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MUSIKKALENDER

Vidste du at beboerhuset er et

03/11 Torsdag kl. 20:30 entré: 80,- Genre: jazz

Stefan Pasborg odessa 5 og Ibrahim Electric

Tag en håndfuld original-kompositioner og tilsæt en knivspids Ornette Coleman, Igor Stravinsky, Led Zeppelin og
Charles Mingus. Tilføj én teskefuld finsk mambo, et drys Balkan samt en spiseskefuld New Orleans, og bland det
hele i en stor gryde med elementer fra Afro, Avantgarde og Jazz. Server retten varm i selskab med disse syv musikere – så får du et sammenkog som giver en nogenlunde smag af, hvad dette orkester vil leverer !
Stefan Pasborg: trommer, Anders Banke: saxofoner, Liudas Mockunas: saxofoner, Jeppe Tuxen: keyboards
Niclas Knudsen: guitar, Jakob Munck: bass-trombone / sousaphone, Peter Rosendal: keyboards / horn

Vi er nemlig ikke et kommunalt drevet hus men vores helt eget.
Et selvstyrende hus, et foreningsdrevet hus, dit hus !
Når det nu er dit hus, er det også dit ansvar at passe på det og
være med til at bevare det i den særlige beboerhus ånd som
giver plads til så mange kulturbærende og kreative udfoldelser,
på mange planer, store som små.

The Electrics

For at kunne bevare huset, som det er, med en hyggelig cafe,
et godt spisehus, gode værksteder, lokaler til alle slags formål,
fede koncerter og masser af andre kulturarrangementer har vi
brug for dig, din energi og din hjælp.

09/11 Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: country

Har du tid og overskud har vi forskellige opgaver du kan
hjælpe os med, både i den daglige drift og til vores større
arrangementer, så giv en time eller lidt mere en gang om
året, måneden, ugen eller dagen, hjælp os med at udvikle og
bevare huset, få medindflydelse og tilknytning gennem frivillig
deltagelse.

04/11 Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: jazz
Internationalt anerkendt kvartet der bevæger sig indenfor free form, avantgarde og improv, med deres helt egen
opskrift på disse traditioner.
Axel Dörner (D) - trumpet; Sture Ericson (S/DK) - sax, clarinet; Joe Williamson (CAN) - bas, Raymond Strid (S) trommer.

Little Village Country Music Club

Feat. Fistful Of Dollars + special guests; Peter “Bluestime” Petersen
Fra bluegrass hoedown til western swing, fra rhinestone superstars til country-rock
og pop crossover - husbandet Fistful of Dollars får det hele med!
Aftenens special guest er vores lokale gunslinger Peter “Bluestime” Petersen. Mr.
Bluestime, som navnet fremgår, er én af Kbh´s bedste bluessangere. Peter er bl.a
kendt fra bla. Texas Twisters og Christianshavns Bluesband. Det bliver et enestående
crossover af blues og country denne aften.
Special price i baren på Budweiser 20 kr. og Jack Daniels shot 15 kr. - yeehaaa...!
11/11 Fredag kl. 21 :00 entré: 50,- Genre: americana

Munck/johnson
Musikken er skrabet og nødvendig. Smuk og inderlig. Mørk og håbefuld.
Sammenspillet er ganske enestående og magisk.
Munck//Johnson udstråler en usædvanlig intimitet og sjældent set oprigtighed.
Duoens tredje album, ’Spirits and Ghosts’
Camilla Munck og Moogie Johnson.
12/11 Lørdag kl. 21:00 entré: 60,- Kr Genre: jazz

Emil De Waal og SpejderRobot

Den 1. juli udkom andet udspil fra Emil de Waal+ Spejderrobot. ’Nr. 2’. Albummet byder på Emil de Waal’s syrede
og energiske lyde og trommer i intenst samspil med Spejderrobots unikke elektroniske univers. Derudover er der
gæsteoptræden fra nogen af de musikalske samarbejdspartnere, de har mødt på deres mange turnéer rundt i
verden: den kinesiske sanger og multi-instrumentalist Xiao He, samt den fransk-danske avantgarde-guitarist Hasse
Poulsen.
18/11 Fredag kl. 21:00 entré: 40,- Genre: afro-beat/indie

