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GUDSTJENESTER

KONCERTER

3. juni
kl. 10.30 Børne- og familiegudstjeneste ’Putti-gudstj.’
Selma Ravn
10. juni
kl. 10.30
Peter Birch

Tirsdag den 5. juni kl. 20: Erotiske salmer, Flamma
og orgelværker af Bent Lorentzen, opført af Joanna Stroz,
basbarytonen Morten Frank Larsen og Jens E. Christensen.

17. juni
kl. 10.30
Selma Ravn
24. juni
kl. 10.30
Peter Birch
JULI
Søndag 1. juli
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Marlene Lindsten
Søndag 8. juli
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Peter Birch
Søndag 15. juli
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Marlene Lindsten

Søndag 22. juli
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Peter Birch

Tirdag den 19. juni kl. 20: Koncert med Rødovre Concert
Band, dirigeret af Jørgen Misser Jensen. Der spilles musik af
Sibelius, Timo Forsström, Patrick Doyle samt en uropførelse
af Søren Hyldgaard. Solist er basunist Jesper Juul.

Søndag 29. juli
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Marlene Lindsten
AUGUST
Søndag 5. august
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Selma Ravn
Søndag 12. august
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Selma Ravn
Søndag 19. august
kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Peter Birch
Søndag 26. august
Kl. 10.30
kl. 12.30 Musikgudstjeneste
Peter Birch

Højskoledage på Havnen - for sjette gang
For sjette gang inviterer Vor Frelsers Kirke til
en overskrift, vi har lånt af idehistorikeren Michael Böss,
der i et interview har talt om, at kirken er de store tankers
frirum. Vi har sat et spørgsmålstegn på - og har indbudt en
række spændende foredragsholdere til at levere svar. Blandt
dette års foredragsholdere er debattøren og præsten Sørine
Gotfredsen og salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen.
Vær med til tre dage med inspiration, samvær, musik,
fællesskab - og højt til loftet!
Programfolder kan fås i kirken, på kirkekontoret eller på
kirkens hjemmeside www.vorfrelserskirke.dk

Christianshavns vartegn fylder 260 år
Vor Frelsers Kirkes spir blev indviet 28. august 1752 – og
260-årsdagen bliver markeret med et festligt program, der er
åbent for alle tirsdag 28. august kl. 13.30-16.00:
Kl. 13.30-14.30: Foredrag og musik i Vor Frelsers Kirke
Kl. 14.30-15.30: Søværnets Tamburkorps spiller på
kirkepladsen
Tårnet, der er ikon for hele bydelen, bliver skildret i en
lille bog, der bliver udgivet på jubilæumsdagen. Den lokale
fotograf Per Henriksens fremragende billeder af tårnet
udgør billedsiden i bogen, der også indeholder artikler af
Nils Vest og kirkens klokkenist Lars Sømod. Bogen sælges i
tårnbutikken

Tirsdag den 10. juli kl. 20: Bach og Per Nørgård
belyser hinanden, når organist Jens E. Christensen spiller
fødselsdagskoncert for Per Nørgård med opbakning af
Johann Sebastian Bach.

Vor Frelser Kirke
KLOKKESPILLET
Torsdag den 14. juni kl. 15
Lars Sømod spiller koncert på kirkens klokkespil.
Torsdag den 21. juni kl. 15
Klokkenisten Lars Sømod spiller en halv times program fra
tårnets koncertklokkespil.
Lørdag den 30. juni kl. 18
Klokkenisten Peter Langberg (DK) spiller en times
klokkekoncert fra tårnets koncertklokkespil.
Lørdag den 7. juli kl. 20
Klokkenisten Joanna Stroz (DK) spiller en times
klokkekoncert fra tårnets koncertklokkespil.
Lørdag den 14. juli kl. 18
Klokkenisten Karin Viller Hansen spiller en times
klokkekoncert fra tårnets koncertklokkespil.

Tirsdag den 17. juli kl. 20: Den hollandske organist
Reitze Smits spiller orgelmusik af Buxtehude, Bach, Poulenc
og Alain.
Tirsdag den 24. juli kl. 20: Barok, romantisk og nutidig
musik er på programmet, når den engelske organist Stephen
Farr spiller orgelmusik af Bruhns, Schumann, Liszt, Alain,
Jiri Ropek samt dansk førsteopførelse af Judith Bingham.
Tirsdag den 31. juli kl. 20: Fransk orgelbrus. Organisten
Lars Sømod spiller musik af Franck og Widor.
Tirsdag den 7. august kl. 20: Den engelske organist
Christopher Herrick spiller tysk og amerikansk orgelmusik –
af Buxtehude, Bach, Liszt, Buck, Weaver og Behnke.
Tirsdag den 14. august kl. 20: Spansk orgelmusik fra
4 århundreder: Den spanske organist Miguel Bernal Ripoll
spiller orgelmusik af Cabezón, Arauxo, Bruna, Cabanilles,
Soler, Gorriti, Otano, Torres og Guridi.
Tirsdag den 21. august kl. 20: Prædebut fra Det Jyske
Musikkonservatorium: Orgeldebutanten Anders Grankvist
Schou spiller værker af bl.a. Hollins, Gowers, Krebs og Reger.
Fri entré til alle koncerterne.

