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SPISEHUSMENU
DECEMBER

JULEMARKED
   

Tors. d. 01/12
Braiseret  hane  i  vin  med  druer  og  svampe;;  per-
lespelt.
Tirs. d. 06/12
Ovnstegt  laks  med  citron  og  krydderurter;;  smør-
   &
Tors. d. 08/12
Beuf  Bourguigon  med  kartoffel/sellerimos.
Tirs. d. 13/12
Vegetar:  pasta  med  ristede  svampe  og  hvidløg  i  
&$    
Tors. d. 15/12
Lam  i  yoghurt  med  kardemomme,  koriander  og  
   !
Tirs. d. 20/12
Letsprængt  andebryst  med  grillede  rosmarinæbler  
 &
Tors. d. 22/12
Vegetar:  lasagne  med  hokaido,  paprika,  soltørrede  
tomater  og  Sauce  morney.
$%&$,#"%% &&  $&&$
,"&$*"&$   
%& & &&$% "&%%"%& 
#%"  ,$"  
 )%""%"%&",$
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%#!$%& &&
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Glædelig  jul  
&
godt  nytår
Beboerhuset   siger   tak   for   et   dejligt   år   og   ønsker  
alle  en  glædelig  jul  og  et  lykkebringende  2012

# $ '&$ 
$!$
& !" "'$
Da   huset   skal   det   holdes   vedlige   åbner   vi   først  
igen,  når  vi  har  holdt  den  årlige  arbejds  og  istand-
sættelses  uge.

PÅ GENSYN I DET NYE ÅR

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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Jul og Nytår i Vor Frelsers Kirke
GUDSTJENESTER

Juleklassiker i Vor
Frelsers Kirke

4. december kl. 10.30 ved
Marlene Lindsten
4. december kl. 14.00:
Balletgudstjeneste ved
Selma Ravn
Elever fra Christianshavns
Balletskole danser
adventstiden ind. Organist
Jens E. Christensen
akkompagnerer.

11. december kl.
10.30: Børne- og
familiegudstjeneste:
LUCIA-gudstjeneste ved
Selma Ravn
17. december kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste ved
Peter Birch

kl. 17.00 Balletgudstjeneste
ved Selma Ravn. De større
elever fra Christianshavns
Balletskole danser og går
Lucia-optog som optakt til
julemåneden.

17. december kl. 16.00 De
Ni Læsninger

7. december kl. 10.30
Julegudstjeneste for
udviklingshæmmede sp.
Selma Ravn
Julefortælling, sang og
musik

Kl. 14: Selma Ravn
Kl. 16: Peter Birch

10. december kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste sp.
Selma Ravn

2. JULEDAG

18. december kl. 10.30
ved Peter Birch
JULEAFTEN

JULEDAG
Kl. 10.30: Peter Birch

Kl. 10.30: Marlene
Lindsten

KONCERTER
Anmelderrost
rockband giver
koncert
Hymns from Nineveh er
et forholdsvis nyt navn
på den danske rockscene.
Bandet har fået mange
roser for sin musik
og giver koncert i Vor
Frelsers Kirke torsdag
Dette dejlige billede af Frelserkirkens tårn med spot på, er taget den 8. december kl. 20.00
Bandet Hymns From
af Susanne Mertz
Nineveh optrådte på
Roskilde Festivalen i år
Lyset tændes i tårn og kirke
og er på kort tid røget ind
som #1 på iTunes’ danske
Det er en efterhånden mangeårig tradition, at det snoede
albumchart, og det foran
spir på Vor Frelsers Kirke tændes i adventstiden. I første
etablerede navne navne
omgang tændes lyset på lanternen - rundgangen midt
som TV-2 og Adele.
på tårnet. 4. Søndag i advent følger så tændingen af
belysningen rundet langs selve spindelgangen på spiret.
30% af overskuddet fra
billetsalget går til Vor
En nyere adventstradition er, at selve kirkerummet
oplyses indefra af adventstidens farve, violet, i morgen- og Frelsers Kirkes årsprojekt
Etiopiens Børn.
aftentimerne. I år tændes det lille lys i uge 48 og vil være

De Ni Læsninger til Advent
Lørdag den 17. december kl. 16
Igen i år spiller kirkens koncertkor en stor rolle i
musikken ved tjenesten. Kantoriet opfører musik af
engelske Benjamin Britten. Hans ’Ceremony of Carols’
fra 1942 er et populært værk verden over netop til denne
særlige læsningsgudstjeneste. Koret akkompagneres
af Joost Schelling på harpe og dirigeres af Lars Sømod.
Der vil også være lejlighed til at synge med på danske og
engelske adventssalmer, og ved læsningerne fra Bibelens
frelseshistorie er det igen folk fra sognet, der medvirker.

tændt hver morgen og aften i adventstiden som en hilsen
til de mange, der passerer kirken.

Entré: kr. 140,- Billetter
købes på Billetlugen.dk

Klokkekoncerter
Torsdag den 8. december kl. 19.30: Lars Sømod spiller en
halv times musik fra det snoede spir.
Torsdag den 15. december kl. 15: Peter Langberg spiller
en halv times musik til juletiden.
Søndag den 18.-torsdag den 22. december kl. 16.00: Lars
Sømod spiller en halv times musik fra det snoede spir når
spirets juleudsmykning tændes.

Et af musikhistoriens
største og mest elskede
oratorier, Händels Messias
er på programmet søndag
den 11. december kl.
16.00 og mandag den 12.
december kl. 19.30
Händels oratoriske
mesterværk opføres
af sangere og solister
fra Voces Academy
akkompagneres af Hafnia
Chamber Orchestra.
Dirigeret af Peter Hanke.
Entré: kr. 180,- + gebyr.
Billetter købes på Billetnet.
dk eller Billetlugen.dk
Herrens Fødsel
Fredag den 23. december
kl. 17 er der mulighed for
at forberede sig på julens
snarlige komme, når organist Lars Sømod opfører
Olivier
Messians
værk
’La Nativité du Seigneur’.
Koncerten ledsages af billedprojektioner i det smukke
kirkerum af instruktøren
Thomas Heilesen

Nytårsmusikgudstjeneste 1. januar kl. 14
Vi fejrer årets første dag med en gudstjeneste, der er
bygget op over Eberlins og Leopold Mozarts musikcyklus
til årets måneder. Det er organist Jens E. Christensen,
der spiller og sognepræst Peter Birch, der prædiker.

Händels Messias
i Christians Kirke med Sinfonietta Arctica
Orkestret, der med Niels Borksand som dirigent,
har opført værket mere end 25 gange, siden han samlede ensemblet
– musikere fra Det Kgl. Kapel og DRsymfoniorkestret - i 2003
med henblik på tourneer i Grønland. Bl.a. de første opførelser af
Messias i Grønland nogensinde i 2004.
Orkestret har siden da gennemført flere tourneer dertil. Ensemblet
vil være at finde i bl.a.Ilulissat til koncerter i sæsonen 2012/13.
Men har også spillet mange koncerter i Danmark. Bl.a i forbindelse
med Amager musikfestival.
Ved koncerterne i Christians kirkens smukke barokrum medvirker
Elsebeth Dreisig, Elisabeth Hanke, Stig Fogh Andersen og
Per Høyer som solister sammen med et stort kor sammensat af
medlemmer fra mange københavnske/sjællandske kor.
I år kun en koncert:
lørdag d. 17. december kl 15.30
billetter kan købes via billetnet eller evt. resterende ved
indgangen en time før
pris 170 + gebyr
Fra sidste års koncert i
Christianskirkens
billetnet70156565
fantastiske rum

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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Christians Kirke

Nekrolog

Julen i ord og toner

Karl
B.
Mikkelsen,
Christianshavn
døde
fredag den 11. november
2011.

