gade
ned. Overgaden, det gode
institut for samtidskunst –
Overgaden Neden Vandet
17 – har traditionelt noget kontroversielt og meget
tankevækkende til os – og
bogstavelig talt osse oppe og
nede – der er dertil knyttet
mange events, foredrag, film
og omvisninger, som man frit
og gratis kan overvære eller
selv deltage aktivt i, alt efter
lyst og temperament. man
kan vælge at gå op ad Wildersgade, altså mod nord,
og ta’ et kig på Julie Kyhls
ofte fornøjelige kunstvindue
(mellem Eiffel og Café Wilder), kan ta’ Strandgade hele
turen fra kirken af og nyde
såvel arkitekturen – lige fra
Arkitekternes eget gyselige
hus – samt kunsten i baggårde og kældre, frekventere
Edition, og ende på Nordatlantens Brygge, udendørs og
indendørs, vove sig ind på
vores verdenskendte fristad

og gå op på Stadens Museum
for Kunst – også arkitektskolen på Holmen er se-værdig,
fortsætte over og om ad
Frederiks og Carls Bastion. titte på kunst gennem
Staden for at ende på selve
Stadens herlige Museum for
kunst igen – gøre holdt ved
Helth i Sofiegade – slukke
tørsten på et af bydelens små
hyggelige værtshuse, hvoraf
ret mange løbende har dejlige kunstophængninger,
div. design genstande samt
installationer m.m.
Endelig har vores stakkels
torv jo vidunderlig billedhuggerkunst, grønlænderstatuerne, og med mellemrum kunst-marked på hele
pladsen – og så ligger der
lige forrest i Frelser sogn
det lille røde Bomhus med
meget ny og eksperimenterende kunst – ved at være
meget søgt af unge (og unge
kunstnere) … alt dette osse
meget tilsigtet rettet mod de
nye tilflyttere her på øen …
Velkommen…

Tag del i debatten
skriv i
Christianshavneren

og overlevede. Sidenhen
har man undret sig over,
hvordan det overhovedet
kunne lade sig gøre, at overleve sådanne strabadser
trods viljestyrken og lægerne
som undersøgte fyren, fandt
ud af at hans redning formodentlig har været at han
havde et tykkere subkutant
fedtlag end folk har flest. Se
det var lidt af en historie om
noget af en viking.
Over dette har forfatteren
bygget en monolog, hvor
han forestiller sig nogle af
alle de tanker, der flyver
gennem hovedet på Gudlaugur mens han svømmer.
Uden andre remedier end
en stol fremstillede Ingvar
–rystende over hele kroppen
på troværdig vis – en yderst
troværdig fremstilling af
typen af tanker man har når
man i den grad er på randen
af druknedøden. Skuespilpræstationen i sig selv var
noget af en styrkeprøve. Desværre på islandsk, så den
var forbeholdt herboende
islændinge.
tekst og foto:
Kirsten Widding

har han kaldt, “Mig og min
Parkinson”.
Jane Lytthans

Udstillingen kan ses i
Nordatlantens Brygge
til den 5. juni

Gudlaugurs
tanker

Den islandske skuespiller Ingvar E Sigurdsson på Nordatlantens Brygge.
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STYRMAND VOLTERS TEATER
er på vej til dig
Katrine Jensenius & Kirsten Breum starter tourné med Styrmand Volters Teater, der er et lille refusionsgodkendt
og bæredygtigt foretagende, som kommer frem med tog, bus og to kufferter. De spiller hvor som helst og når som
helst, det eneste de beder om er almindelig strøm, et bord og to stole, resten har de i kufferterne.
Det er med stor fornøjelse, at vi kan præsentere Styrmand Volters Teater med
forestillingerne Eventyrkisten, som allerede de sidste fem år har rejst land og rige rundt,
og den helt nye Julepakken, som havde premiere på Folketeatrets børnescene i december 2010, siger
Katrine Jensenius & Kirsten Breum. Begge forestillinger er for de 4-9 årige og deres voksne.
Vi glæder os til at høre fra jer.
Mange venlige hilsner
på Styrmand Volters vegne
Katrine Jensenius & Kirsten Breum
kirstenbreum@hotmail.com
katrinejensenius@mail.tele.dk