Lørdag den 21. juli kl. 18
Klokkenisten Tiffany Ng (USA) spiller en times
klokkekoncert fra tårnets koncertklokkespil.

Milde Moses!

Lørdag den 28. juli kl. 18
Klokkenisten Karel Keldermans (USA) spiller en times
klokkekoncert fra tårnets koncertklokkespil.

Vi arbejder med musical hver søndag eftermiddag fra kl. 1517, første gang søndag 19. august i kirken. Der drikker vi saft
og spiser kage og øver sange og meget mere. Vi vil arbejde
med Tante Andantes musical ’Milde Moses’, hvor der brug
for både ægyptiske soldater, Faraos smukke datter og nogle,
der kan være Det Røde Hav!

Natkirke hver fredag kl. 20-23

– sidste gang 29.6. Herefter holder Natkirken sommerpause
og slår dørene op igen fredag 7.september.

Sognepræst Peter Birch fylder 50 år
menighedsråd til åbent hus og morgenbord i sognegården,
Stanleys Gaard, St. Søndervoldsstræde 2, 1. Sal fredag 15.
juni kl. 8-10.30. Enhver er velkommen!

Skal du være med i vores musicalgruppe?

Så er du mellem 8-12 år, så kom – og tag gerne mor eller far
eller bedstemor med. Der er også brug for sceneteknikere og
skræddere…inden vi skal spille det i kirken lørdag 7. oktober
for alle venner og familie.
Ring til os, hvis du vil spørge om noget: Lars Organist 41
125845/Selma Præst 61 772322

Fra Cannes til Christianshavn
Af sognepræst Marlene Lindsten
Fredag den 8. Juni kan christianshavnerne møde
journalist og forfatter Kim Skotte, der siden 1996
har været tilknyttet Politiken, først og fremmest
er hjemvendt fra Cannes Film Festival, vil denne
aften udskifte sin anmelderstol med en kirkebænk
og læse højt fra sin egen digtsamling: ”Sensei
forlader forstaden”. Digtene omhandler tilværelsens
sammensathed mellem orden og kaos, humor og
melankoli. Digtoplæsningen sker i et samarbejde med
Christianshavns lokale jazzsaxofonist og komponist
Emil Hess, der mellem oplæsningerne vil spille
diverse uddrag fra sit seneste album, Night Church,
der er komponeret til og optaget i Vor Frelsers
Natkirke. Albummet udkom den 20. marts i år og kan
købes i kirken.
Oplev Kim Skotte og Emil Hess fredag den 8. Juni kl.
20.00-21.00 i Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade
29, 1416 København K. Der er gratis entré.
Kim Skotte og Emil Hess

foto medsendt
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Christianshavns Lokalhistoriske Forenings 25 års jubilæum
Uddrag af formand Asbjørn Kaasgaards tale
På vegne af Christianshavns
Lokalhistoriske Forening &
Arkiv vil jeg byde velkommen. Det er overvældende
at se så mange. Jeg kommer
nok til at holde to taler - en i
hvert rum - ellers kan man
nok ikke høre den.
Interessen for den lokale historie har altid været
der – men i 1987 dannede
vi en forening, som skulle
varetage opgaven. Ret så
mange, der også er tilstede
her, har været med i alle
25 år.
Med overtagelse af Vagthuset i 2006, og med økonomisk støtte fra Københavns
Arkivudvalg, Christianshavns Lokaludvalg og senest
Veluxfonden , er der sat fart
på formidlingen af Christianhavns Historie.
Vores jubilæumsaktiviteter
omfatter et historisk blad,
Kend Christianshavn, som
er bragt i vores lokalavis i
7500 eks og ligger her i et
særtryk på glittet papir i
2000 eks. Desuden har der
været foredrag om Christian
IV og ud over receptionen i
dag, bliver der en guidet se-

jltur i kanalerne og havnen
i maj + en tur til Hven i
august.
Og jeg skal da lige love for at
aktiviteterne har bragt os i
fokus. Aldrig før har vi fået
så mange arkivalier, bøger,
fotos, malerier og effekter,
på så kort tid. Det er dejligt, at vores arbejde bliver
påskyndet – og vi vil snarest
formidle det her i Vagthuset
og på vores hjemmeside, som
jo også udvikles uge for uge.
D et he lt sæ rl ig e ved at
beskæftige sig med Christianshavns Lokalhistorie,
er at selve byen er resultat af en beslutning. Der
er ikke noget naturgivent
her. Byen er en kunstig ø
– en opfyldning af vand og
sumpede engarealer ud for
Slotsholmen oven på det,
der hed Revshaleholm. Alt
har fra begyndelsen været til
forhandling. Skulle det være
en bådsmandsby eller skulle
det være en fæstningsby for
de adelige? Hvilke privilegier skulle købstaden have?
Mange beslutninger var rent
diktatoriske, andre resul-