Mandag den 19. december kl. 20

Stemningsfuld musik-gudstjeneste med masser af
korsang, fællessang og læsninger.
Koret “Nye Toner” under ledelse af Søren Johannsen
synger værker bla. med temaet: O Magnum Mysterium.
Vi skal synge engelske julesalmer og sognepræst Susanne
Mønsted læser profetien om Frelserens komme, og selve
fødselsberetningen: Julens evangelium.

Koncerter i julemåneden:
Torsdag 1/12 kl. 19.30: Koncert m. DR VokalEnsemble Entré
Lørdag 3/12 kl. 16: Singh og Goldschmidt
Søndag 4/12 kl. 17: Rasmus Lyberth - Entré - BilletNet.dk
Tirsdag 6/12 kl. 17 & 20: Café Hack - Entré
Onsdag 7/12 kl. 20: J. S. Bach - Juleoratoriet 1 -3
Københavns Bachkor - Øresunds Barokensemble
Entré 150 kr.
Torsdag 8/12 kl. 19.30: Julekoncert - Kammerkoret
Carmina
Fredag 9/12 kl. 19.30: DR VokalEnsemblet - Entré
Lørdag 10/12 kl. 16: Messias
dirigent Jens Henrik Petersen - Entré

Julens gudstjenester:
Lørdag den 24. december; Juleaften
kl. 10.00 Jul for børn ved Flemming Pless
kl. 13.00 Nadvergudstjeneste ved Susanne Ivalo Mønsted
kl. 16.00 Juleaftensgudstjeneste ved Flemming Pless
kl. 23.30 Midnatsgudstjeneste ved Susanne ivalo Mønsted
Søndag den 25. december; Juledag
kl. 10.00 Højmesse ved Susanne Ivalo Mønsted
Mandag den 26. december; 2. Juledag
Kl. 10.00 Højmesse ved Flemming Pless
Lørdag den 31. december; Nytårsaften
Kl. 23.25 Midnatsgudstjeneste ved Flemming Pless

Søndag 11/12 kl. 15: Caroline Henderson - Entré
Mandag 12/12 kl. 20: Maria Carmen Koppel

Karl B. Mikkelsen var
medlem af menighedsrådet
for Christians kirke fra
1954 til 2008. Han var
formand i årene 1984
til 2002, hvor han med
værdighed
og
pondus
varetog
dirigentens
rolle.
Selvom
Karl
Mikkelsen trådte ud af
menighedsrådet for nogle
år siden, var hans interesse
usvækket for Christians kirke.
Vi skylder Karl Mikkelsen en stor tak for et engageret og
forbilledligt arbejde for Christians kirke gennem utroligt
mange år. Han har i den grad været med til at skabe
fundamentet for en kirke og et kirkeliv, vi kan være stolte
af. En kirke, hvor der er rum og plads, og højt til loftet.
En kirke, der er parat til at prøve noget nyt. Og en kirke,
der bliver besøgt af rigtig mange mennesker.
Karl B. Mikkelsen brændte særligt for de teologiske
diskussioner i menighedsrådet, og var sammen med
præsterne med til at lægge den kirkelige linje på en
kvalificeret måde. Han havde en levede interesse for
kirkens kerneområde og for at det blev formidlet på bedste
vis.
Vi vil huske Karl B. Mikkelsen for den store personlighed
han var.

- Entré
Onsdag 14/12 kl. 20: Julekoncert

Karl efterlader sig hustruen Aase som han har været gift
med i 59 år samt en datter og børnebørn.

Elsebeth Dreisig, Henrik Metz - Entré
Lørdag 17/12 kl. 15.30: Messias

Æret være hans minde.

Sinfonia Arctica v. Niels Borksand - Entré
Søndag 18/12 kl. 17: Dissing Sings Armstrong

Menighedsrådet og personalet ved Christians kirke

- Entré
Onsdag 21/12 kl. 19.30: Julekoncert
Ydun-koret - Fri entré

Jul i værkstedet

Torsdag 22/12 kl. 19.30: Brass kvintet
Goldberg variationer

Koret “Nye Toner”
synger 19. december

Salg af keramik, glas, print, foto og maleri.
Anne Wulff, Søs Barfred, Ane Schollert og
Katja Bjergby

Er vi Christianshavnere klar til Nærværs-meditation?

Vi byder velkommen til julemarked i vores dejlige
værksted på Christianshavn. Vi tænder op i brændeovnen,
serverer gløgg og saftevand, så læg vejen forbi vores

Nærværs-meditation er en metode der åbner til vore hjertemæssige og bevidsthedsmæssige
ressourcer
I januar 2012 starter en begynderundervisning i denne meditative teknik på Beboerhuset,
Christianshavn. Metoden er udviklet til at kontakte din indre ro og din evne til fordybelse
midt iblandt hverdagens hektiske aktiviteter.
Alle mennesker har mulighed for at udvikle disse hjerte – og bevidsthedsmæssige
ressourcer; men de fleste kender dem ikke, da disse ressourcer normalt er hvilende, og
netop derfor kan de udvikles. For at kunne åbne til disse kvaliteter, vil du på dette kursus
lære at: Opbygge en meditationsstilling og en træningsperiode som passer til dig.
Anvende åndedrætsøvelser, der vil stoppe uro og gøre dig stille. Træne dig i koncentration,
så du får evner til at fokusere på dine opgaver og forbedrer din selvkontrol.
Lave meditative øvelser på kroppens indvendige og udvendige side. Disse øvelser vil
fremelske dine specifikke kvaliteter.
Benytte musik fra mange forskellige kulturer i dine meditationer.
Undervisningen er ikke tilknyttet nogen speciel religiøs
retning eller kirkelig organisation.
Kurset løber over 8 torsdage kl. 14 – 15, med start den
12. januar og til primo marts 2012. Kursuspris: Kr. 30 pr.
mødedag eller kr. 200 ved første møde.
Ole Sivertsen er underviser, og han har mediteret i 38 år
og er pensioneret lektor.
Han kan kontaktes for yderligere oplysninger og for
tilsendelse af informationsblad: olesiv@city.dk eller telefon
35 14 44 47.

værksted på:

Wilders Plads 11b.
lørdag d. 3 december
søndag d. 4 december
alle dage fra 11-17
Værkstedet på Christianshavn

Fri parkering på Wilders Plads i weekenderne
Fra metro Christianshavn 7 min.
Af Ole Sivertsen

www.aneschollert.dk +45 27 64 11 91
www.katjabjergby.dk +45 20 92 92 62
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Danmark under besættelsen

Gallerier/ udstillinger
december 2011 - januar 2012
Arkitekternes Hus, Strandgade 25
Birgitta Nieport, maleri ma-to 9 -16.30, fra 9 - 15.30, t o m 8. dec.

3 ugers undervisningsforløb
på Christianshavns Døttreskole

Arkitektskolen, Meldahls Smedie,Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53:
Permanent udstilling ”Studiesamling af Stole”,
Kunstakademiets Arkitektskoles historiske
stolesamling. www.karch.dk- 32 68 60 60

5.klasse, Christianshavns Døttreskole.
Foto Annette Dres

I løbet af efteråret
havde 5.klasse på
Christianshavns
Døttreskole praktikant i
3 uger, hvor klasselærer
Annette Dres sammen
med Signe Larsen
havde tilrettelagt
et tværfagligt
undervisningsforløb.
Opstart
Vi arbejdede med Danmark
under besættelsen i danskog historietimerne. Vi
startede med at se filmen
”Drengene fra Sankt
Petri”, og vi tog på besøg på
Frihedsmuseet.

Desuden har vi læst 3
romaner af Hjørdis Varmer,
hvor man lærer om en
families oplevelser under
besættelsen.

I klassen havde vi besøg
af Silja Vainer, hun er
jøde og var barn under
besættelsen. Silja fortalte
om hvordan det var at være
jøde under 2.Verdenskrig,
om jøder der blev taget til
fange, om jøder der flygtede
til Sverige og om jøder der
kom i koncentrationslejrene
Theresienstadt og
Auschwitz.