På billedet til venstre har de to festlige skuespillere pakket eventyret ud i parken

Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By’s generalforsamling den 15. marts 2011:

Skræmmekampagne for mere EU
”Danmark kan blive et fristed for menneskehandel” (Politiken.dk)
” Det er voldsramte kvinder der betaler for vores EU-forbehold” (MF Anne-Marie Meldgaard, S)
”Retsforbehold i vejen for trafiksikkerhed” (MEP Britta Thomsen, S)
Skræmmekampagnen imod Danmarks retsundtagelse i
EU er begyndt. Budskabet er klart. Vi kan ikke bekæmpe
grænseoverskridende kriminalitet, hvis vi ikke afgiver
suverænitet til EU på retsområdet. Vi vil simpelthen ende
som et nyt paradis for kriminelle, og vi bliver desuden et
fristed for menneskehandel. Det er det budskab, som skal
få os til at stemme ja i en kommende folkeafstemning om
retsundtagelsen. En afstemning, der formentlig vil komme
efter det næste folketingsvalg, og formentlig også vil dreje
sig om forsvarsundtagelsen, men her er modstanderne af
undtagelserne indtil videre mere passive.
I Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre by
forventer vi, at denne skræmmekampagne vil mislykkes. Det er
dybt utroværdigt, når modstanderne af undtagelserne påstår,
at Danmark ikke længere kan bekæmpe grænseoverskridende
kriminalitet, fordi vi bevarer suverænitet på retsområdet.

GI´ENERGI TIL DIN VIRKSOMHED!
Kunstner fra Holmen tilbyder lån af malerier
på lærred/plexiglas
www.mettebent

For det første har de intet belæg for, at Danmarks Folketing
vil tillade menneskehandel, vold i hjemmet eller blive passive
i kampen mod trafiksyndere, hvis vi undlader at give EU
magt over retspolitikken. Der er f.eks. ingen i Folketinget som
støtter menneskehandel, så vi bliver jo næppe et fristed for
den moderne slavehandel, hvis vi bevarer retsundtagelsen.

hvis vi bevarer vores suverænitet på rets- og forsvarsområdet.
For det tredje er det også i EU’s interesse at samarbejde med
Danmark på samme måde som EU også ønsker at samarbejde
med Norge, Island, Schweiz og andre selvstændige lande.
Meget taler for, at Danmark og EU vil indgå mellemstatslige
aftaler samtidigt med, at det er det danske folkestyre, der
bestemmer over retspolitikken. I Folkebevægelsen mod EU
på Christianshavn og i Indre by mener vi, at det er vigtigt, at
vi som borgere kan stille vores politikere til ansvar. Hvis vi
bevarer suverænitet over retspolitikken, så er det stadigvæk
Folketinget, der har ansvar for retssikkerheden i Danmark.
Det betyder, at du som borger nemmere kan få indflydelse over
et så vigtigt spørgsmål som retspolitikken. Trusler vil aldrig få
vælgerne til at give EU mere magt. Men et nej kommer heller
ikke af sig selv. Vi håber derfor, at du vil støtte vores arbejde
det kommende år – se mere på www.folkebevaegelsen.dk
Ja til folkestyre og retssikkerhed – nej til mere EU.
For yderligere oplysninger kontakt venligst Birte Pedersen
tlf. 28 82 01 11 og e-mail: birteuhre@gmail.com