tater af innovativ virketrang, og nogle resultater af
demokratiske beslutninger.
Men som sagt, har alt været
til diskussion . Christianshavns Borgmestre og rådmænd blev smidt i Blåtårn
i 1600 tallet for at stå fast på
de privilegier de have opnået
vi i dag blandt bydelens
mange aktive, der som det
naturligste blander sig i alt,
og forventer at blive taget
med på råd.
Christianshavnerne er jo
alle indvandrere og kombinationen med påvirkningen
fra de mange søfarendes
internationale erfaringer og
udsyn , har nok dannet det
stof, som gør selvforståelsen
og selvfølelsen så stærk som
den er.
Tak for gaverne. Se jer omkring i huset og se de mange
fotos og se den ny billedfrise
med den forsvundne side af
Torvegade. Og kom snart
igen, da vi i den kommende
måned får nyt gulv og vinduer.

Lokalhistorisk Forening havde åbent hus, de de fejrede det 25. jubilæumsår. Og der
var fuldt hus , trods regn og blæst, hele dagen med masser af nysgerrige, glade gæster.
ophængning og opbevaring. Senere, da den lækre servering fra Cibi e Vini blev sat på
bordet, blev der kø til langt ud på gaden - og udenfor var der en konstant og livlig søgen
lige bøger for at spæde i kassen hos Lokalhistorisk Forning.

Bogfestival

-

Lokalhistorisk 25 år
Ú±¬±-æ
Ó¿®·» Ó¿®µ«-

Brandmand
Asbjørn
I dejligt forårsvejr og med

sig en forskrækkelse. I et forsøg på at skabe en rar
atmosfære bag ved Vagthuset har han hældt halvanden ton jord op over den gamle bunker. Dér skal

Christianshavns Litteratur
Historiske Bogfestival 2012
Morten Sabroe fortæller om sin bog
”Fader Vor”

til den helt forfaldne bunker fjernes - men i sommerheden gik der ild i noget af den gode jord, så både
Behjertede naboer opdagede ilden i tide, så nogle
ordentlige spande vand kunne klare problemet,
heldigvis!

Christianshavns Lokalhistoriske Forening fejrede
den 28. april sin 25 års fødselsdag

jubilæumsbladet ”Kend Christianshavn”, og iøvrigt kunne
man kigge i arkivets beholdning af kort, fotos og malerier fra
før og nu. Som det anes på billedet havde foreningen også opviste de huse, som udgjorde den nedrevne nordøstlige side af
billige bøger til billige penge.
tekst og foto: Marie Markus
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Fristaden inviterer til Aktionærfestival
Den 1. Juli er dagen, hvor Christiania
betaler millionerne, til frikøbet af
Fristaden.
En del af beløbet er samlet ind, ved
salg af Folkeaktien.
Og nu er det tid til at sige tak for det.

25. juni åbner Grå Hal for en uges Totalkultur med det
bedste og værste, Christiania og venner kan præstere,
i en ramme af Café hygge og Kunstudstilling, med Live
Musik hver eftermiddag og aften.
Dette er essensens af skæv kreativitet, runde følelser,
former og farver.

SOFIEBAD
Retrobad
Onsdag d. 6/6 kl. 19.00 Danske
badetraditioner v.
Hanne Rasmussen

restaurerede bad med
sauna, hamam, koldtog varmtvandskar og te

Historisk fortælling
om vand og badning i
dansk sammenhæng,
med udgangspunkt

Kurbad med
Urtekarbad

er efterfølgende
retrobadning, som i de
gode gamle 1950’er
Onsdag d.
20/6 - kl. 19.00
Midsommerbadning v.
Michael B. Jensen
Michael Jensen fortæller
om en stemningsfuld
med saunabadning,
Efterfølges af praktiske
øvelser i saunaen
med venlige dask med
en friskbunden vihta

Derfor er Christiania i de sidste uger
af juni klædt på til fest
En fest i gaderne, i haverne, i oaserne og i Den Grå Hal
Torsdag den 21. juni startes der op med fejring af
Grønlands Nationaldag.
Derefter er Christiania resten af måneden klædt på til
Folkeaktiefest.
Det betyder ”Christiania plus meget mere af det” Hvilket
Woodstock, Børneteateret, Operaen,Bøssehuset, Loppen
og spontane gadefester og gøglerhappenings.
24. juni laver Staden et Kulturmøde med en andet del
af det Danmark der lever på kanten af normaliteterne,
nemlig Thyborøn.
En dobbeldækker-bus med Christianitter og godtfolk fra
og sammen med godt 40 lokale køre til Christiania, hvor
deltagerne får overrakt en Æresaktie
og en rundvisning på Fristaden, for derefter at afslutte
med en fest på Café Nemoland,
Cross og hans orkester.