På museet var vi nede
i skolestuen, hvor vi så
en PowerPoint om 2.
Verdenskrig. Imens var
der en guide, der fortalte
om Danmark under
besættelsen, og bagefter
fulgte han os over til en
bunker, hvor vi fik en
rundvisning.

Projektopgaver

Derefter gik vi ind i selve
museumsbygningen, og så
udstillingen. Der var nogle
opgaver, som vi skulle løse.

Vi afsluttede forløbet
med at fremlægge vores
projekter for vores forældre.
Samme aften havde vi
fællesspisning på skolen,
hvor menuen var madretter
fra besættelsestiden.
Vi optrådte med en
frihedssang og havde
alsang med nationale sange
fra Højskolesangbogen.

Undervisning i klassen
På skolen hørte vi
radioudsendelser fra
2.Verdenskrig, vi så
også tv-udsendelser om
deportation af jøder i
kreaturvogne og ophold i
koncentrationslejre.
Vi fik oplæst tekster
fra illegale blade og
hørte erindringer fra
besættelsestiden om
hvordan hverdagen blev
anderledes.
Vi fik nogle skriftlige
opgaver, fx skulle vi skrive
en artikel til et illegalt
blad, vi skulle beskrive
en jødes oplevelser, og
vi skulle skrive et brev.

5.klasse
på sporet af
fortiden:

Gæstelærerbesøg

2. Verdenskrig kommer
nærmere!

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.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

Gruppevis lavede vi
projekter, hvor vi skulle
fordybe os i forskellige
emner, lave PowerPointpræsentationer og øve
mundtlige fremlæggelser.

Galleri Eiffel
Wildersgade 58
Udstillingsvindue på gadeplan Morten ”Fut” Bankes
veterantog

Fremlæggelser i Salen
CD’s gamle sang: “Fortid og fremtid tager livtag i nuet” .

Galleri Traumgarten
Strandgade 22, gratis adgang.
”Udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
Krøjer og William Skotte Olsen m.fl.
to-fr 15-19, lø-sø 13-17. www.galleri-traumgarten.dk
Gallopperiet
Christiania, gratis adgang. Café.
Anne-Suzette Sadolin ´s Christiania-billedvævninger
kan ses i Stadens Museum for Kunst
3. til 18. december. kl. 14 -19, mand. lukket.
www.gallopperiet.dk

Signe havde lavet en quiz,
hvor vi dystede om emner,
vi havde lært, det var rigtig
sjovt.

Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
Permanent udstilling på kajpladsen foran: færøske
Tróndur Paturssons glas-kaleidoskop.
Georg Gudni Hauksson, maleri. Til 30. december
ma-fr 10-17, lø-sø 12-17. www.bryggen.dk

Vi sluttede med at spille
mange forskellige slags
boldspil og overnattede på
skolen.
Det har været et
spændende projekt, og vi
har lært rigtig meget.

Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til permanente udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen i
gården.
Særudstilling: Pengevæsnet på de Dansk-Vestindiske
Øer. onsdage 13.30-16.30 el. evt. aftale på 3333 2033.

Samarbejde og fællesskab:
Signe Larsen og Stine K.,
Victoria og Liva fra 5.kl. er
optaget af opgaveløsning og
af at få indsigt i fortiden.
Frihedsmuseet er nok et
besøg værd. Prøv selv!

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
Rum #310 af Lone Haugaard Madsen og Full Frontal
Nudity af Rolf Nowotny, til 29. januar 2012
ti-sø 13-17, tor dog13-20. 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. 32640059. www.spejdermuseet
v/ anvar tollan
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Julegaver i porcelæn
Christianshavn er en bydel,
som er så heldig, at her bor
en masse fine kunstnere og
kunsthåndværkere. Èn af de
flittige kunsthåndværkere,
som igennem mange år
har arbejdet med at skabe
elegante, fine brugsting af
porcelæn er keramikeren
Pia Baastrup.
Hun har gennem kurser
og hårdt arbejde fundet
frem til nogle former for
kopper, skåle og tallerkener, som hun først foldede
i papir, og derefter fandt en
vej til at folde i tyndt porcelæn. Der er stor elegance
og noget eksotisk i hendes
ting, og hun har da også
fået stor interesse fra selv
japanere, som genkendte
hendes enkle former, når
hun har været med på Kun-

Farver på gamle
vægge

sthåndværkermarkedet på
Frue Plads.
Pia Baastrup har værksted på Amager, og dér plejer
hun at holde julemarked
sammen med de øvrige kunstnere, men det lader sig
ikke gøre i år.
Derfor har hun besluttet
sig for at afholde julestue
hjemme hos sig selv, hvor
hun både sælger sine fine
brugsting i porcelæn, både i
1. Og 2. Sortering, julepynt
og hjemmelavede smykker.
Hun har også juledekorationer og forskellige gaveidéer, som kan give inspiration til de juleflittige.
Hun har også i år et udsalg af græske julelys, som
er tynde gyldenbrune lys
lavet af bivoks. Fra den lille

hornfabrik i Bøvlingebjerg i
Nordjylland har hun skaffet mange fine hornskeer,
gafler osv. Og så sælger hun
Arkitekt Finn Juhls spændende farvede bakker, som
kan vendes, så hver side
viser sin farve.

Julestue
Alt dette kan ses og købes i
weekenderne: lørdag/søndag
3. og 4. – 10. og 11. december
mellem kl. 11,00 – 17,00
Hos Pia Baastrup i Strandgade 57, 2. Sal th.
Jane Lytthans

En forfalden ruin, et afskallet tapet, en slidt stol.
For arkitekt MAA Birgitta
Niepoort er forfaldne huse
en evig kilde til inspiration.
Nu udstiller hun nogle af
sine malerier i Arkitektforeningen.
For Birgitta Niepoort er
væggene i de gamle huse et
visuelt organisk landskab
med stor stoflighed. Den
stoflighed forsøger hun at indfange ved at male væggene
helt tæt på med flere lag
olie eller sand, så beskueren
fornemmer væggens dybde
og tekstur.

Birgitta Niepoort
velkomne Birgitta Niepoorts udstilling ”Farver
på gamle vægge”. Udstillingen finder sted i Arkitekternes Hus, Strandgade 27A

25 år med samtidskunst fejres på Overgaden

Lone Haugaard Madsen:
Rum #310
Rolf Nowotny:
Full Frontal Nudity
til 29. januar 2012

Overgaden – Institut for Samtidskunst,
Overgaden Neden
Vandet 17, 1414
København K.
Åbningstider er tir –
søn kl. 13-17 og torsdag kl. 13-20.

Novotnis krukker

Foto: Marie Markus

Her på Christianshavn
ligger en af Københavns
førende kunsthaller, som i
år fylder 25. På Overgaden
kan man opleve nogle af
byens mest eksperimenterende udstillinger og blive
helt opdateret på kunstens
udvikling. Sådan har det
været, lige siden en gruppe
unge lokale kunstnere i
1986 forvandlede et tidligere
trykkeri til udstillingssted.
”… samtidskunst på internationalt niveau. Med et
særligt fokus på den yngre
kunst …en masse arrangementer, hvor publikum kan
få indblik i samtidskunstens
mange facetter”, fortæller

Overgadens kunstneriske
leder Henriette BrettonMeyer.
Overgaden har altid haft en
stærk profil ,tre årtier har
vist markante internationale
karrierer. Eksempelvis udstillede Olafur Eliasson der,
længe inden han indtog den
internationale kunstscene.
”Overgadens 25 års fødselsdag er en milepæl i institutionens historie, som
vi gerne vil fejre med både
tidligere udstillere og vores
besøgende. Vi glæder os
derfor til at byde christianshavnerne inden for til åbent
hus d. 6. december”, siger

Henriette Bretton-Meyer.
I det kommende år bliver
Overgadens 25 år fejret
med et spændende eventprogram og udgivelsen af
en publikation, der dykker
ned i arkiverne og trækker
højdepunkter frem fra 25 års
udstillingshistorie. Man kan
løbende følge med i programmet på hjemmesiden: www.
overgaden.org, og der er altid
fri entré til både udstillinger
og arrangementer.
På selve dagen d. 6. december kl. 15-17 inviteres alle til
fødselsdagsreception, hvor
Overgaden byder på et glas.

