12

Christianshavneren nr. 9 / December 2012

ÓËÍ×ÕÕßÔÛÒÜÛÎ
05/12 Onsdag kl. 21:00 entré: 50kr. Genre: Country

Ú×ÍÌÚËÔÔ ÑÚ ÜÑÔÔßÎÍ ú ÌØÛ ÈóÓßÍ ßÔÔÍÌßÎÍ
Ó»¼ ¾´ò¿ò Ö±²¿- Ø¿²-»²ô Ì¸±³¿- Ò»¹®·¶²ô Ç«µ· Þ¿¼·²± ±¹ Ô»¿ Ì¸±®´¿²²

06/12: Torsdag kl. 20:30 entré: 40kr. Genre: Sigøjnerjazz

ÜÖßÒÙÑ ÎÛ×ÒØßÎÜÌ ÝØÎ×ÍÌÓßÍ ÍÉ×ÒÙ ÖßÓ
7/12: Fredag kl. 20:30 entré 60kr. Genre: nu-jazz

Ü×ÒÛÍÛÒñÉ××ÕñÚÎßÒÝÕñÌÛÎÆ×Ý

Denne kvartet er dannet af følgende 4 internationalt anerkendte musikere:
Jakob Dinesen – Sax (Denmark), Håvard Wiik – Piano (Norway),Daniel Franck – Bass (Sweden) og
Dejan Terzic – Drums (Germany)
De skriver alle 4 musik til bandet og inspirationen stammer fra alt mellem nordisk folklore og balkan musik.
Læs meget mere om kvartetten på: www.locomusic.dk

14/12: Fredag kl. 20:30 entré: 20kr.

Õ±´´¿°- ý í

Elektronisk Jam, vedligeholdt, justeret og kalibreret af Stuelokalet.
Stuelokalet er en gruppering der arbejder ud af boksen med lyde der dekonstrueres og sættes sammen på en
ny måde.
Musik uden rammer, skabt frit af lyde fra det uendelige og uforklarlige lydunivers, med kendte og ukendte
teknikker og redskaber, sat sammen og undersøgt af en gruppe forskere uden kittel.
Check ”kollaps” på facebook, og følg med på beboerhus.dk.

ÖßÒËßÎ îðïí
12/01: Lørdag kl. 20.30 entré: 20kr. Genre: sangskriver/vise/openstage
SANGBAR ÆØ & Å er en musikscene, hvor der er særligt fokus på at synge, lytte, og udveksle sange på dansk
og de nordiske sprog. Både nyt og gammelt.
Det månedlige arrangement foregår lørdage på følgende datoer: 12/1, 23/2, 16/3, 20/4, 18/5.

Fernisering Lørdag den 1. December kl. 17.00
Udstillingen fortsætter til den 31. Januar 2013
”De farvestrålende tegninger udspringer fra en
smartphone, som jeg købte i 2004 og som vi i dag må
betegne som en antikvitet. Den har dog et tegneprogram, der ,-for mig, har dannet en perfekt parallel til
tidligere tiders træsnit og det ligger også i tråd med
mine malerier på træ. Begge teknikker lægger en grov
distance til realismen og giver dermed beskuerens fantasi spillerum til egne oplevelser i billederne.
I udstillingen ligger fokus på ansigter fordi vi livet
igennem træner os selv i at forstå budskaberne i himestre i disse subtile udtryk, der udtrykt i ord, ofte vil
virke klodsede og overdrevne. Kroppens signaler har en
hastighed, som det skrevne eller talte sprog ikke besidder. Det er disse øjebliksbilleder jeg ønsker at fastholde
i mine portrætter.”
Udstilling er en kulmination på 4 måneders intensiv
indsamling af ansigter, - og bearbejdning af disse ,- på
den antikke smartphone.
På udstillingen på vil der være mulighed for at se et udvalg af de farvestrålende og impressionistiske telefontegninger. Samt plakatten ”Ansigter i Mængden”, postkortserien ”Vi er Alle sammen Ansigter i Mængden” og
nye og ældre malerier på træ.