Derefter festes der igennem frem til Søndag den 1.
juli, hvor festivalen kulminerer med en Folkeaktionær
Generalforsamling og Kunstauktion med hammerslag
på værker, skænket af etablerede kunstnere, som Per
klasse.
På Ridebanen foran Grå Hal, vil et cirkustelt danne
ramme om ægte nostalgisk Christiania stemning,
blandet med nye Balkan toner.
Fredag til Søndag slutter af med en fest-weekend hvor
Café Nemoland åbner helt op for gaveposen
med et stort koncertprogram på den udendørs scene.
Rasmus Nøhr, Vinnie Who og MC Einar Kun Takt og
Pharfar der sammen med Fresh I laver et stort show med
et væld af hotte gæstesolister.
Vær med til Frikøbet fra Staten og overdragelsen til
Fonden
Giv Nitterne den kærlighed, de får så hårdt brug for,
i de år der kommer, hvor Christiania skal bevares og
udvikles kreativt
Kom til Christiania de sidste uger af Juni, og glæd dig
over en Fristad
der ejes af alle, kan bruges af alle og præges af alle.

Bestil billetter på

Med øko urter og olie fra
gamle badekar fra 1909
Basic hamam
En skøn 3 trins
behandling hvor
kroppen sæbeindhylles,
peeles, sæbemasseres
og overrisles med vand
Luxus hamam
En skøn tre trins
behandling fra
top til tå: kroppen
sæbeindhylles,peeles
Efterfulgt af rensende,
afslappende
ansigtsmaske
samt ansigts- og
hovedbundsmassage

el. 2868 9829
Når du/I forudbestiller
holder vi Kurbadet
åbent fra kl. 11.00 for
Brusebade, Kurbade,
Hamam-massage og
grupper

Hamam-massage,
Saunagus og
Urtekarbad

Fast åbent mandag til
torsdag 16 - 21

badesko, pestemals og

(torsdag er kun for
kvinder)

Medlemskab for 2012
Meld dig ind i
foreningen, så støtter
du vores projekt for

Kurbade

og modtager automatisk

Karbad med urter: 175
Medlemskontingent
Saunagus med æteriske

Følg med i programmet på trixxx.dk og diverse netsider

Foreningen
15 A-B, 1418
København K
Kontakt os på
com eller
Kurbad
Prisen inkluderer entre
til det smukke

tlf. 28 68 98 29
hverdage mellem 12-16
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dighedshorn, ikke? Sådan
en stor, liggende, nybagt
kransekage, der var fyldt
lige netop sådan begynder
være i den tidlige sommer:
er – der pibler op ad jorden

sit bedste nu (undtagen torsken – den ska være fanget
samme dag for at være værd
Slagteren: Lam, kalve, kyllinger (der har nået at få

(dengang, der fandtes rigtige
mobile i stedet for mask-

unger gloede godt nok inde

nève) ligger Juraregionen,
der var – og sikkert stadig
er – i den grad Udkantsdet internationalt mondæne
det lige uden for byen var
mer vi til pointen – maden
blev ikke ringere af at pas-

når sardindåsen overhalede
– men demokratiet – også
på autobahnen - var jo kommet for at blive (troede vi i

Genève ligger der en lille by,

Genève gik vi i gang med at

rigtig), der havde en gedigen

er i den elegante del af den

fremragende – 3 regulære,

et værtshus, der blev drevet
-

improvisér – nogle gange
er det de mest forbavsende
ting, der smager godt sam-

behov for en let og lækker
frokost – en anden dag kan

af vore yndlingsopskrifter
aften – men mange gange
I også nyde godt af

Poulet á la
Gesienne.
bornholmerhane) hugges i

du klargjort en stor håndfuld
pignons og skåret dem i

den ad – smid skind og ben

majsmel ud i ½ liter piskeer færdige, fisker du dem

ketchup henover – jo, jeg
sagde ketchup og jeg mente
-

– var der et familiemedlem,

det gik nu ikke ud over

garneret m nelliker, bouquet
garni (persille, timian og

En rigtig sommervarm dag kan man have

være nemmere?

der er håb inde i de nye
Torvehaller – et eller andet

rigtig autentisk – en vin gris
tilbudsalsace fra Brugsen

Min
yndlingssommerdessert
Forbliver som regel en illu-

fransktalende Schweiz, fyldt
med internationale organisationer, store virksomheder
på den anden side af grænsen til Frankrig (grænseovergangen er næsten inde i Ge-

sammenhængende retter,
lavet fra bunden, til en
rimelig pris og med de friske
råvarer, der gik rundt lige
at levnedsmiddelkontrol,

ned i kasserollen, varm ig-

med et par æggeblommer og
lækre tykke sauce over kyllingestykkerne og på bordet

sted må de jo indfri forventningerne til bedre, friskere
Som sagt – får du fat i friskextraordinairt som frisk,
dig selv og dine bær, et lille
drys sukker – og så er der
sommer i dit

store, taskeformede, aromatiske og overhovedet ikke

Kunsthåndværkermarked
:
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Frida Zachariassen
Klaksvík Blues
Nordatlantens Brygge
3.6 - 2.9