Kunstner i USA
Birgitta Niepoort har arbejdet med kunst i mange år.
Efter studentereksamen fik
hun et ”work-study scholarship” til University of
California, hvor hun studerede kunst og film. Det
var også i USA, hun fik sin
første udstilling op at stå
og eksperimenterede med
forskellige kunstformer som
oliemalerier, jernskulpturer
og film.
Alle interesserede er

i København og vises frem
til den 8. december, mandag-torsdag kl. 9.00-15.30.
Arkitekt og meget mere
Udstillingen af Birgitta
Niepoorts værker er den
tredje i udstillingsrækken
”MAA MM”, der viser hvad
arkitekter MAA laver, når
de ikke laver arkitektur. Udstillingerne er arrangeret af
Arkitektforeningen og vises i
Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A

Bomhusets udstilling
3 af huset s kunstnere :
Hans Henrik Fischer
–Jakob Kristensen
udstiller nye billeder og
Lene Winther skulpturer.
Velkommen til
fernisering fredag 2/12 –
kl: 16-18
Thor Boding fra
SYREREGN underholder
på guitar
Udstillingen vil være åben :
Fredag   kl. 16-18
lørdag kl. 11-14
Søndag kl. 14- 17
Samt alle dage efter aftale
Sidste dag er søndag den
18. Dec.
GALLERI BOMHUSET
AMAGERBROGADE 16
A,2300 KØBENHAVN S.
20963260
WWW.
GALLERIBOMHUSET.DK
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Kan man male luften?
På Nordatlantens Brygge
kan man for tiden se en
maler, som kan male luften,
så vi kan mærke den i ansigtet, kan mærke den når
vi trækker vejret, eller når
vi bliver suget ind i de bløde,
forunderlige islandske landskaber, som maleren Georg
Gudni Hauksson præsenterer os for.
Georg Gudni (født 1961 i
Island) har alderen til at
være en moderne, ekspressiv
maler, som mange af hans
malekolleger blev. Men trods
en tidlig abstrakt periode begyndte hans malerier mere
og mere at vende sig mod
at skildre landskabet. Han
var tidligt meget inspireret
af maleren Caspar David
Friedrich for bl.a. hans evne
til, når han lader himmel
og hav mødes, at skabe en
uendelighedsoplevelse ud
i universet. Maleren Mark
Rothko inspirerede ham med
sine lyse, sanselige farver
og sin fine, stilfærdige måde
at kommunikere med sine
billeder.
Georg Gudni var således
meget inspireret af lys, sanselighed og det spirituelle,
men hans egentlige baggrund var langt mere naturbundet. Hans far var geolog,
og Georg Gudni havde hele
sin barndom rejst med sin
far igennem hele Island, og
det er tydeligvis hans allerstørste inspirationskilde at
skildre sine mange, stærke
naturoplevelser fra fjelde,

vulkaner, isbræer, flade
lavaområder, dybe slugter
– det dramatiske landskab,
som han kendte så godt.
Diset lys
Georg Gudni eksperimenterede med at skildre sine
landskaber. Han havde en
stor veneration for 1800-tallets romantiske periodes
landskaber, og han var optaget af J.M.W. Turners ar-

Búrfjell
bejde med lyset i sine store
vandfarvebilleder, men han
udviklede sin egen meget
abstrakte, men også livgivende og sanselige malemåde.
Han begyndte malearbejdet
på lærredet med at male
et meget tyndt malet erindringsbillede af et motiv,
derefter malede han lag på
lag ovenpå dette billede med
store horisontale, nærmest
transparente, malestrøg,
indimellem afbrudt af nogle
vertikale strøg. Disse strøg
blev malet, så malingen

fra strøgene kunne løbe ind
i hinanden, kunne belive
hinanden, men samtidig
skal vi kunne ane vejen ind
til det første billede. Hvert
billede får således et første
erindringsbillede og strøgene derefter skal så vise os
processen frem til den helt
nærværende og aktuelle visning af motivet i det færdige
billede.
Malerens farveskala lig-

ger i et flot stort spænd af
grå nuancer, hvor gråblå,
grågrøn og grågylden er dele
af den fine farveholdning,
som også har fået nogen til
at tale om hans slægtsskab
med Vilhelm Hammershøi.
Sjælsbilleder
Georg Gudni malede altid fra
sin hukommelse. Han rejste
rundt i landet, fotograferede
og tegnede for at få hjælp
til sin hukommelse, men
hans landskaber var så dybt
forankret i hans krop og i

hans sind, at hans malerier
sjældent kan stedsfæstes.
På udstillingen ser vi, at de
eneste billeder, som har en
titel, er 8 billeder af det fjeld,
som har været hans mest afbillede fjeld, ”Búrfjell”, ellers
er alle de øvrige 21 billeder
uden titel.
Det er tydeligt, at det hans
sansning af landskabet, af
luften, af dramatikken, af
uendeligheden, af begrænsningerne, af det mystiske,
det mytiske, det skjulte, det
synlige, det usynlige, det
kraftfulde, det dybeste, det
højeste – af alt det, som universet består af, og som han
har internaliseret igennem
sit liv, det er det, han vil
skildre..
Da avisens udsendte var på
udstillingen, fortalte en henført gæst mig, at billederne
hensatte ham i en fantastisk
meditativ stemning – ”det er
meditationsbilleder, kan du
ikke se det?” Jo, det kunne
jeg udmærket se, men jeg
fornemmede nok langt mere
landskabernes umådelige
styrke, de sugede mig ind i
deres uendelighed af diset
lys, store tomme landflader,
brutaliteten i de grove mørke
strøg, som blev forhindringer
ind i landskabet bagved.
Jeg følte, at jeg fik lov til at
se tidløse landskaber, som
kunne skildre alle tider for
mig med en autenticitet,
som jeg meget sjældent har
mødt. De er malet af en tidløs
sjæl, som forblev tro mod

Art Talk på SVK
med Billedkunstner Lone Haugaard Madsen
For tiden arbejder Kunstneren Lone Haugaard Madsen på Statens Værksteder
for Kunst, hvor hun er i gang
med at producerer værker til
sin kommende soloudstilling
på Overgaden. Redaktionen
var på besøg 8. November i
Formeriet på SVK til Artist
Talk, meget interessant…
Kunstneren selv fortalte
om sin skulpturelle praksis
i relation til de værker som
vil blive udstillet…
År 2001 rejste Lone Haugaard Madsen til Wien,
studerede på akademi og tog
Diplom dér. På akademiet
var der gode forelæsninger,
og Kunstneren skabte i den
tid på kryds og tværs af
kunst, et projekt med sit helt
eget forum i forummet. Nu
er Lone Haugaard Madsen
i fuld gang med at skabe
værker med bred variation
af materialer og størrelser.
Nogle eksempelvis fundet
eller foræret til Lone Haugaard Madsen på værkstederne og på den kommende
udstillings lokalitet, som
denne gang er her på Christianshavn, Overgaden. At
integrere materialer af, hvad
der ”dukker op” de pågældende steder i arbejdsprocessen på sin vej i dette tidsrum
frem til, at en udstilling er
klar til fernisering på en
bestemt dato, er ofte en form
for frirum i et struktureret
kreativt univers fortæller
kunstneren, som bl.a. lader
sig inspirere af lokale histo-