For det andet er Norge et eksempel på et land, der ikke har
afgivet suverænitet til EU på retsområdet, og Norge er ikke
blevet til et fristed for verdens kriminelle. Faktisk er Norge
et foregangsland i kampen mod menneskehandel. Norge har
desuden brugt sin frihed på terrorområdet til at afvise EU’s
terrorstempling af bl.a. Hamas og de tamilske tigre. I stedet
har Norge forsøgt at mægle fred i Mellemøsten og på Sri
Lanka. Danmark kan bakke op om det norske fredsarbejde,

CHRISTIANSHAVN
Bestil dine blomster på www.paradisblomster.dk og undgå ventetid.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få invitationer til arangementer og gode tilbud.
Åbningstider: Hverdage kl. 10-18, lørdag kl. 10-15
OVERGADEN OVEN VANDET 48, 1415 KBH. K. TLF. 32 54 35 51
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Læseuge på Døttreskolen
Tekst og Foto: CBC
Uge 14 var som skabt til anderledes undervisning: 7.kl. var på
lejrskole i Sønderjylland og de to 8.kl. var i brobygning, så pludselig
var der både masser af plads og masser af lærere til rådighed!
Det betød selvsagt uanede muligheder for at lave et ugelangt forløb
efter en helt anden skabelon end den sædvanlige.
Dagene kom til at bestå af et mix af faste fagtimer (fx en daglig dosis
matematik) og så ellers ”frit-valgs-timer” for resten, hvilket gjaldt
for både indskolingen på 3. sal og for mellemtrinet på 2.
Selvfølgelig var fokus i høj grad på læsning og læseforståelse, så ud
over, at alle skulle medbringe frilæsningsbøger, bød hver dag på
en times læsefordybelse på blandede hold og på tværs af klasserne.
For mellemtrinets vedkommende blev der også tid til at snuse
til kortfilmen som genre, så det blev en dejligt varieret uge med
mulighed for at ”komme vidt og varieret omkring”.
I ”frit-valgs-timerne” kunne eleverne vælge mellem forskellige
værksteder: fx ”Dyrebogsværksted”, ”Tegneserieværksted”, ”Itværksted” med on-lineopgaver, ”Multiværksted” med bl.a.
krydsord - og så selvfølgelig en hyggelig ”Læsehule”, hvis det var ens
egen bog, der trak mest.
Som alle ved, ligger der jo altid en tidskrævende forberedelse og
et levende engagement bag planlægningen af sådanne anderledes
uger, så vi var selvfølgelig spændte på tilbagemeldingerne, selv
om elevernes glade ansigter og engagerede samtaler havde givet et
fingerpeg allerede i uge 14.

Læsekoncentration :-)
Hvad skal man vælge?
En gammel eller en ny
klassiker ... eller måske en
helt nytegnet dyrebog?
Kristine i tænkeboks.

Nu, da læseugen er kommet lidt på afstand, hvad syntes eleverne set i bakspejlet- så om ideen?
Alle gav udtryk for, at det havde været fedt selv at kunne vælge
mellem de forskellige værkstedsaktiviteter - også fordi man kunne
være sammen med sine venner om aktiviteterne. Det havde også
været spændende at møde andre lærere og at arbejde sammen med
andre end de sædvanlige fra klassen.
Heldigvis var elevernes respons - som det ses - entydigt positiv og
begejstret, og mange sagde spontant, at de allerede glæder sig til
næste år!

Herover: Emma er forståeligt stolt af sin flotte tegneserie,
“Uheldige Shank” genopliver “alle børnene ... traditionen
og Malte, Magnus, Seb.W. og Oscar bærer deres små
søskende, så de tæt på kan beundre alle de fantastiske
tegneserier, der hænger overalt - og Carolina, Tea og
Emma peger på deres med blondinevitser.
Til venstre: Kan Carolinas imponerende rekord på 4 sek.
slås? Johannes, Elias, Sebastian, Sarah og Ida prøver!
Prøv selv “Alfabetspillet” på: http://elevdelta.emu.dk/
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Rasmus Lyberth at the Prom
Rasmus Lyberth leverer sangkunst i særklasse.
Hans stemmepragt er betagende og hans
selvkomponerede musik har en nerve, som er
helt unik. Grønlands store kunstner synger på
grønlandsk, så publikum verden over forstår
hvert et ord. Det har BBC også bemærket!