tegnede og studerede
kunsten.
I et karakteristisk
formsprog malede Frida
Zachariaassen gennem
årene en moderne
fortælling om livet på
Klaksvík-egnen i sin
samtid, og mange af
motiverne skildrer navngivne steder og personer.
Hun udviklede en abstrakt
geometrisk stil med en
tiltagende skematisk
stramhed i både form, linje
og farve, hvor landskaber
og mennesker opløses og
sættes sammen på ny –
med den blå farve iscenesat
af skarpe kontraster.
Til trods for abstraktionen
blev Frida Zachariassens
billeder således aldrig
Frida Zachariassen
(1912-92) var født i
Klaksvík og var på
efterkrigstidens færøske
kunst:
på den ene side kvinde
med civilt arbejde i en lokal
sparekasse og på den anden
en produktiv maler, der
også skrev og udgav bøger
om kunst og kunstteori.
Hun boede i Klaksvík det
meste af sit liv, kun afbrudt
af uddannelsesophold i bl.a.
København og London samt
af rejser til europæiske

malerier viser altid noget
genkendeligt, og særligt
i landskabsbillederne er
menneskets forhold til
og afhængighed af den
omgivende natur synligt og
betydningsfuldt: kvinderne
klargør både, losser, slagter
grind, høster, røgter får
eller vandrer i fjeldet.
Og netop menneskets
nærvær i naturen er det,
der gør Frida Zachariassen
særlig i færøsk
landskabskunst. Hos

hende hører mennesket og
landet sammen, og hendes
kunst er udtryk for, at
hun fandt sin helt egen
vej i den stærke færøske
landskabstradition.
Udstillingen er arrangeret i
samarbejdet med Listasavn
Føroya og private udlånere,
som vi takker for deres
velvilje.
Kurator: professor, dr.phil.
Malan Marnersdóttir.
Arrangementer i
forbindelse med
udstillingen
Foredrag om Frida
Zachariassen
Søndag den 3. juni kl. 15
Hør om den
udstillingsaktuelle
kunstners liv og virke
ved kurator Malan
Marnersdóttir, der også er
Frida Zachariassen (2010,
Listasavn Føroya).
Foredrag om 1950’ernes
højspændte Klaksvík-strid
Søndag d. 17. juni kl. 15
Lektor Hans Andris
Sølvará fra Færøernes
Universitet fortæller
om baggrunden for den
tilspidsede affære, hvor
det danske krigsskib Rolf
Krake blev sendt af sted
med 150 marinere og 32
betjente til Færøernes
anden største by!

Svend Aage Sørensen

Overgaden
Hen over sommeren
indtager den amerikanske
kunstner, Mary Coble,
Overgaden Institut
for Samtidskunst med
videokunst, lydværker,
fotos, installation og fysisk
udmattende performances.
Til åbningen af
udstillingen Maneuvering
bliver Overgaden
omdannet til en farverig
scene for en fortælling
om længsel, kærlighed og
tab. I en liveperformance
bliver store,
specialsyede maritime
udstillingsrummet, og
samtidig afspilles en dialog,
som udelukkende er bygget
op af de sætninger, der
system, som eksempelvis:
’Jeg har tabt dig af syne.’
’Kommunikér med mig.’
’Jeg synker.’ En ordlyd,
der leder tankerne
hen på en ulykkelig

kærlighedshistorie.

Et markant fællestræk
for Mary Cobles værker
er, at de er kendetegnet
ved en ekstrem fysikalitet.
Eksempelvis skabes der
i lydværket The Sound
of Fighting Cocks et
foruroligende, intimt
rum af svirpende slag,
smerteudbrud og tilråb,
som man ikke helt kan
afkode som seksuel leg eller
voldeligt magtspil.
Mary Coble siger om sin
praksis: “I mange af mine
performances opstiller jeg
en række forhindringer
for mig selv. Det er vigtigt
for mig at presse mig selv
til det yderste, for på den
måde at give andre en
bestemt oplevelse.” Mary
Coble går til grænsen af
kroppens formåen og peger

på de vedtagne koder og
regelsæt, vi navigerer i.
Gennem de vedholdende
og ofte fysisk udmattende
handlinger udfordrer hun,
de begrænsninger, der
opstår i konfrontationen
med sociale normer,
forventninger og
fremskridt.
Udstillingen Maneuvering
af Mary Coble kan ses
fra d. 16. juni til d. 5.
august på Overgaden
Institut for Samtidskunst,
Overgaden Neden Vandet
17. Åbningstiderne er
tirsdag – søndag kl. 13-17,
torsdag kl. 13-20. Alle er
velkomne til ferniseringen
d. 15. juni kl. 17-20, og
der er altid gratis entré til
Overgadens udstillinger og
arrangementer.