Travelling Tribes

Travelling Tribes bringer lo-fi stamme hyl med transistortrommer, naturkraft
og rumklang til den alternative musikscene.
Med en sprudlende kreativitet henter de inspirationen fra hele verden til at
skabe deres egen musik. Unisone sanglinier, flerstemmigt kor, kinesiske
cellomelodier, afrikanske trommer, svævende keyboards og støjguitar
blander sig til en ny lyd.
Emil Jensen: sang, guitar, trompet, Lil Lacy: sang, cello, Anders Filipsen: keys Victor Dybroe: trommer, perc
23/11 Onsdag kl. 20:00 entré: 40,- Genre: Jazz

Østergaard Art Quartet - Release

Udgiver debutalbummet “Stories from the Village”
Østergaard Art Quartet består af nogle af de mest spændende musikere, der findes på den nordiske og europæiske
musikscene i dag: Per Jørgensen (NO): trompet, vokal, Kasper Tranberg (DK): trompet MarcDucret (F): guitar
Michala Østergaard-Nielsen (DK): trommer, perc
26/11 Lørdag kl. 21:00 entré: 50,- Kr Genre: jazz

Munch/Ferm/Anderskov/P.O. jürgens

Verdenspremiere: Fire store musikalske personligheder spiller denne aften deres debut koncert på Christianshavns
Beboerhus. Nicolai Munch-Hansen, Jacob Anderskov, Ned Ferm og P.O. Jørgensen. Alle fire er de udviklede kunstnere der med stor intuition, dedikation og kreativitet kan være tilstede i øjeblikket og skabe dragende og vedkommende
musik på stedet.

Det er dit beboerhus, så pas på det, det er ingen selvfølge men
skabes af mennesker lige som dig.
Kærlig hilsen Beboerhuset

SPISEHUSMENU
NOVEMBER
Tirs. d. 01/11
Stegt hanebryst m. serano & salvie; penne i krydret tomat
sauce
Tors. d. 03/11
Hakkebøf & rødbedesalat m. grov sennep; ristede kartofler
Tirs. d. 08/11
Fiskefrikadeller m. grov remoulade & persillekartofler
Tors. d. 10/11
Langtidsbagte andelår m. blommer, kanel, chili & stjerneanis; basmatiris
Tirs. d. 15/11
Vegetar: Chili sin carne m. creme fraiche & guacamole
Tors. d. 17/11
Kylling i rød karry (stærk) & kokosmælk; basmatiris
Tirs. d. 22/11
Lasagne m. laks, spinat & basilikum
Tors. d. 24/11
Grambogaard flæskesteg m. rødkål, stjerneanis & appelsin; kartofler
Tirs. d. 29/11
Vegetar: Spinatquiche m. feta & soyaristede mandler
Friskbagt brød og dagens salat til alle retter.
Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
Voksne: 65,- Børn: 35,Aflysning senest dagen før. Husk at du hæfter for reserverede billetter, som ikke er afbestilt i tide.
Der kan bestilles en uge frem.
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ganske særligt hus ?

ANDRE AKTIVITETER

æ MINI BEBO - FOR BØRN
Fars dag - hver onsdag fra kl. 13 i beboerhuset.
Nu åbner beboerhuset dørene for en ny og rar måde at bruge huset på, nemlig en legestue for små børn (0-?) og
deres fædre. Denne eftermiddag er altså helliget en god tid med far..
For de allermindste vil der være mulighed for at rode rundt på et tykt og lækkert merino-uldtæppe, og når de kan kravle
hen til aktivitetstavlen byder den på mærkværdige sanseoplevelser.
Bag Mini BEBO baren kan fantasien få frit løb og købmand/café-lege kan udfolde sig ved det gamle kasseapparat.
Ligesom der er muligheder for tegneri, biler, klodser osv.
Er der stemning for det byder salen på masser af løbe-rum, evt. høj musik og boldspil.
Cafeen byder som altid på god kaffe, lækre hjemmelavede kager, dagens aviser mm.

