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Tirsdag 2/2
Vinbraiseret kylling m. urter i estragonsauce, fuldkorns ris
Torsdag 4/2
Lasagne med laks, spinat & mozzarella
Tirsdag 9/2
Hvidløgsmarineret kalvekød m. løg, kapers
& ansjoser, mos med rodfrugter
Torsdag 11/2
Ferie lukket

& Tirsdag 16/2

Torsdag 18/2
Vegetar: Grøntsags fyldte pandekager m.
vesterhavsost & tomat/chilikompot
Tirsdag 23/12
Svinebov i hvidvin med bacon, honning &
rodfrugter
Torsdag 25/2
Yoghurt/chili marineret Lammebov m. spi-

Søndag d.7/2 13.00 - 15.30

Ú¿-¬»´¿ª²
SÅ SKAL DER SLÅS KATTEN AF TØNDEN I BEBOERHUSET !!!

PROGRAM: Søndag d. 2. marts
Kl. 13.00: Dørene åbnes
Kl. 13.15: Børneunderholdning
m. Long John Jam
Kl. 14.00: Tøndeslagning
Kl. 15:00: Kåring af kattekonge og dronning
samt bedste udklædning.
Kl. 15.30: Slut

3 tønder. Til de allermindste vil der være en paptønde, - til
de små en lille tønde og de største og stærkeste får en stor
tønde i gården.
Ta’ selv bord med fastelavnsboller og kakao og øko saftevand
Præmier til kattekonge og dronning og for bedst udklædte.
Billetter koster 30 kr. og skal købes i forsalg i Beboerhuset.
For billetten får børnene fastlavnsbolle, slikpose og kakao el.

Dagens salat & brød til alle retter
Voksne 65 / Børn 35 kr.
Bestil online på: www.BEBOERHUS.dk
Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30
Bestilte billetter skal afhentes senest
Der kan bestilles en uge frem.

Õ±²½»®¬»® · ½¿º7»²
Onsdag d. 3/12 kl. 20.00 Entré 70 kr.

Ô·¬¬´» Ê·´´¿¹» Ý±«²¬®§ Ó«-·½ Ý´«¾æ
Ú·-¬º«´ Ñº Ü±´´¿®- ú Ì¿³®¿ Î±-¿²»õ Öò Ì»¨ ß²¼ Ì¸» Ê±´«²¬»»®Vi sparker countryåret i gang 3 februar med en ordentlig spand
Good Time Honky Tonk Music.
Fistful of Dollars har inviteret Tamra Rosanes med, så de kan
pudse deres fælles festival sæt af, inden de skal til Country
Meeting i Berlin om 2 uger.
Vi er også meget glade for at kunne præsentere J Tex & the Voler den mest støvede hillbilly-blues, du kan tænke dig.
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Onsdag d. 17/2 kl. 20.00 Entré 80 kr.

Ü®»§¾´¿¬¬ñÍ°®»²¹»®ñÍ½¸$¬¦
Christianshavns Beboerhus og Festival of Endless Gratitude
præsenterer i samarbejde med Jazzhouse:
Arnold Dreyblatt (DE) - artist talk
Konrad Sprenger (DE)
Joachim Schütz (DE)
Den amerikanske komponist og multimedie-kunstner Arnold Dreyblatt tilhører anden generation af New York-minimalisterne og
har studeret hos bl.a. La Monte Young, Pauline Oliveros og
Alvin Lucier. Dreyblatt er født i New York, men har siden 1984
været bosiddende i Berlin og opbygget en fanbase i Europa. Det
er særligt Dreyblatts brug af hjemmebyggede instrumenter og
mikrotonalitet, som har gjort ham til et meget omtalt navn inden for ny kompositionsmusik. Han bruger sit eget notations- og
stemningssystem, der i udpræget grad baserer sig på overtoner
levelsen ofte betegnet som ‘transcenderende’ eller ‘minimalist
avant-rock’.
Konrad Sprenger er pseudonymet for kunstneren, produceren og
komponisten Jörg Hiller, som også er manden bag Choose Recors
og udgivelser med blandt andre Ellen Fullman, Arnold Dreyblatt,
Robert Ashley and Terry Fox. I livesammenhæng har Sprenger senest fokuseret på computerstyret guitar. Han udforsker rytmiske
mønstre for derigennem at fremkalde ‘kognitiv upålidelighed’
gennem ‘metrisk dissonans’. Musikken kan relateres til minimalismen, Krautrocken og technoens insisterende rytmer.
Sprenger har siden 2000 løbende optrådt og arbejdet sammen med
Arnold Dreyblatt.
Onsdag d. 24/2 kl 20.00

ß-µ» Æ·¼±®» ú Ô¿®- Ù®»ª»
“Breidablik”, sådan lyder den mystiske titel på Lars Greves
første soloalbum, der havde Aske Zidore (Gooms, Choir of Young
Believers, Oh No Ono) bag producerknapperne. Dogmet for albummet lød: alt skulle spilles på saxofon og klarinet, alt skulle
forskellige steder i musikernes hjembyer.
Denne aften på Christianshavns Beboerhus bringer Lars Greve og
Aske Zidore deres musikalske samarbejde ud i nye afsøgelser af
improvisationen og stedet.
Lørdag 27/2 kl. 20.00 Entré 20 kr.

Í¿²¹¾¿® Zô H ú [
20.00 – 20.40 Henning Weidorf & Herrens Mark
21.00 – 21.35 Eske Thorlund m.ven
21.50 - 22.25 Jens Nørremølle m. ven
- Samt åben scene ml. hovednavnene

Ó;²»¼»²- µ«²-¬²»® ó ß²²» Êò Ù®±-Udstillingen ”Underfulde Nat” fylder rummet med eventyrlighed.
Mange af billederne er direkte inspireret af eventyr, litteratur
og myter, mens andre er mere optaget af den såkaldt ”virkelige
verden”. Men også denne ”virkelige verden” ses i et eventyrligt
skær. Billederne er skabt i stærke farver og lysvirkninger, der
af sort karduspapir. Fernisering d. 9. Februar kl. 17 - 20. i
Beboerhuset

Ý·®µ»´¼¿²Torsdage 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®±¯«·Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet
“Transitten”. Deltagergebyr 40 kr.
Medbring selv papir og tegnegrej - vi har
tegnebrætter. Holdet er uden underviser,
men Beboerhuset sørger for at booke model. Ingen tilmelding - bare mød op!

Ô¿ Þ±½¿ ¬¿²¹±-¿´±²
Hver torsdag i salen fra 20.00 til 23.30
med Gunner Svendsen.
Entré: 50 kr (kan være forhøjet ved
særarr.)
Milongaundervisning: kl. 17.30 - 18.45
(Ingen tilmelding - kom helst med
partner) Pris: 70 kr. (100 kr. incl.
entré) Kom og lær milonga, der ligner
tango, men har en anderledes rytmik, og
er hurtig og sjov.
Begynderundervisning med Sakina og
Gunner: kl. 19.00 - 20.00 (Ingen tilmelding – kom med eller uden partner)
Pris: 50 kr. (80 kr. incl. entré)

Ô±µ¿´»® ³ò³ò
Lokaler i Beboerhuset bookes ved at
ringe på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00
og 19.30 - 21.00. Pris 10 kr. pr. person
i timen.
Ved undervisning/erhverv 15 kr. pr.
person i timen. 10 kr. i startgebyr
Lokaler til fest Ring man. og ons. på
tlf. 32576242 ml. 13.00 - 17.30
Lån en ladcykel: Mod et depositum på
500,- kan du gratis låne en ladcykel i
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