Gallopperiet har netop
udgivet en spiralbog med
et udvalg af Svend Aage
Sørensens malerier, der
viser hans underlige
kasketunivers. Sv.Aage
betragtede det som en
kæmpe joke at hippierne
- Bådsmandsstrædes
Kaserne - af alle steder!
Derfor rummer hans
lærreder et væld af
militærkasketter, hattedamehatte, bowlerhatte
og hippiehår-blomster i
en Kafkask/labyrintisk
verden, ført med Sv. Aages
sikre kubistiske malehånd.
Svend Aage startede sin
tid på Christianshavn
på Kofoeds Skole, hvor
han både var bade - og
plakatmester. Ved
han med de udsmidte til
Christiania, hvor han
startede Gallopperiet,
Stadens Museum for
Kunst, sammen med
Loppe-Benny i midt
70´erne. Her passede han
trofast udstillingsstedet i
30 år.

Bogen er et resultat af
et samarbejde mellem
Leif Dione Joensen, Bea
Bjørnsten,Birgitte Wester
og Ingrid KiopmanhafnBorum. Flere af
ovennævnte har leveret
tekster til spiralbogen;
ligeledes har Britta Lillesøe
og Kirsten Fisker bidraget
med erindringsbilleder.
Bogen kan foreløbig ses

på Gallopperiet, samt på
Christianshavns bibliotek.
Bogen er blevet til med
økonomisk support fra
Christianias Møntfond og
Christianshavns
Lokaludvalg.
Ingrid KiopmanhafnBorum / GallopperietSvend
Aage Sørensen
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Kurophold
Vibeke Winberg

STUDIO 18
BURMEISTERSTRASSE
Charlotte Mathiesen, Maria VedelPetersen, Vibeke Winberg

1.-29. juni /tir.-søn. kl. 14 - 19
OBS : Fernisering fredag d. 1. juni, KL. 16-19
STUDIO 18 består af tre kvindelige malere, der deler
værksted på Christianshavn, Burmeistergade 18. De
har alle tre modtaget undervisning på Kunstskolen
`Spektrum´og udstiller nu for første gang sammen.`Studio
18´s kunstnere har over årene deltaget i adskillige
visninger og censurerede udstillinger i Danmark og
internationalt.
GALLOPPERIET CONTEMPORARY ART GALLERY
STADENS MUSEUM FOR KUNST
LOPPEBYGNINGEN SALG AF AKTIER / PLAKATER /
CAFE www.gallopperiet.dk

Maria Vedel-Petersen hat malt billedet
herunder

Billedet tv. er
malt af Charlotte
Mathiesen.
Th. “Kommer
hun....” af Vibeke
Winberg

Redaktionen beklager...
På grund af sygdom bortfalder
Gallerilisten desværre i dette
nr. af avisen

NABOKUNST PÅ GALLOPPERIET
i hele 2011 viste Gallopperiet af jubilæumsårsager
udelukkende Christianiakunst. Her i 2012 er der i
årsprogrammet indlagt et nabokunsttema, hvor der over
tre måneder vises kunst fra de omliggende værksteder. Vi
starter med Studio 18, Burmeisterstrasse, i forsommeren
og i efteråret får vi både besøg af Christianshavns
Medborgerhus´s Keramikværksted samt af kreative folk
fra værkstederne på Kofoed Skole, Amager.
Alle er velkomne til fernis.
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REAL TIME
Udstilling af Erik A. Frandsen hos Edition Copenhagen, Strandgade 66, 1401 København K.
udtrykstrykformer.
lange fordybelse ud i

i Randers i 1957 og er
autodidakt kunstner.

udfordrer mediet: En serie

med til at grundlægge

en anden er trykt fra
nogle trykt med brug
klassisk opbygget. Alt i
en spændende dynamisk

Værkstedet Værst i

og er aktuel med en
stor udstilling i Kina til
september.

en fornemmelse

Museum for kunst
.Citat litograf og partner

forlag beliggende

arbejde sammen med. Han

andet udstillet og er

Arken og Louisiana m.

og foto af Eriks arbejde

og danske kunstnere
til at eksperimentere

afbenyttelse. Katalog med

for mediet tegnet og

danske kunstnere som

trykformer. Hertil er

yderligere information

Kirstine Roepstorff. Tryk

den 31. maj 2012 kan ses i

eller mail: rasmus@

museer i blandt andet

kunstneriske

Ju li p å G allop p eriet
-

plads.
-

lukket.
-

‘PRESENT CYCLES’
regeneration of materia in

bygg elege plads’.

sent back into

ka n l e g e o g

is naturally an
entrance.
extending sto-

det er allerede
to meget kompetente kunst-

ÖßÆÆ
×
Õ×ÎÕÛØßÊÛÒ
ÕËÎÌ ÛÔÔ×ÒÙ ú ÝØßÎÔ×Û ØËÒÌÛÎ
ÖÇÌÌÛ ßÞ×ÔÜÍÌÎHÓ ÚÛßÌò Üß×Ó×
Ù×ÌÌÛ ØZÒÒ×ÒÙ i Þ×ÎÜÍ ÑÚ ÞÛßËÌÇ
ïì ÎÛÜ ÔßÜ×ÛÍ
ÓÛÜ Ü×Î×ÙÛÒÌæ

