Liv, lys og musik på
Vestvolden
Vestvolden tæt på Legepladsen på Vestvolden,
Mørkhøjvej 72
Kl. 18-24 / For alle
Vestvolden vækkes til live, når aflåste bunkere åbnes
ekstraordinært for besøgende. En unik oplevelse med livemusik, lys, performance og historiske
fortællinger om Vestvolden - ét af Københavns mest
ukendte og hemmelige steder og tilmed Danmarks
største fredede fortidsminde.
(Legepladsen på Vestvolden – ved Bystævnet)
Arrangeret af Husum for alle - den boligsociale helhedsplan i Husum Nord i samarbejde med
Energicenter Voldparken. Støttet af BrønshøjHusum Lokaludvalg, Tingbjerg-Husum Partnerskabet samt Kulturnatten.
Foto: Melissa Ørnstrup

UPSERVING 22
– Celebrating Water
Brønshøj Vandtårn, Brønshøjvej 29
Kl. 18-24 / For alle, men mest de voksne
Oplev farverige tekstilskulpturer, abstrakte 3Dsilhouetter, videoprojektioner og det spektakulære
musikinstrument inoxfon, som består af 400 upcyclede stålfade. Fem kunstnere står bag den fælles
installation UPSERVING 22, som denne aften danner
ramme om livekoncert, lyrikoplæsning og ambient lyd.
Kl. 22: Live-koncert for inoxfon med ensemble og
lyrikoplæsning af Liv Ea
Arrangeret af Ian Brodersen og Astrid Espenhain i
samarbejde med Brønshøj Vandtårn
Støttet af Statens Kunstfond, Merkur Fonden, Bestles
Fond, Brønshøj/Husum Lokaludvalg,
Kulturnatten, BUPL’s Kulturfond og Københavns
Kommunes Musikudvalg.

Se flere arrangementer på kulturnatten.dk

Fredag 14. oktober
i hele hovedstadsområdet
Det sker i Brønshøj,
Husum & Tingbjerg:

SANSETEKET
Brønshøj Gamle Skole, Brønshøjvej 3
Kl. 18-23 / Mest for voksne

Byen under jorden:
En underjordisk rejse
i tid og liv
Demenscentret Pilehuset, Bystævneparken 23
Kl. 18-23 / For voksne og familier
Tag med på en rejse i tid og liv, når vi åbner dørene til
Pilehusets underjordiske by med butikker, bodega og
konditori. Mød forstanderen, test dine sanser og
hukommelse og hør forfatter Jesper Stein fortælle om
at gå på opdagelse i og skrive om sit liv (kl. 19-20).

Arrangeret af 860. SAB

En unik chance for at se en penthouselejlighed i
det arkitektegnede Bellahøj. Få et kig ind i en af de
meget attraktive almene boliger, som står som de
oprindelige boliger bygget i 1950’erne inklusiv
panoramaudsigt over byen. Kom tidligt og få et
fanstatisk kig på alle byens tårne eller kom senere
og nyd byens mange lys.

Ved Bellahøj Syd 23A 11
Kl. 18-23 / For alle

Besøg en
penthouselejlighed

Arrangeret af Husum Bibliotek og Demenscentret Pilehuset.

SANSETEKET forvandler den lukkede gamle folkeskole til en multisensorisk kultur- og sanseoplevelse,
hvor kunstarter mødes og transcenderer køn, sted og
tid. SANSETEKET er et levende teater uden grænser
og ende. Oplev multikunstner og iværksætter Lotte
Arnsbjerg sammen med et stærkt hold af internationale kunstnere som Maiken Kildegaard, Neal Ashley
Conrad mfl. Med livets skole som tema venter der
progressive performances, foto- og videokunst,
musik, installationer, scenografier og dukkespil.

Mississippi, mad & musik

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Skolesiden 4
Kl. 18–23 / For alle

Helt ekstraordinært åbner Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus dørene med et gevaldigt brag af smag, musik
og kulturindtryk med inspiration fra New Orleans.
Den arkitekttegnede COBE-bygning bliver indtaget
af mad og musik oplevelser fra den kulturelle
smeltedigel, New Orleans, der ligger langs med
Missisippi-floden i Louisiana. Og måske udvikler der
sig nye kulturoplevelser, når Kreolerkulturen bliver
blandet med Tingbjergs egne kulturelle rigdomme.

Program:

Kl. 18-19: New Orleans-sang & percussion open stage
Kl. 18-21.30: Café Mors Varme Hænder
Kl. 18.30-22:30: Vanilla Design Værksted
Kl. 19-22: Kaptajn Laser Værksted
Kl. 19.30-20: Teaterforestilling: Quacksalver
Kl. 19-19.45 & kl. 20.45-21.15: Swing Dance Class
Kl. 20-20:45 & kl. 21:30: Dusty Rag Jazz Band

Mørke på biblioteket

Brønshøj Bibliotek, Krabbesholmvej 3
Kl. 18-23 / Børn og voksne

Bliv lukket ind(e) i mørket på Brønshøj Bibliotek.
Vi undersøger mørket, lyset og kontrasterne.
Gennem musik, skattejagt og kreativt værksted
undersøger vi, om der kun findes uhyggelige ting i
mørket.

Program:

Brønshøj-Husum
Målforhold 1:9000

© Københavns
Kommune, 2011
Kl. 18-19
& 19.45-21: Dj Ramses spiller mørkets melodier
Kl. 18-22: Monsterjagt i biblioteket (fra 6 år)
Kl. 19-19.45: Mørk koncert med Rune & Maria (3-9 år)
Kl. 20.15-21.30: Kom og tryk: HVIDT PÅ SORT! (for alle)
Kl. 21-21.45: Koncert m. Line Marianne (duo)

Kulturpasset:
110 kr. / gratis under 12 år
Fås digitalt på kulturnatten.dk eller købes på Brønshøj
Bibliotek eller hos Café Mors Varme Hænder i Tingbjerg
Giver adgang til 250 events i Københavnsområdet +
fri transport m. bus, tog & Metro (1 voksen/2 børn)

Fredag 14. oktober
i hele hovedstadsområdet
Det sker i Brønshøj, Husum & Tingbjerg:
• Liv, lys og musik på Vestvolden
• Byen under jorden i Bystævneparken
• Mississippi, mad & musik i Tingbjerg
• Mørke på Brønshøj Bibliotek
• UPSERVING 22 i Brønshøj Vandtårn
• Sanseteket i Brønshøj Gamle Skole
• Penthouselejlighed i Bellahøjhusene
Se flere arrangementer på kulturnatten.dk
Støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Kulturpasset:
110 kr. / gratis under 12 år
Fås digitalt på kulturnatten.dk eller købes på Brønshøj
Bibliotek eller hos Café Mors Varme Hænder i Tingbjerg
Giver adgang til 250 events i Kbh. og på Frederiksberg
Fri transport m. bus, tog & Metro i Hovedstadsområdet
(1 voksen /2 børn)

