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ÓËÍ×ÕÕßÔÛÒÜÛÎ
02/03: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: sigøjnerjazz - HVER 1. FREDAG I MDR.

Kom og oplev en livlig aften i Django Reinhardts ånd, med legendariske Walter

Mandag d. 5/3 kl. 19.30 – 20.30 i Nisten.

Walter har arrangeret Django jam’s siden 2004 og han samarbejder med nogle
af de bedste internationale gypsy jazz musikere, såsom Dorado Schmitt, Angelo

Psykoterapeut MPF og Retoriker Katrine Boeck
fortæller om vejen til at blive et mere autentisk menneske.

Flere af dem har fra tid til anden optrådt, som gæstesolister på Beboerhusets
scene.
Du er garanteret en aften i højt tempo -og humør og kan slet ikke undgå at gå

Bemærk: Da Walter skal på turné i april vil den næste jam allerede blive afholdt
allerede den 30/3.

07/03: Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: country - HVER 2. ONSDAG I MDR.
Glæd dig til at et af DK’s bedste originale country band gæster BeboerOm deres debutalbum ”DONT GO SOUTH” skrev pressen bl. a. “Instrumenterne bliver håndteret med stort overskud og med masser af talent

Autenticitet virker karismatisk på andre, og man
vinder goodwill og respekt for at være den, som man
grundlæggende er. Ved at leve på en ny måde, hvor
du tager udgangspunkt i den du er, og ikke den du
tror andre ønsker du skal være, vinder du dig selv
(tilbage). Dermed giver du også andre muligheden
for at være dem selv. Altså en helt igennem WIN WIN
situation.
Læs mere om foredraget
på www.beboerhus.dk
under ‘AKTUELT’
Tilmelding kan ske på mail
kb@authentique.dk eller
tlf. 2320 6983.

den rette docering af Kris Kristofferson og en tur på the highway en sen
nattetime, hvor det kun er de tarvelige road cafées og de lige så tarvelige
tøser, der befolker landskabet.”

09/03: Fredag kl. 21:00 E: 70kr. Genre: Jazz
Denne aften gæster en af verdens mest originale og særprægede musikere; den legendariske amerikanske
guitarist,banjospiller og sanger Eugene Chadbourne Beboerhuset.
I sin musik glider han frit mellem improvisation, country og jazz og han kendes for sit samarbejde med
Jimmy Carl Black, John Zorn, Carla Bley, Sun City Girls, Camper van Beethoven og umådeligt mange andre.
Med sin blanding af virtuos teknik og rablende kreativitet anses han for at være en af nyere tids mest spændende og nyskabende musikere.

14/03: Onsdag kl. 20:00 entré: 30,- Genre: sangskriverkoncerter - HVER 3. ONSDAG I MDR.
Efter en god lang pause er sangskriverkoncerterne tilbage på Caféscenen i form af Travelling Hearts Club med
Kristoffer August ved roret. Kom og oplev spændende danske sangskrivere indtage scenen i fælleskab, som i
den amerikanske “In the round” tradition hvor kunstnerne på skift spiller et nummer og lader inspirationen
ping-ponge. Vi lader hatten går rundt og cd´ere sættes til salg

16/03: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: “lidt af hvert”

Lasagne med oksekød & rodfrugter; frisk revet parmesan

& karrycreme
Vegetar: Løgtærte melange & rødbeder i timian/dijoncreme
Grambogaardgris m. ristede svampe, rosmarin & pasta

realiseret en drengedrøm om at lave et alternativt funk-band.
Bandet spiller mytisk funk, fransk psycadelic og 80ér disco iblandet en god portion afrobeat, reggae og blues, udført med den legende og improviserede tilgang til
musik, som bandets rødder i jazz afstedkommer.
Bandet består af:
Niclas Knudsen: guitar, Jeppe Tuxen: keyboards, Thomas Vang: bas og Mads
Forsby: trommer

23/03: Fredag kl. 21:00 entré:60,- Genre: indiepop/folkrock
I Dangers of the Seas melodiske og guitarbårne univers, møder perlende
indiepop den melankolske folk-rock.
Dangers of the Sea blev startet i 2010 af sanger og sangskriver Andreas
Bay Estrup, som samlede et band af nye og gamle venner - allesammen
travle og erfarne musikere fra bands som Slaraffenland, Saybia og Efterklang.