ØËÙÑ ÎßÍÓËÍÍÛÒ ßÔÔÍÌßÎÆ i íÈØÛÍÍ

Õ×Ó ÓÛÒÆÛÎ ÞßÒÜ ÚÛßÌò ÓßÎ×ÔÇÒ ÕÛÔÔÛÎ ú

Ó×ÝØßÛÔ É
ÉßÌÍÑÒ i ÜHÎÙÛñÞÛÝÕÛÎñÝßÎÔÍÛÒ
ËÔÔß ØÛÒÒ×ÒÙÍÛÒ i ÝßÎÍÌÛÒ ÜßØÔ ÛÈÐÛÎ×ÛÒÝÛ

ÌÌßÒÙÑÑÎÕÛÍÌÎÛÌ i Ð×ñØÛÍÍñÉ×ÒÌÛÎ i ÎßÍÓËÍ ÔÇÞÛÎÌØ
Ô

Ò×ÕÑÔßÖ
×ÕÑÔß ØÛÍÍ ÍÑÔÑ i ßÍÌÎÑ ÞËÜÜØß ßÙÑÙÑ
ßÒÒÛ ÛÔÌßÎÜ ÕÊßÎÌÛÌ i ÍËÒÜ×ÒÙ ÍÑÒÙÞÑÑÕ
Ì×ÐÌÑÛ Þ×ÙÞßÒÜ ÚÛßÌò ÌÎ×ÒÛÔ×ÍÛ ÊZÎ×ÒÙ ÑÙ ÚÎÛÜÛÎ×Õ ÔËÒÜ×Ò

ing purposes.
med. I en stor

blandet billed-

ÓÛÜÞÎ×ÒÙ ÙÛÎÒÛ Ð×ÝÒ×Ýô ÜÎ×ÕÕÛÊßÎÛÎ ÕHÞÛÍ Ð[ ÍÌÛÜÛÌ

ÉÉÉòÖßÆÆ×Õ×ÎÕÛØßÊÛÒòÜÕ ÝØÎ×ÍÌ×ßÒÍ Õ×ÎÕÛ

ÉÉÉòÞ×ÔÔÛÌÔËÙÛÒòÜÕ õ ÉÉÉòÞ×ÔÔÛÌÒÛÌòÜÕ ÍÌÎßÒÜÙßÜÛ ï

lies in our present.

genb ru g og
bæ red y gt i g e

from our dream.

- tilsat en fulds amt e n do sis magisk
legelyst. Det
ku nn e n e m t
fulde kunstnere som Jakob

ÕÎHÔÔÛ ÛÎ×ÕÍ ÞÔËÛÍ ÞßÒÜ ÓÛÜ ÙZÍÌÛÎ
ÓßÎÕ ÍÑÔÞÑÎÙŽÍ ØÑÐÍÝÑÌÝØ ÓÛÛÌÍ ÝÎ×ÍÝÑ í

-

grid of life on its
excentric axis.
m e r p at t er ns
to futuristic details.

-

ËÒ×ÌÛÜ ÒÑÌ×ÑÒÍ ÍßÈ ÏËßÎÌÛÌæ ÍÐßÒÙóØßÒÍÍÛÒñ
ØÛÍÍñßÌßñÞÛÊÑÎÌ i ÍÝßÒÜ×ÒßÊ×ßÒ ÖßÆÆ ÏËßÎÌÛÌ
ÝßÌØÎ×ÒÛ ÔÛÙßÎÜØ ú Í×ÙËÎÜËÎ ÚÔÑÍßÍÑÒ i ÕßÎÛÒ ÞßÝØ ÌÎ×Ñ

slags repræsentation af
tankerne bag udstillingen.

Sankt Hans Bål
se
midtersderne

-**speramus
meliora resurget cineribus**

gligt og inspirerende kunst
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Originalkunst
restaureret i
Ved Volden
Den surrealistiske udsmykning af Vilhelm
Bjerke Petersen og Elsa Thoresen fra 1939 i den
funktionalistiske ejendom Ved Volden på Christianshavn
er nu reddet for eftertiden. Takket være beboerne og Erik
B. Olesens Ejendomsselskab A/S er de tretten helt unikke
malerier - fra en spændingsfyldt periode i den danske
surrealisme - nu restaureret og vil kunne nydes de næste
mange hundreder af år. Konservator Britt ChristmasMøller har stået i spidsen for restaureringen.

det er derfor primært beboerne og deres gæster der vil
kunne nyde dem. Men ejere og lejere har i fællesskab
besluttet, at man gerne vil dele denne kunstskat med
offentligheden. Den første lørdag i hver måned fra juni til
oktober 2012 vil det være muligt for alle interesserede at