rier, besøger kunstnere og
værksteder i nærområder,
hvor udstillinger skal finde
sted, samt ved at give sig
selv lov til at ”snuble” på
de pågældende steder og
dermed finde nye veje med
inspirerende facetter, på
en struktureret vej med
åbenhed og nysgerrighed for

tidens bringen…
Den konkrete betydning for
en bestemt genstand er ikke
det vigtigste for Lone Haugaard Madsen, men mere
dét, at udvikle og forme de
mange individuelle genstande til en helhed i konstellationer, som kan være
sammensat af et maleri,

en skulptur og måske en
del af inventar fra et rum
på udstillingsstedet, som
en reol med delvist indhold
af elementer fra flere årgange. Ligeledes bliver nogle
værker tilpasset og færdig
kreeret på udstillingsstedet, entréarealer, højder
og øvrige omgivelser taget i
betragtning. Nogle værker,
som på forhånd er blevet
sendt til stedet, kan føles
som at åbne julegaver, når
de skal pakkes ud, tilføjer
Kunstneren. Til tider fordi
nogle værker har været pakket ned og ikke længere står
først i erindringen, efter som
flere andre værker er blevet
skabt siden de på forhånd
fremsendte værker blev pakket ned… Lone Haugaard
Madsens udstillinger er
dermed klar til fernisering,
når alt er placeret på det
pågældende sted i forening
med stedet, samt når værkerne kan arbejde sammen i
konstellationer af sammensatte elementer. Værkerne
udstilles én gang, hvorefter
de opmagasineres. Nogle
værker bliver der igen arbejdet på efter en udstilling.
På den måde skabes der nye
værker med og af tidligere
skabte værker. Vi glæder
os til at se Lone Haugaard
Madsens kommende udstilling i Overgaden og ønsker alt
det bedste herfra…
Tekst og Foto: Basti

uden titel
sin umådelige erindringsopsamling, og som heldigvis
fortsatte med, indtil sin alt
for tidlige død i juni i år, at
bearbejde sine erindringer
i et meget stort antal af
malerier.
Men billederne taler sikkert forskelligt til forskellige
mennesker, da vi alle har
forskellige erfaringer, som
ligger til grund for vores
oplevelser. Georg Gudni
sagde selv, at han både

malede sine indre fjelde og
sig selv i disse fjelde.
Denne meget specielle udstilling, hvor man både kan
opleve Georg Gudnis dejlige
malerier og se en meget fin
video om hans malearbejde,
kan ses på Nordatlantens
Brygge indtil den 30. December 2011. God fornøjelse!
Jane Lytthans

Billedvævninger
på Gallopperiet
Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst, viser i hele
dette år kunst med rod i det
kreative christianittiske
miljø i de første 40 år af
Fristadens eksistens.
I december måned vises
en meget fin udstilling af
væveren og maleren AnneSuzette Sadolin, hvor hun
viser 34 billedvævninger,
som hun vævede i perioden
1976 – 1980, mens hun
boede i et af de gamle krudthuse på Christiania. Kun 3
af billedtæpperne udstilles,
resten udstilles/vises som
lysbilleder, og på ferniseringsdagen den 3. december fortæller Anne-Suzette
selv om vævningerne og om
det liv på Christiania, som
de skildrer. Vævningerne
viser cyklerne, menneskene
og arkitekturen på Christiania. Hun ønsker med sin
udstilling at sige tak og give
noget tilbage til Christiania
for den gode tid, hun levede
dér og for den inspiration,
som hun siden har taget
med sig. Hun føler stadig, at
hun hører til i de alternative
miljøer, som hun dengang
levede med.
Hun udstiller også en
samling retrospektive
malerier, som hun har malet fra firserne og frem til

pige med cykel
idag af det liv hun har levet
på landet, med sin tidligere
mand som mandlig model og
mange andre.
Anne-Suzette Sadolin udstiller sammen med Erik
Sløjfe Lovring, som har konstrueret figurer han kalder
Lego- Kirker.
Udstillingen kan ses på
Gallopperiet fra den 3. December med fernisering
fra kl. 14 - 19, hvor der
er lysbilledeforedrag kl.
14,30 og kl. 17. Udstillingen varer til og med
den 18. December. Åbent
hver dag, dog lukket mandag, fra kl. 14 – 19.
Jane Lytthans

Pige med
trillebør
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Ny Nordisk Mad

Det er svært at lave grøntsagsdyr, man skal bruge begge
hænder og

...sådan kan de se ud

Ny Nordisk...med isbjørn

Foran Nordatlantisk Brygge:Det var dejligt at løbe inde i kålcirkel-labyrinten

Ny Nordisk Madmarked
gik i gang lørdag den 5. november på kajen foran Nord
Atlantens Brygge på Christianshavn. Markedet åbnede
med musik, aktivitetstelte,
konkurrence i kartoffelskrælning og ”kålspiraler”
som legeplads, fortællinger
og myter. Økologi og kvalitet
var i højsædet i de forskellige boder med salg af lækre

råvarer. Skønt med alle de
ny opgravede, plukkede og
klippede grønsager og krydderurter. Boder med brød,
ost, honning, saft, fisk, kød.
m.m. samt smagsprøver
hist og pist. Der var en god
stemning og vejret viste
sig fra sin pæne side med
sol og næsten klar himmel.

Så skønt som i gamle dage
var høkassen repræsenteret, med idéer og opskrifter
på, hvordan en
høkasse også
nu til dags kan
bruges effektivt
samtidig med,
at den er en
oplagt mulighed
for at ”værne
om miljøet” ved
tilberedelse af
div. Gryderetter,
supper, måske
grød og meget
mere. Velbekomme…
Tekst og fotos:
Basti

Der var en stor kartoffelskældningskonkurrence - og mange børn var meget flittige....

Nu er det (snart) jul
Og julen er traditionernes
tid. En rigtig traditionel ret
(der vist er gået lidt af mode,
synd!) er kråsesuppe.
Og hvad er så det? Det
kræver jo, at du har en (eller flere) gæs, afhængig af
familiens størrelse på juleaften. Du tager kråserne fra
gåsen (hjerte, kråse, vinger
og hals – gem leveren til
noget andet), bruner dem
af i flomme (= indvoldsfedtet) fra gåsen, tilsæt suppeurter, suppevidsk, salt og
peber, dæk m. vand og lad
simre i nogle timer. Husk at
skumme suppen af ind i mellem, ellers får du en kedelig
smag. Fisk kråserne op og
hold dem varme, sigt suppen

og hæld den i gryden igen.
Tilsæt æblestykker og svedsker. Smag til med sukker
og eddike, gerne kvædevinaigre, hvis du kan få fat i
det. Suppen skal være sur/
sød. Tilbehør: groft rugbrød,
evt. en dram.
Forleden fik jeg kulmulefiletter hos vores lokale fiskepusher. Kulmulen er en
fætter i torskefamilien, ofte
lidt løsere i kødet og derfor
billigere, men udmærket
velsmagende.
Nu var det så heldigt,
at kort forinden havde et
herværende supermarked
haft tilbud på jomfruhum-

Herover: Der var
konen med høkassen
og Anton med hans
fine saft...