BBC har inviteret Rasmus Lyberth til at medvirke i deres
årlige Promenadekoncerter for Verdensmusik i The Royal
Albert Hall og Kensington Gardens. Koncerterne finder sted
lørdag den 23. og søndag d. 24. juli 2011.
Billetter til Promenadekoncerterne kan fra 7. maj
købes på www.bbc.co.uk/proms

Rasmus Lyberth (sanger, sangskriver, skuespiller) har siden 1970-erne været en af de
mest populære og markante kunstnere på den
grønlandske musikscene. Han har været med
til at åbne dørene for grønlandsk musik, og har
fået et stort publikum både i Danmark og ud
over landets grænser, og det selvom han udeluk- Fra en tidligere Promenade koncert i The Royal Albert, London
kende synger på grønlandsk.
Han spiller både med band, solo og duo, men ved Prome- Rasmus Lyberth spiller i Christians Kirke sønd.d. 5. dec.
nadekoncerterne i London vil han blive ledsaget af Christian kl. 17.
Søgård på harmonika, og Jane Clark på violin. Christian
Det vil i så fald være 14. år i træk, at han giver koncert i
Søgård har spillet med Rasmus siden starten af 80-erne på Christians Kirke.
små og store scener i ind- og udland - og ikke mindst i GrønDer plejer at være udsolgt hvert år og billetsalget er allerland. Jane Clark (også kendt fra duoen ”Jane & Shane”), har ede startet på www.billetnet.dk
spillet med Rasmus i et par år, både i Grønland og Danmark,
samt i Milano sidste år til Culture/Future konferencen.

Countrymusikken får ny hjemmebane
på Christianshavn
Little Village Country Music Club starter for første
gang 11. maj kl. 21. i Christianshavns Beboerhus.
Bandet Fistful of Dollars fra København, står bag klubben,
hvor de hver den anden onsdag i måneden vil spille live country musik til køerne kommer hjem. Fra bluegrass hoedown
til western swing, fra rhinestone superstars til country-rock
og pop crossover - Fistful of Dollars får det hele med! Er du
vild med country musik og har du måske en støvet Stetson
i klædeskabet og synes at flere Københavnere bør få øjnene
op for denne genre, så er Little Village Country Music Club
dit nye hangout.
Mange med kun et overfladisk kendskab til countrymusik
synes måske genren er lige vel eksotisk. Men du behøver
ikke at gå med hvide tennis sokker og køre pickup truck for
at høre country Man sagde engang, at der kun er to gode
ting ved country musik, og at de begge er placeret på Dolly
Partons krop, men de dage er ovre! Country er for alle der
kan lide en god sang, udført af musikere der kan deres kram.
Og det kan Fistful of Dollars. De blev dannet for 15 år siden
på det netop lukkede spillested Lades Kælder i Københavns
centrum, hvor de stædigt spillede gyngende C&W for et
måbende rockpublikum. Mangt en sortklædt metal freak
eller blegnæbet britpop fan er blevet omvendt til lyden af
hillbillymusik i det lavloftede kælderlokale. Siden har Fistful
of Dollars optrådt på alle landets countryfestivaler og været i
fast rotation på samtlige danske radiostationer, der tør spille