Restaureringen af de tretten malerier er første etape
i et større renoveringsprojekt som beboerne er i gang
med. Efterfølgende vil man etapevis renovere resten af
denne arkitektoniske perle af arkitekterne Tyge Hvass
og Henning Jørgensen samt det tilhørende gårdanlæg fra
1937.
Naja Pedersen. Foto Ida Wang
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Igen i år strandhåndbold hos CIK
Igen i år står CIK håndbold, som hører hjemme på
Christianshavn, sammen med HRØ og DHF bag arrangementet
DM i Strandhåndbold på Amager Strand den 9. og 10. juni ved
Italiensvej.
Stævnet bliver om muligt endnu større end sidst, hvor der var
14 baner. Og allerede nu er der over 90 hold tilmeldt den 9. juni.
Team Amager og CIK deltager selvfølgelig også - i år både
på voksensiden og også med vores U12 drengehold og et U12
pigehold.
Den 9. juni byder på DM I voksenhold, U14, U16 og U18, mens
U10 og U12 hold spiller om søndagen den 10. juni. Sidste år
samme antal i år.
Den 23. juni er der igen Strandhåndbold fra 9 - 18 på Amager
Strand. Denne dag er det seniorhold, oldies og veteraner, der
spiller op.
Se også vores hjemmeside www. teamamager.dk
Fotos: Bolette Agerschou

Ny fodklinik:
Copenhagen Foot Care er en
fodklinik i sin helt egen form af høj
kaliber
Prinsessegade er blevet beriget med en ny fodklinik, (i kælderen under
Cosmetica).
En drøm er blevet til virkelighed for Nicola, som nu har åbnet fodklinik med eget
præg på både behandling og stil, i en afslappet atmosfære. Som udgangspunkt for
at behandle patienter med gener fra fødderne, her på Christianshavn, hvor hun
med sin familie er bosat, siden 1994 og føler sig hjemme.
Nicola er uddannet statsautoriseret fodterapeut, fysiurgisk massør og
sygeplejerske, med den holdning, at man godt kan kombinere en faglig traditionel
behandlingsform med den nye trend af luksus, som er stadigt tiltagende hos yngre
såvel som hos ældre. Hos mig er alle meget velkomne siger Nicola. Også børn til
behandling og med ved mors og fars behandling. Som mor til 3, kender Nicola
alt til dét, at være stresset, have en hverdag der er presset, og ondt i fødderne af
forskellige årsager. Samt, hvor stor en forskel der er på glade fødder og på triste
fødder. Vi har det ganske simpelt meget bedre, når vores fødder er glade.
nogen tid i Fedtekælderen. Nicola håber på, med tiden, også, at kunne etablere et
samarbejde med dem og yde fri behandling til nogle af deres brugere i et tidsrum
en gang om måneden.
Nok er der småt i kælderen og klinikkens placering er desværre ikke optimal for
gang-besværrede, da den ligger i kælderplan, men til gengæld er ekspertisen stor
og der er, som før nævnt en afslappet, meget hyggelig og venlig atmosfære, som
undertegnede har nydt godt af.
- Tak for dét Nicola, jeg kommer igen..
Komfortabelt og topprofessionelt, er der her de bedste muligheder for ”glade fødder”
og et på gensyn med gode råd efter behov og smil for man da også med på sin vej.
I øjeblikket er der åbent i dagtimerne. Kig forbi og hør nærmere angående
åbningstider.
Basti
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Christina Dahl ved en
tidl. koncert.
I baggrunden Lennart
Ginman.
Nedenfor koryfæet
Jerry Bergonzy., som vi
vil gldæe os til at høre.

Ret til ændringer forbeholdes
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Nyt fra Lokalrådet
Maj-juni 2012

Lokalrådets pris

aktiviteter og gode gerninger som Marie har deltaget i og bidraget til.

Årsmøde

Lad havnen leve – broer er en dårlig ide

Sikker Prinsessegade?

-

Prinsessegade.
-

ÐÎÑÙÎßÓ ÚÑÎ Þ×ÛÒŽÍ ÜßÙ
îò Ö«²· îðïî
Þ±¼»®²» ;¾²»®

Borgerrådgiveren???
Kbhv.s kommune har en borgerrådgiver. Det modsvarer – i nogen grad – en lokal ombudsmand. Dog har borgerrådgiveren ikke - KKs vane tro – nogen selvstændig kompetence.

Õ´ò ïîæðð
Õ±®±¹Õ»-¬»®

Õ´ò ïîæíð ó ïíæðð

berettiget til.

Î¿¾¿®¾»®Í¸±°°»²
Õ´ò ïíæðð ó ïíæíð

godt et deprimerende billede.
-

poul

Í°»½·»´¬ º±® ¾(®²»²»
Ì®¿³°±´·²¿

µ´ò ïíæíð ó ïìæíð
Vores elskede
Torvekiosk er
åben
Den gamle telefonkiosk er
åben for sommeren
Den er åben alle dage:
Fredag og lørdag fra 10.00
til 05.00 og alle de andre
dage 10.00 til 22.00.
Så nu kan du få
Shawarma og Latte to go
på vej hjem fra nattesæde

Õ¿¼·¬¬»®Õ¿¼¿¬

Õ´ò ïìæíð ó ïéæðð

Ô±¼¬®:µ²·²¹ °; º»-¬¬»¹²
Õ´ò ïéæðð ó ïèæðð

Î»½±ª»®

Õ´ò ïèæðð ó îðæðð