Der var gang i på Nordatlantens Brygge den 5.
november,hvor både børn, mor og far, onkler og tanter sammen med bedsteforældre kunne tilfredsstille
deres nysgerrighed og blive klogere på økologien og
kunsten, lave skulpturer af økologiske grøntsager.
Der var rigeligt af lære om alverdens mærkeligeste
fisk som torskens lillesøster... og høre historier om
Moder Jord, se udstillingen om færøsk
Hanni Bjartalid,
både maleri, collage,
assemblage og tegning, men uanset
hvilken teknik han
anvender, synes metoden i de senere år
kumulativ og går ud
på at samle en vrimlende mængde billedelementer til en helhed, på én gang rå,
poetisk og dybt original.
Samtidigt kunne
man blive fotograferet med den store
store isbjørn på vej
til udstillingen.
telst og foto: Irma
Clausen

….

mere fra Læsø. Jeg havde
kogt fond på skallerne og

smidt den i fryseren. Så det
var jo ligesom 2 ingredienser, der var på plads. Lidt
sprødstegt bacon (øko- og
håndæltet – smager bedre

– sundere) lod sig hurtigt
improvisere. En nyrørt kartoffelmos i
små forme og
gratiner i en
hed ovn. Skyl
lidt babyspinat. Kog hummerfonden lidt
ned og smag
yderligere til,
evt. m lidt tør
sherry. Jævn
til sidst m.
smørklatter.
Steg fisken
(ikke for hård varme)på
skindsiden til den er opaliseret på oversiden.
Montér retten på lunede
tallerkner. Vend toppene af

kartoffelmos ud på tallerknerne, læg fisken ved siden
af, dekorer kartoffeltoppene
med baconskiverne. Hæld
sovs i bunden af tallerkenen
(gerne lidt dekorativt) og
pynt med babyspinaten. En
god, tør hvidvin til, chablis,
hvis du er i soldehjørnet. Bon
Appetit.
Og så var der jo gåseleveren…
Nu er vores gås ikke fra
Frankrig og voldfodret – så
leveren er ikke foie gras =
fedtlever. Må mine læsere
undgå at prøve dette på egen
krop, altså fedtlever. Men
desuagtet er gåseleveren

fuld af velsmag. Du kan
selvfølgelig vælge at blende
den ned i kråsesuppen =
federe smag i en herefter
uklar suppe. Men du kan
også – når I nu snart skal ha
familiejulefrokosten alligevel – vælge at putte leveren i
en blender, tilføj salt, peber,
estragon, cognac, et helt
æg, lidt mel og VROOOM
– blenderen kørte. Ned i en
form. 20-30 minutter i en
hed ovn. Køl lidt af, server
m. cornichoner som smålunt.
God Jul og Fremgangsrigt
Nytår.
Madam M.
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Endnu en gylden sæson til rugbyfolkene på Holmen
2011 blev endnu en sæson til at huske for CSR/Nanok
Rugbyklub. Seniorholdet markerede sig igen på toppen af
dansk rugby, ungdomsafdelingen vokser, og klubben har
fået gang i nogle projekter som skal være med til at sikre
klubbens fremtid.
POKALGULD, DM BRONZE
Sæsonens højdepunkt blev pokalfinalen, som fandt sted
inden sommerferien på Holmens Idrætsanlæg foran næsten
1000 tilskuere. Finalmodstanderen var lokalrivalerne
Speed fra Tårnby, og det blev til en dramatisk kamp.
Værtsklubben kom hurtigt frem, men Speed fik overtaget
mod slutningen og kæmpet sig tilbage indenfor en enkelt
scoring, således at spændingen holdt til dommerens sidste
fløjt. Det blev det 4. pokalmesterskab til CSR/Nanok i løbet
af kun 5 år.
Sæsonens sidste halvdel var ellers alt andet end ’business
as usual’ for de sejrsvante rugbydrenge. Holdets status som
ubesejrede sluttede i september efter mere end 2 år uden
turneringsnederlag. Nederlaget, som blev fulgt af et par til,
betød bronzemedaljerne til CSR i DM turneringen. En god
sæson for de fleste – stof til efterretning for klubben, som
vandt DM turneringen 3 gange i perioden 2007-10.
Klubbens spillende træner Richard Stephens har valgt
at stoppe både som spiller såvel som træner, og klubbens
ledelse er på jagt efter en ny træner til at tage over fra den
sympatiske englænder.

et beach rugby projekt, hvervekampagner i Påskeferien
og rugbykolonier om sommerferien sammen med andet
rekrutteringsarbejde har været, at der i dag er omkring 50
aktive ungdomsspillere i klubben.
Mere vil have mere, og klubben har modtaget ca. en kvartmillion kr. fra Københavns Kommune til at afvikle flere
rekrutteringsprojekter, som også har et socialt sigte, hvor
målsætningen er 50 nye ungdomsmedlemmer i løbet af to år.
DEN LYSE FREMTID
Imens CSR/Nanok har været på toppen af dansk rugby de
senere år, er der ingen i klubben, som har tænkt sig at hvile
på laurbær. Udover ovennævnte rekrutteringsarbejde,
som skulle betyde at CSR/Nanok har landets største

ungdomsafdeling i rugbysporten, har klubben modtaget
en million kr. til renoveringen af barakken, som huserer
klubbens styrketræningsudstyr.
”Som det er i dag, træner klubbens spillere flere gange om
ugen i f.eks. Fitness.dk. Med den nye styrketræningsrum
– som bliver færdig i løbet af 2012 – vil flere kunne vælge
at træne i klubben i stedet. Det vil give meget mere liv
i klubben. Styrketræningen er også en aktivitet, som
bygger bro internt i klubben imellem seniorafdelingen
og de ældre ungdomsspillere, da det er noget de kan
dyrke sammen,” forklarer Jon Jay Neufeld, som er aktiv i
klubbens ledelse.

FREMSKRIDT PÅ UNGDOMSSIDEN
Klubbens ungdomsafdeling trives, og CSR har nu en af
landets største ungdomsafdelinger. For et par sæsoner
siden var der ellers kun en håndfuld aktive ungdomsspillere
i klubben, og man overvejede hvorvidt ressourcerne skulle
fokuseres på seniorsiden i stedet. Men klubbens ledelse tog
arbejdshandskerne på, og resultatet af utallige skolebesøg,
Pokalfinalen 2011 blev en rigtig Christianshavnerbegivenhed, og næsten 1000 mennesker
var mødt frem for at støtte de lokale helte til sejren mod lokalrivalerne Speed fra Tårnby.
Fotos: Daniel Storch

Er dit nytårsforsæt at dyrke mere motion?
Så løb med Christianshavns Lokalråds løbeklub lørdag kl. 9.

Juletræsfest i Christianshavns Idræts Klub
Til dem der stadig tror på julemanden, til de små christianshavnere
og til alle medlemmer af CIK er der juletræshygge
lørdag d. 3. december 2011
kl. 14.00-17.00

Traditionen tro vil den årlige juletræsfest finde sted i

CIK´S Sportscenter, Bådsmandsstræde 20
Du kan klippe-klistre de fineste julehjerter og kræmmerhuse til juletræet
og lave din egen juledekoration. Men her slutter festen ikke. Vi skal også danse om
juletræet.
Dette gælder både børn og voksne og forhåbentlig også julemanden
I anledningen af, at julemanden kommer, ser vi gerne,
at I medbringer en lille gave til max 50kr., med barnets navn på.
Selve arrangementet koster 35 kr.
Dette inkluderer dog også en godtepose og en juice til børnene
og til de voksne kaffe el. gløgg samt æbleskiver.
Der kan købes øl og vand i baren,
samt gløgg, pølser og brød i køkkenet.
Der skal betales ved tilmelding senest mandag d. 28. november 2011.
Med sportslige julehilsener
CIK’s ungdomsudvalg
Jonna (41416747)
Pernille (20632112 / walter1@ofir.dk)
Cecilie (cille_d@hotmail.com)
Ja vi tilmelder ______børn og ______voksne à 35 kr. = i alt _________kr.
til juletræsfest i CIK lørdag den 3. december 2011-----------------------------Navn:____________________________________________________________
Afdeling (fx fodbold, gymnastik):_________________________________________