countrymusik.
Fistful Of Dollars nyeste single hedder 20
DAYS og er skrevet af forsanger
Torsten Lefmann og Nikolaj
Christensen fra Line up: Torsten Lefmann: Lead vokal &
Nikolaj og Pi- guitar, Niels Poulsen: Guitar & Backing,
Mons: Trommer & Backing, Rune Holberg:
loterne.
Fistful Of Dol- Bass, Lars DK Nielsen: Piano, Keys &
lars er et ombej- Backing, Ole Bendix: Pedalsteel.
let orkester af
musikere fra
andre genrer bl.a. Micheal Carøe, Frede Norbrink Sasha
Dupont, Thomas Negrijn og Henrik Strube, der har udlevet
deres indre countrydrømme som gæstesolister ved Fistful
Of Dollars’ koncerter. Hvem ved? Måske vi får flere at se,
når Little Village CMC bliver det nye hangout i Christianshavns Beboerhus.
Christianshavns Beboerhus har købt en ekstra kasse Jack
Daniels, sat en stor gryde chili con carne over ilden og lover
special prize på Budweizere og saloonstemning!
Onsdag 11. maj kl. 21. Christianshavns Beboerhus. Dronningensgade 34, 1420 Kbh K. Entré: 50 kr.

Søndagskoncert i Nem
DRs Pigekor!!
Magtens Korridorer, Carpark North, Søs Fenger,
Clemens, Lucy Love, Bli’Glad, Jooks, The Floor is
Made of Lava, Turboweekend og When Saints go
Machine.
Er blandt mange artister der lægger vejen forbi
Nemolands Gratis Søndagskoncerter på
Christiania.
2011 er året hvor Christiania fylder 40 år!! Denne runde
fødselsdag skal fejres med maner.
Og hvorfor ikke starte festen op sommeren igennem. I år
byder Café Nemoland derfor på 2 kvalitetskoncerter,
hver søndag i perioden 22 maj til 28 august. fra kl. 18. Der
er som altid gratis entre. Der er ingen grund til at krydse
kalenderen, det er bare at finde vej til Christianias grønne
oase hver søndag ved 5 tiden og vær sikker på, at uanset
genren, er kvaliteten garanteret, så kom og bliv overasket,
eller bare kom og nyd din ynglings artist, helt tæt på og
under trygge vilkår i Nemolands tropiske have, med både
mad og drikkevarer.
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Sol, Sommer og Ferie!
Jo, nok er det i skrivende stund næsten sommer. Og nok
skinner solen, som var den betalt for det. Men FERIE?? I Sofies Jazz Klub har vi valgt at holde ferie april-juni. Årsagen
er, at vi - som efterhånden sædvanligt - hat fået ret lidt i
honorarstøtte. Så i stedet for at holde koncerter i højt solskin,
hvor der alligevel ikke kommer ret mange, fordi alle er ude
og nyde foråret, så gemmer vi tariffer til festival´en, hvor
byen er fuld af mennesker, der rigtig gerne vil høre musik

Den svenske uperpianist
Lars Janson besøgte os
sammen med Hans Ulrik på
tenorsax.

Ferie - jo i juli - nærmere betegnet fredag 1- juli. - begynder rigtig mange deres ferie, og vil ud at høre jazz. Og så
holder Sofie´s ferie op. Vi har
lagt et festivalpogram i år, vi
synes, er vores bedste i flere år
- se nærmere herom i avisens
juninummer - og glæder os til
at se jer alle i sommerheden.
I mellemtiden lidt billeder
fra vore sidste koncerter her i
foråret - de var godt nok fede!
Sofies

Endelig et Big Band igen! Det
Hemmelige Big Band genstopstod fra de døde - og va i den
grad i live fortsat. Det må vi
gøre igen!

foto: Ole Ziegler

Christianshavns Kanal
Jacob Fischer og Hugo
Rasmussen: uhelbredelige og
gennemmusikalske charmetrolde.
De spillede på alle strenge!

Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
Maj:

Mandag 2.5. : Sarahs Corner
V/ Sarah Lou

Mandag 9.5 : Lunns Corner…100 lys i lagkagen!
Robert Johnson 100 år.
John Lee Hooker, King of Boogie
V/Morten Lunn.
Mandag 16.5: Sarahs Corner
Soul og soulblues!
V/ Sarah Lou

moland

Mandag 23.5: Sarahs Corner
60’er soul, blues mm.
V/ Sarah Lou
Mandag 30.5: Sarahs Corner
Soul og soulblues !
V/ Sarah Lou

of Sun, Von Dû, Are We Brothers, Ms Mukupa og
Wafande.

Ud over de nævnte artister, bliver haven også besøgt
af 4 Fod , K.I.C My Evil Twin, Murder, Stella Blackrose,
Under Byen, Stine Kinck, Chin Ono, Charles Kinga, Son

For ikke kun at tækkes de helt unge byder
Kulturforeningen Nemoland også på mere modne
kunstnere som Nulle & verdensorkesteret, Burning
Red Ivanhoe, Tata og Casarosa samt Aske Jacobys
World Band ”Afenginn”. Ja selv DRs Pigekor
kommer på besøg sammen med N*Grandjean.
Klik ind på hjemmesiden wwwnemoland.
dk hvor alle koncerterne nu ligger med diverse
links. Programmet er også at finde på Kultunaut,
AOK og I Byen. Besøg også Facebooksiden
Nemoland Event, bliv en af vennerne, der hele
tiden modtager information om koncertprogram og
pressemeddelelser på de enkelte artister.
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Christianshavns Bogfestival på Nyholm

Nyholm er et af de ældste tilbageværende militære områder i København. Denne kunstige ø er
skabt i 1680 af opfyld fra uddybningen af vandområdet øst for Toldboden, samt af sten og affald
fra de københavnske gader. En særlig tange på den nordvestlige del af øen er skabt ved at man
sænkede linieskibet Elefanten, som efterfølgende har givet navn til denne del. På Elefanten anløber
Canal Tours’ kanalrundfart.

Nyt fra Lokalrådet
April-maj 2011

Dejligt med
Bogfestival
på Holmen
nu hvor vores Torv er
presset af Metro-skrammel. Man kan altså tage
Havnerundfarten, men
for christianshavnere er
der også den mulighed
at tage bus 66 til sidste
stop på Danneskiold
Samsøes Alle´ og så gå
det sidste stykke, det
er en fin tur ud til det
dejlige område.

Program for Christianshavns Bogfestival:
Fredag 29. april

Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53
kl.
16.00
Sven Arvid Birkeland ’Krigens ansigt: Afghanistan’ og
’Danmark i krig: Balkan og Irak’
kl.

16.45

Mikkel Thorup ’Pirater, terrorister og stater’

kl.

17.30

Mikkel Vedby Rasmussen ’Den gode krig’

Lørdag 30. april

Søofficersskolen, Aulaen - Nyholm
kl.

13.00

Velkomst ved Christian Nielsen, Marinestationen.
Lars Husman ’Jeg er en hær’ i samtale med Kasper Green
Krejberg

kl.

14.00

’Helmand’ - monolog ved Ernesto Piga Carbone, Bornholms
Teater

kl.

15.00

Stig Dalager ’Den lange dag’ i samtale med Mikkel Bruun
Zangenberg

kl.

16.00

Lars R. Møller ’Vi slår ihjel og lever med det’

kl.

17.00

Anne Cathrine Riebnitzsky ’Kvindernes Krig’ i samtale med
Lene Johansen

Peder Skram
kl.
15.00
kl.