ÍÐ×ÍÛØËÍÓÛÒË
ÜÛÝÛÓÞÛÎ
Ì·®-ò ìñïî
Lakselasagne m. spinat, basilikum, mascapone og
semi-dried tomater

SANGBAR ÆØ & Å er et forum, hvor eksempelvis sangskrivere og visefortolkere, skaber nærvær på det sprog,
som man er tættest på, og som man forstår.
SANGBAR ÆØ & Å er et miljø, hvor der er plads til gensidig opmærksomhed, udveksling af sange, nyskrevne
eller gamle, og fællessang. Der er både inviterede optrædende, og en åben scene, hvor folk med lyst og mod til
det, kan synge en sang, og eventuelt blive akkompagneret hvis der er behov for det.
Tovholderne for arrangementet er de to musikere og sangskrivere, Peter Zapffe og Morten Marcussen, som
længe har boltret sig i det danske sprog, og som brænder særligt for den dansksprogede musik.

Ì±®-ò êñïî

Optrædende kan møde 19.00 til kort tjek og lydprøve.
Har du lyst til at være med på scenen, så mød i god tid. Kontakt gerne en af tovholderne for nærmere info.

Ì±®-ò ïíñïî

” Vil du på SANGBAR scene stå
skal det være med Æ Ø og Å..”

rizopølse & tomater

31/01: Torsdag kl. 20:30 entré: 40kr. Genre: Sigøjnerjazz -BEMÆRK DENNE GANG EN UGE TIDLIGERE

ÜÖßÒÙÑ ÎÛ×ÒØßÎÜÌ ÖßÓ
Endnu en munter aften i Django Reinhardts ånd, med Walter Clerici som jammaster.
Walter har arrangeret Django jam’s siden 2004 og han samarbejder med nogle af de bedste internationale
Flere af dem har fra tid til anden optrådt, som gæstesolister på Beboerhusets scene.

Pasta bolognaise m. masser af rodfrugter & frisk revet
parmesan.

Ì·®-ò ïïñïî
Braiseret hanebryst m. estragon, skalotte & druer

Ì·®-ò ïèñïî
Vegetar “Harira”
Krydret gryderet m. kikærter, kardemomme, linser,
peberfrugt, tomater & chili Cremefraiche rørt m.
mynte

Ì±®-ò îðñïî
Letsprængt andebryst m. rosmarinæbler, ribsgele &

Friskbagt brød og dagens salat til alle retter.
Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30

Beboerhuset siger tak for et dejligt år og ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende 2013

Ð[ ÙÛÒÍÇÒ × ÜÛÌ ÒÇÛ [Î ÿ

Der kan bestilles en uge frem.
Voksne: 65,- Børn: 35,Onlinebooking på www.beboerhus.dk
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ÖËÔÛÓßÎÕÛÜ

ßÕÌ×Ê×ÌÛÌÛÎ
Ý·®µ»´¼¿²- Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 30,- pr. gang.
Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk eller tlf.: 32 59 57 29
Ý®±¯«·- hver torsdag fra 19.00-21.30 I lokalet “Transitten”. Deltagergebyr 40Kr.

Ô¿ Þ±½¿ ¬¿²¹±-¿´±² Hver torsdag i salen kl. 20:00 til
23:30 med Gunner Svendsen - Entré: 50,-

Ô±µ¿´»® 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. 10kr. i
startgebyr

Ô±µ¿´»® ¬·´ º»-¬»® - ring man. og ons. på tlf. 32576242
ml. 13.00 - 18.00

æ Mod et depositum på 500,- kan du
gratis låne en ladcykel i Beboerhuset i max. 5 dage.
Hver tirsdag kl. 16.30 – 17.30 i Store Bjørn.
Kursuspris: Kr. 30 pr. mødedag
Yderligere oplysninger fås hos mig, Ole Sivertsen, på
olesiv@city.dk eller telefon 35 14 44 47.

Ì¿° ¼¿²½» - Stepdansundervisning.
Hver fredag i “Baglandet” kl. 17:00 til 20:30 Ring eller

Torsdage i ulige uger fra kl.
professionelle rådgivning i København.
Ring på telefon 21 16 14 59 eller på raadgivning@kon-

Udenfor vil gaden være pyntet op - der vil være bål hvor man kan varme sig, mens man
nyder en lækker jule-hotdog direkte fra den rødglødende grill.
Væk med julestress,
Hyg og slap af
Klip dit eget julehjerte
Bryd ud i sang
Kom i julestemning i Købehavns hyggeligste beboerhus !

ÅBNINGSTIDER:
MAN. - ONS. //
KL. 13.00 - 23.00
TORS. - LØR. //
KL. 13.00 - 24.00
SØNDAG LUKKET
WWW.BEBOERHUS.DK
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