Nogle af løbeklubbens medlemmer deltager i
konkurrenceløb, som f.eks. Berlin Maraton
Listen
af
gavnlige
virkninger ved motion synes
ingen ende at tage. Ikke
blot får man statistisk set
færre sygdomme gennem
livet, men motion har også
en udtalt indvirkning på
psyken. Det er åbenbart
svært at blive deprimeret,
hvis man en gang i mellem
ser solen stå op over
Øresund eller gæssene
trække over Kastellet.
Men det kan godt være
svært at få taget sig sammen
til det. Efter en lang dag på
arbejde, lidt at spise og den
dejlige varme i stuen, er det
næsten ikke menneskeligt
muligt at få bundet skoene

og komme op af stolen igen.
Nogle siger at vejen herfra
og hen til skoene, er den
vanskeligste del af ruten.
Det var derfor at
Christianshavns Lokalråd
for snart et år siden
lancerede
lørdagsløbeklubben. Det er ulige
meget nemmere at komme
ud af de dejlige, lune dyner
og få lidt ud af dagen, hvis
man ved at der står en flok
– lige så trætte – løbere
og venter på en nede på
hjørnet.
Så hvis et af dine
nytårsforsæt er at få dyrket
lidt mere motion, er du

velkommen på holdet. Vi
løber som regel omkring 10
km på en times tid, men selv
om nogle løber hurtigt og
andre langsommere, følges
vi ad. I det omfang der er
luft til det, diskuteres som
regel aktuelle begivenheder
eller den generelle situation
i en verden af lave.
Hvor:
Orlogsmuseet,
Overgaden - Hvornår: hver
lørdag
kl.
9.00
Pris:
Ingen
kroner, kun menneskelige
omkostninger.
Af Knud Josefsen
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Et kort, hektisk
efterår for Sofie
fortsætter i et
langt forår!

30. oktober startede Sofies
Jazz Klub sin (pga reducerede bevillinger) ret korte efterårssæson. Starten
var forrygende. Multigeniet
Kresten Osgood havde mobiliseret en række knalddygtige unge musikere, der
under Krestens kompetente
ledelse gav de mange fremmødte én på opleveren.
Stramme arrangementer,
præcist spillende musikere
og stærkt engagement - det
ku vist ikke gøres bedre.
Så kom Carsten Dahl og
gav en mindeværdig solokon-

cert. Som altid - når det er
Carsten - helt unik.
Morten Grønvad havde
allieret sig med den garvede
bassist Mads Vinding og
råswingede os gennem en
dejlig eftermiddag.
Og så dukkede Kresten
Osgood op igen! Denne gang
med det unge New England
tenorgeni Ned Ferm.
Tenorsaxofonisten Jesper
Løvdahl - sammen med den
fantastiske pianist Søren
Kristiansen - sluttede sæsonen med en Art Tatuminspireret koncert.

Og så kommer jo 2012! Gæt
hvem, der leverer vores
traditionsrige nytårskoncert! Jo, det er rigtigt - som
altid Tomas Franck Original Quartet - og så kaldet
kapelmestrenes kapel. De
er sprællevende allesammen: Tomas Franck (tenorsax), Carsten Dahl (piano),
Lennart Ginman (b) og Ole
Streenberg (dm). Og det
foregår 8. januar.
15. Januar kommer MOVE
- trommeslageren Jonas
Johansens succesrige ensemble. Jonas er forøvrigt
også Christianshavner. Udover Jonas består bandet af
Frederik Lundin (ts), Jakob
Christoffersen (piano) og
Daniel Franck (bas).
22. Januar fortsætter
stjerneparaden. Denne gang
har Jesper Løvdahl hentet
stjernerne i det store USA:

Ari Honig på trommer og
Joel Frahm på sax´er - suppleret med vore hjemlige
stjerner Søren Møller på
orgel og Jesper selv på tenorsax.
Og 29. januar kommer Jan
Harbeck (ts) sammen med
Christian Frank på guitar
- en af pt mest berømmede
duoer.
Og
det
foregår altsammen på
Sofiekælderen
- hver søndag kl. 15.Og
entréen er
rørende 70,- kr
(kun 50,- kr for
medlemmer og
studerende).
Vel mødt.
Sofie.

Herover ses 2 dele af det fremragende støtteorkester, Kresten
Osgood havde mobiliseret.

Her til højre swinger Morten Grønvad og
Mads Vinding efter noder - og også uden
noder! Endda uden unoder!
Tekst og foto: sofie

Little Village Country Music Club med
special guest Peter Bluestime rider vestpå i
Beboerhuset

Hver mandag 1819.30

Foto: Peter Country

Little Village Country Music Club
i Christianshavns Beboerhus
Crazy Christmas Country Edition”
Onsdag d. 7. December kl. 21.00 sker der noget helt særligt
Feat. Fistful Of Dollars & Special Guests: Michael Staun, OleHenning Madsen og Thomas Negrain
Så er det op på julehesten
igen. Vi er stolte af, at kunne
præsenterer multiinstrumentalisten og komikeren
Michael Staun på banjo,
mundharpe virtuosen OleHenning Madsen ex. Texas
Twisters og über –crooneren
Thomas Negrain som er aftenens speciel guests.
Sædvanligvis er det vores
husorkester Fistful Of Dollars som står for backingen.
Entré 50 kr. Budweiser 20
kr. Jack D. Shots 15 kr. See
YOU!
www.michaelstaun.dk www.
fistfulofdollars.dk
En gang om måneden
omdannes Christianshavns
Beboerhus til roadhouse
og spiller country musik.
Vi kalder det for Little Village Country Club, og på
scenen står klubbens husband, Fistful Of Dollars med
special guests, som består
af både lokale og nationale

stjernemusikere fra den
danske musikscene.
Country genren har et lidt
blakket ry i Danmark, og det
vil vi gerne gøre noget ved.
Et af problemerne for genren
er, at den ikke har nogen
græsrødder her. Vi vil gerne
skabe en hjemmebane for
country i København. Et eted
hvor musikere med kærlighed for genren kan mødes,
jamme og skabe kontakter.
Et sted hvor publikum kan
høre en nichegenre spillet
live af danske musikere.

Radio
Bluestime

Vi præsenterer musik fra
det enorme bagkatalog, som
genren bygger på. Derudover
skaber vi en scene for ny
danskkomponeret countrymusik. Endelig eksperimenterer vi med at blande genren med danske numre i ny
country forklædning. F.eks.
har vi haft Frede Norbrink,
Thomas Negrain, Nikolaj
(& Piloterne) Christensen
og Peter Smith til at synge
deres hits i helt anderledes
western versioner.

98,9 mhz og 98,8
hyb.
NYT NYT! - hør seneste
udsendelser på www.
s o u n d clo u d . co m/r a d io blues-time
December:
Mandag 5.12 : News – bl.a. om koncertaktuelle Mud
Morganfield
V/Dr. Jive.
Mandag 12.12: Lunns Corner: Blueshistorien fra
toppen (vol. 2)
V/Morten Lunn
Mandag 19.12: ”Merry Christmas Baby” - Den blå
julestue.
V/redaktionen.

Vi er tilbage i 2012
Januar:
Mandag 2.1 : News. Ny Cd fra Thorbjørn Risager.
V/Dr. Jive.
Mandag 9.1 : Dr. Jive and his open house.
V/Dr.Jive
Mandag 16.1: Lunns Corner
V/Morten Lunn
Mandag 23.1: The big beat from New Orleans
Bl.a. om Dave Bartholomew.
V/Hans Knudsen og Dr. Jive.
Mandag 30.1: Panilds pladeparade: Året der gik.
V/Troels Panild.
NYT NYT! - hør seneste udsendelser på www.soundcloud.com/radio-blues-time

24

Christianshavneren nr. 9 / December 2011

Christianshavns Biblioteks Filmklub

Nyt fra Lokalrådet

Vi må ikke reklamere uden for biblioteket med eksakte titler, så
du må hente programmet på biblioteket.
Hvis du giver eller sender din mail til bibchr@kff.kk.dk får du
programmet tilsendt. Fri entre

November-december 2011

Torvet
Som alle kan se er kommunen ved at montere et toilet på torvet.
Toilet er godt, men placeringen er ikke heldig! Sammen men
mange andre gode kræfter har vores ”torvegruppe” arbejdet for at
få placeret toilettet et sted hvor der var plads – det lykkedes desværre ikke.