Julemarked - ny deadline
Beboerhusets årlige julemarked afholdes lørdag d. 10. & søndag d. 11. december
Tilmelding for boder nødvendig inden 10. november i beboerhuset.
Begrænset antal boder, - først til mølle princippet.
Der bliver afholdt forberedende møde torsdag d. 10. november kl. 20.00 i spisehuset.

Månedens kunstner: Grith Bastiansen “Basti Art”
Debutudstilling: ‘ Balanza’ - Tidslommer i fri fantasi
Processen: på opdagelse i mit indre univers. Der hvor regler og planer ej eksisterer.
Inspiration: musik, lyd, lys og naturen.
Materialer: akrylfarver, lærred, træ + diverse genbrugsmaterialer.
31/10 Mandag og 28/11 kl. 20.00 Fri entré

AKTIVITETER
Bridgeklubben spiller mandag fra kl. 18:45 til kl. 22:30
Er du interesseret i at deltage, er du velkommen til at
sende en e-mail: kontakt@christianshavnsbridge.dk
Cirkeldans torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 30,- pr. gang. - Information: Randi og
Carsten Michaëlis, e-mail: randi@carmic.dk eller tlf.: 32
59 57 29.
Croquis hver torsdag fra 19.00-21.30 I lokalet “Transitten”. Deltagergebyr 40Kr.
Filmklubben Videodromen viser de film der ikke umiddelbart er til at finde i den lokale Fona..!
Se mere på www.videodromen.dk
Intro til serigrafiværkstedet - Tilmelding til lone@beboerhus.dk
Keramikværkstedet - Henrik træffes man. og tirs. ml. 14-18.
La Boca tangosalon hver torsdag i salen kl. 20:00 til
23:30 med Gunner Svendsen Entré: 50,Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe på Tlf.
32578818 ml. 13 - 23. - Pris 10 kr. pr. person i timen.
Ved undervisning 15 kr. pr. person i timen.
Lokaler til fester - ring man. og ons. på tlf. 32576242 ml.
13.00 - 18.30
Lån en ladcykel: Mod et depositum på 500,- kan du
gratis låne en ladcykel i Beboerhuset i max. 5 dage.
Åben Konfliktrådgivning torsdage i ulige uger kl. 17-19.
Du skal bestille tid, hvis du ønsker rådgivning.
Ring til Center for Konfliktløsning på telefon 21 16 14 59
eller på raadgivning@konfliktloesning.dk

Kultursalonen - Open stage

Er en åben scene, hvor sangskrivere, lyrikere, stand-upkomikere, historiefortællere mm. optræder for et intimt publikum. Skriv dig på listen som ligger i baren !
Sangskriveren Chili Djurhuus (Chili goes Chili) er hjertet bag scenen.
På den kommende salon, spiller sangskriver Julie Dybvad og “ME VS I” hver et hyggesæt.
21/11 Mandag kl. 20.00 entré 50kr. Genre: Vise
”Grobund” - grønt/rødt oplyningsforbund præsenterer:

Musikant: Peter Eckardt (Blind Pete Boston)
“Amerikanske rødder”
Det arbejdende amerikanske folks glemte historie i sang og fortælling.
- Et musikalsk foredrag om arbejde, undertrykkelse, håb, og bevægelserne fra kulminerne til den vilde vesten i folkets
egne ord.
30/11 Onsdag kl. 20.30 Fri entré

Onsdagsjazz med Kasper Fredholm Kvartet

Den sidste onsdag i måneden er der gratis jazz (el. næsten) i caféen. Til hver gang inviteres en
gæstesolist. Gæstesolisterne i sept. og okt. har været henholdsvis Tomas Franck og Frida Asmus
sen. - Der bliver spillet Jazz i genren: Bebop og Standards.
Ingen Djangojam i november, men glæd jer til torsdag den 1. december kl. 20.30

Django jam feat. Robin Nolan

Aftenen vil starte med Robin Nolan koncert og fortsætte med fælles jam.
Robin Nolan er en af de førende GypsyJazz guitarister i verden, indenfor
Django Reinhardt traditionen.

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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