28/03: Onsdag kl. 20:30 entré: 20,- Genre: jazz - SIDSTE ONSDAG I MDR.
Den sidste onsdag i måneden, er der jazz med Kasper Fredholm Kvartet.
For kun en 20’er får du mulighed for at lytte til fremragende jazz fra et hold af garvede musikere.
En ny gæstesolist inviteres hver gang. -Indtil videre har det resulteret i at Tomas Franck,
Frida Asmussen, Jesper Løvdal og Jakob Dinesen har været på besøg.

Okseragout m. rødbeder & bacon; kartoffelmos m.
kapers & citronskal

m. sød chili
Kylling i mild karrycreme; basmatiris m. koriander &
chutney
Marokkansk lammegryde m. courgetter, grøn peber,
kikærter, citron & frisk mynte

Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
Voksne: 65,- Børn: 35,serverede billetter, som ikke er afbestilt i tide.
Der kan bestilles en uge frem.
Bestil online på www.beboerhus.dk

Christianshavneren nr. 2 / Marts 2012

19/03: Mandag kl. 20:00 entré: 50,v/ Peter Echardt alias Blind Pete Boston - Arrangør: Grobund

26/03: Mandag kl. 20:00 entré: 20,- Genre: openstage - DEN SIDSTE MANDAG I MDR.

originalt materiale - altså at det er dit eget materiale.

Er det muligt at lokale beboere, kan samles omkring det, at udsmykke et rum ?
Vi tror det, og har derfor indledt et samarbejde med designeren Jeremy Walton, som lige nu kan ses på Bymuseets
udstilling om skrald.
Der vil blive oprettet 4 arbejdsgrupper, der under Jeremys ledelse, skal lave lamper og vægudsmykninger af bl.a.
mælkekartoner, postkort og plakater. Disse skal bruges til et længerevarigt projekt omkring udsmykningen af
vores café.
Vi søger lige nu deltagere til den første arbejdsgruppe, der skal lave såkaldte Neo-TrampArt Shades, som er
lampeskærme lavet af gamle plakater, der bliver klippet ud, og formet på en speciel slags hjemmelavet værktøj.
Vi søger ca. 20 deltagere fra 10 år og opefter.
Første arbejdsgruppe i caféen d 27/3 KL 19. Tag dine børn og din mor med.
Skriv en mail til michael@beboerhus.dk for tilmelding el. mere info.
Se også: www.walton.dk

Tirsdage i foråret i Christianshavn Beboerhus, salen.
8 tirsdage d. 21. og 28.2.- d. 6.-13.-20.-27.3. og 10. og 17.4.
Kl.10-10.50 Vuggestue-dagplejebørn og private.
Kl. 11-11.50 Børnehavebørn-skolebørn.
Bridgeklubben spiller mandag fra kl. 18:45 til kl.
22:30
Er du interesseret i at deltage, er du velkommen til at
sende en e-mail: kontakt@christianshavnsbridge.dk

Arrangementerne er støtter af Christianshavn Lokaludvalg

Cirkeldans torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 30,- pr. gang. - Information: Randi
og Carsten Michaëlis, e-mail: randi@carmic.dk eller
tlf.: 32 59 57 29.

Trille er lokal kunstner og autodidakt maler, men har været ude i andre grene,
såsom glas, smykker, dias, foto og jern.

Croquis hver torsdag fra 19.00-21.30 I lokalet “Transitten”. Deltagergebyr 40Kr.

Er frisør af profession, men er stoppet efter 30 år i faget.

Filmklubben Videodromen

Hun bruger altid sin intiution, og det som bare kommer mens prosessen er i
gang, musik, stemninger, samtaler, ja alt som kan føre hende gennem et billede.

Se mere på www.videodromen.dk

Se mere på: www.trille-bregenborg.dk

- Tilmelding til lone@
beboerhus.dk
La Boca tangosalon hver torsdag i salen kl. 20:00 til
23:30 med Gunner Svendsen Entré: 50,Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe på Tlf.
32578818 ml. 13 - 23. - Pris 10 kr. pr. person i timen.
Ved undervisning 15 kr. pr. person i timen + startgebyr: 10 kr.
Lokaler til fester - ring man. og ons. på tlf. 32576242
ml. 13.00 - 18.30
Lån en ladcykel: Mod et depositum på 500,- kan du
gratis låne en ladcykel i Beboerhuset i max. 5 dage.
torsdage i ulige uger kl.
17-19. Du skal bestille tid, hvis du ønsker rådgivning.

Beboerhuset ønsker at takke følgende forretninger for venlig støtte:
BAGER HOLM, LAGKAGEBAGEREN, SUPERBRUGSEN, IRMA OG FRUGT &
GRØNT - Dronningensgade.

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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