16.00

Broerne
Kampen om broerne skærpes nu. På trods af, at Lokalrådet har påpeget flere anvendelige
løsninger, som både sejlere og cyklister kunne leve med, har Københavns Kommune
holdt fast i, at havneforbindelsen skulle bestå af broer. En undersøgelse på Christianshavn har imidlertid vist, at 93 % af christianshavnerne finder broerne uacceptable.
Derfor har Lokalrådet startet en indsamling til dækning af advokatudgifter til støtte af
en retssag mod broerne, som Lejerbo og andre bolværksejere er ved at anlægge. Der er
dels opstillet indsamlingsbøsser i forretningerne på Christianshavn, dels er der åbnet
en bankkonto (reg 9307, konto 0000707554).
Repræsentanter for Lokalrådet har desuden været til foretræde i Folketingets kulturudvalg og trafikudvalg, men der er endnu ikke svar på dette.
Christianshavn som verdenskulturarv?
Lokalrådet taget initiativ til indkaldelse til møde om indstilling af Christianshavn til
verdenskulturarv den 11. maj. Der er en del argumenter at fremføre: Christianshavn
repræsenterer Danmarks maritime historie, området er velbevaret og fyldt med fredede og bevaringsværdige huse, og der er givet flere Europa Nostra priser til personer
i området. Desuden er miljøet truet. Interesserede kan melde sig til post@christianshavnslokalraad.dk.
Busslusen og Prinsessegade
Københavns Kommune har taget initiativ til nedlægning af busslusen på Holmen.
Argumentet er, at der vil blive foretaget trafiksanering i Prinsessegade og at den vil
kunne erstatte slusen, selv om fjernelse af slusen vil betyde flere biler i gaden. Overborgmester Frank Jensen besøgte forleden Prinsessegade for ved eget syn at danne
sig et indtryk. Et klip fra besøget kan ses på Christianshavns Kvarters hjemmeside.
Nyt projekt på Krøyers Plads
NCC præsenterede lige før påske et nyt projekt til Krøyers Plads. Projektet er tegnet af
en lokal tegnestue og respekterer, i modsætning til de tidligere 11 projekter på pladsen,
højden på de omkringliggende bygninger. Til gengæld ønsker NCC at opføre omkring
21.000 m2, hvilket står i kontrast til de godt 13.000 m2, som den gældende lokalplan
tillader, men NCC forsikrer, at der allerede er indgået aftale med Københavns Kommune
om byggeri i denne størrelsesorden. En del af vandfladen i havnen og det nærliggende
bassin ønskes desuden ”bebygget” og brugt til rekreative formål. NCC nedsætter en
følgegruppe, som Lokalrådet ikke i første omgang deltager i.
Besøg vores hjemmeside www.christianshavnslokalraad.dk og læs om vores aktiviteter.
Vi kan også kontaktes via formanden, Jane Lytthans, på telefon 3254 9226. Lokalrådsmøderne er åbne og holdes kl. 19:00, se mødested og dagsorden på hjemmesiden.

Hans Chr. Bjerg ’Den danske flåde 500 år’
Søren Nørby ’Danmarks største søhelte’

Sehested og Sælen
Orlogsmuseets museumsskibe - ubåd og torpedobåd. Åben kl. 14.00 - 16.00
Meldecentralen ved Sixtus-batteriet, kl.. 14.00 Film ’Armadillo’
Rundvisning klokken 15.00
Nyholm - en historisk vandring ved Søren Nørby,
Tilmelding: bibchr@kff.kk.dk - start ved Bræddehytten
Malerier i Søofficersskolens aula
Nye malerier fra Afghanistan af Mathilde Fenger
Bogsalg mv. i Bræddehytten - Cafeen
Nyboder Boghandel sælger militærbøger og deltagernes bøger
Culturel sælger bøger m.v., Krigshistorisk Tidsskrift
Maritim Kontakt sælger bøger, Bibliotekets Eventvogn udstiller
Salg af kaffe, brød og drikke
Arrestbygningen
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
Oxa

Danmarks første Radiostation

Orlogsmuseet i Overgaden har udstilling om pirater gennem 500 år

Eiffels Vindue
i Wildersgade
fortsætter med at
fornøje os.
Denne gang fabulerer
fantastiske Julie Kyhl
over forårskåde
skærmtrolde.
foto: anvar tollan