Vises nu på stort lærred   
Onsdag den 7. december kl. 19

En hoteldirektør og håndlanger for mafiaen falder i unåde hos sin boss, da han ikke
følger dennes brutale ordre til punkt og prikke. Han undslipper med nød og næppe
med livet i behold, men vender så tilbage for at tage hævn.
Sydkorea har i de seneste år produceret et hav af actionfilm og Kim Ji-woons mesterværk fra 2005 er måske den smukkeste af dem alle. Michael Bo i Politiken kaldte den
med god grund ”ypperlig elegant” og beskrev den som ”forrygende stilfuld action; til
allersidst transcenderer den sin genre og bliver til stor kunst.”
Spilletid 120 min. Filmen vises i HD med engelske undertekster.

Onsdag den 14. december kl. 19
Månedens dokumentar

40 år efter Thylejren vælter det ud med bøger om
Hippiebevægelsen og Frøstruplejren og
Christiania. Vi viser dokumentaren fra 1970:
På en pløjemark ved Frøstrup i Thy iværksatte
foreningen Det ny Samfund i 1970 en sommerlejr,
som i løbet af to-tre måneder fik besøg af omkring
7.000 mennesker. Målet var at udforske alternative samværsformer for derigennem at finde frem
til nye samfundsmodeller. I kølvandet på Thylejren fulgte 70’ernes eksplosion af livsstilseksperimenter: Christiania, Projekt Hus og kollektiver spredt ud over landet.
Det danske samfund var forandret for altid. Helt i
projektets ånd er filmen optaget som en kollektiv
improvisation.

Plan for trafiksikkringen af Prinsessegade
Lolkalrådet, Lokaludvalget og beboernetværket ”Sikker Prinsessegade …” opfordrer
alle til at komme med gode ideer til hvordan Prinsessegade og de omliggende gader
kan trafiksikres. Kommunen går nu i gang med at lave en plan for hvordan de 5 mio.
kr. som er bevilliget, skal bruges. Trafiksikringen har været nødvendig i mange,
mange år, og der er stadig for mange trafikulykker!
Sikker Prinsessegade – ikke flere biler
Beboernetværket ”Sikker Prinsessegade – sikker Alladin” samler underskrifter ind fra
alle beboerforeninger og institutioner i området.
Vi protesterer over den paradoksale beslutning om først at trafiksikre og derefter forøge antallet af biler med 40-80 %! Det bliver nemlig resultatet med politikernes forslag
om at sløjfe busslusen, og gøre Prinsessegade til hovedvejen til Holmen.
Underskriftindsamlingen går godt, men vi mangler stadig enkelte foreninger og (især)
nogle forældrebestyrelser i institutionerne.
Læs mere på Lokalrådets hjemmeside og find link til netværkets side på Facebook.
Der er også adgang for dig der ikke er på Facebook!

Onsdag den 21. december kl. 19.

Lokalplan for Krøyers Plads på vej Vi er naturligvis tilfredse med at NCC ikke
vil bygge højhuse på Krøyers Plads. Til gengæld ønsker de en bebyggelsesprocent der
er meget højere end i højhusprojektet! Dvs. at selv om byggeriet er lavere, bygges der
langt flere kvadratmenter på grunden (=penge).
Den meget hårde udnyttelse af grunden giver mindre friareal, mindre plads til rekreative formål og væsentligt mere trafik i Strandgade end højhusprojektet.
Det er ikke godft nok!
Et lokalplanforslag er på vej og vil formentlig snart komme i høring.

Ingen film mellem jul og nytår – på gensyn i januar 2012 - Christianshavneren
udkommer ikke pr 1. januar, men til februar, så kig efter “Film” på Biblioteket.

Broerne og ombudsmanden
Lokalrådets klage til ombudsmanden over myndighedernes behandlingen af brosagen
førte ikke til noget i denne omgang. Ombudsmanden har svaret at han ikke kan gå
ind i sager der verserer for retten, ogsådan er det jo nu, hvor Lejerbo som bekendt har
indgivet en stævning.
Lejerbos stævning af kommunen og naturklagenævnet kommer måske for retten til
december. Vi følger sagen og opfordrer interesserede til at bakke op om initiativet
”Lad Havnen Leve”.

Pernilla Augusts instruktørdebut er måske årets
stærkeste drama. Med den nyslåede internationale filmstjerne Noomi Rapace i hovedrollen, er
filmen et tilbageblik på en svær start i livet, men
med et stærkt, uafviseligt håb på fremtiden...
Fik Nordisk Råds filmpris for 2011 .

Besøg vores hjemmeside www.christianshavnslokalraad.dk og læs om vores
aktiviteter. Vi kan også kontaktes via formanden, Jane Lytthans, tlf. 3254 9226.
Lokalrådsmøderne er åbne og holdes kl. 19:00, se mødested og dagsorden på
hjemmesiden.

GadeHjerteJulekalender

Opera anmeldelse
Opera i Operaen, Store Scene på Christianshavn ”LIVLÆGENS BESØG”,
med musik komponeret af Bo Holten. Iscenesættelse af Peter Oskarson.
Fra den tavseste stilhed til slag på gong gongen, starter denne historiske fortælling om Kong Christian VII, Struensee, Caroline Mathilde og
Kongeriget Danmark på den tid. Med skøn musik og sang, samt vidunderlige smukke farverige kostumer, drives publikum i Operaen her på
Christianshavn med på rejse tilbage i tiden. I en fin harmoni af nutidens
tekniske muligheder, interessante og imponerende scene skift og dygtige
Kunstnere, fremføres denne dramatiske historie, om et af Danmarkshistoriens mest dramatiske trekantsdramaer. En god oplevelse hvor fortid og
nutid mødes…
tekst og foto: Basti

Igen i år er der en lille julegave til dig og dine
gader og dem der færdes i dem. Velkommen til
GADEHJERTEJULEKALENDER,GHK 2011 - fra
alle os til alle jer!
STREETHEART viser med GHK for 3. år i træk
sin hengivenhed til gadens kunst, og sætter med
denne alternative julekalender fokus på de gratis
glæder, gadekunsten bidrager med i hverdagen også når det er jul.
24 gadekunstnere gemmer 24 kalenderlåger med
gadekunst. Lågerne er gemt overalt i København og
kan tage alle tænkelige og utænkelige former, når
de leger med byens rum, mure, gader og inventar.
Kig højt og kig lavt, og husk kamera når du smutter
ud på eventyr i vinterbyen.
Hver morgen kan du stå op, tænde dit kalenderlys,
skænke dig en kop kaffe og åbne lågen i din virtuelle GADEHJERTEJULEKALENDER på www.
streetheart.dk. Her får du dagens ledetråd til, hvor
i byen du skal starte din skattejagt.
Finder du dagens “låge”, så tag et billede af den
og send det til writeus@streetheart.dk inden midnat
og deltag i den daglige lodtrækning om masser af
dejlige julepakker skænket i den bedste juleånd
af de rareste butikker i byen. GHK bliver til i fællesskabets gavmilde ånd og alle de medvirkende
arbejder 100 % frivilligt for at give dig grund til at
smile lidt mere naturligt i julemåneden.
Det kan godt være at street art blev erklæret død
i 2011, men ligesom Jesus, så genopstår den sgu
bare igen og igen - i nye former, nye farver og nye
klæder. Halleluja!
Glædelig jul og kærlig hilsen
Søs&Christina, STREETHEART
www.streetheart.dk - writeus@streetheart.dk

Julen 2010 fik vi bl. a.
denne gadekunst

