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Velkommen 
Nu sker der ting og sager i vores gamle hovedstad – og vi glæder os til at 
få gæster – for det er nogle fantastiske dage der venter os. Så velkommen 
til hele Norden – velkommen til København og til TING 2011. København 
er åben og klar - og kunsten og kulturen er i centrum, når vi nu sætter 
fokus på alt det nye nordiske. Vi vil gerne røre i gryden, og debattere det, 
der kendetegner Norden i 2011. Og vi udfordrer gerne alle jeres sanser 
– så derfor vil I møde festivalen i hele byen - ude på de mange kulturin-
stitutioner; på teatrenes skrå brædder, i spillestedernes spotlight, på tal-
lerknerne og i de forunderlige universer på fi lmlærredet og i litteraturen. Vi 
bliver forhåbentlig klogere på, hvordan det står til med vores forankring 
hos hinanden - i kunsten og kulturen, i historien, sproget og i traditionerne 
for demokrati og ytringsfrihed.

Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev

Kolofon
Ansvarshavende: Ulla Tofte / Redaktion: Karin Gottlieb og Smita Willemoes / 
Rådgivning: Anni Mogensen / Skribent og korrektur: Simon Hastrup / 
Styregruppe: Niels Halm, Nanna Bugge, Sine Midtgaard Hansen / 
Design, layout og tryk: Musikbranchens Reklamebureau

Copyright: Nordens Hus på Færøerne

Redigering af årets program er afsluttet 13. oktober. Der kan derfor forekomme 
ændringer. Se opdateringer og seneste nyt på www.kk.dk/ting2011.

Forord
Kære Nordbo,

Velkommen til Nordisk kulturfestival ting som afholdes i forbindelse med 
Nordisk Råds Session i København. Bag programmet, hvor især nordisk 
temauge i DR K, Ny Nordisk Mad og børnekultur lyser op, står Nordisk 
Ministerråd, Københavns Kommune og byens mange kulturinstitutioner. 
Navnet ting henviser til det islandske Þingvellir som er navnet på det 
sted, hvor det islandske Alting blev grundlagt i 930. Her mødtes gode 
mænd og kvinder, ikke bare for at lave love, men i lige så høj grad for 
at feste og tale sammen. Og ting festivalen er netop en invitation til at 
mødes og tale sammen, en opfordring til at fejre det nordiske kulturfælles-
skab. Programmet rummer en lang række usædvanlige og underholdende 
oplevelser - lige fra fi nsk ny-cirkus, fi lm og rap til teater, installationskunst 
og debatter.

Vi ønsker alle rigtig god fornøjelse med ting!

Jan-Erik Enestam, Nordisk Råds direktør
Halldór Ásgrímsson, Nordisk Ministerråds generalsekretær
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Weekdays
Teitur (FO) / Danmarks Radios Pigekor (DK)
Det er ugens syv dage, der udgør det næsten 
prosaisk enkle udgangspunkt for værket i syv 
dele for kor og ensemble, som Teitur Lassen 
har skrevet, og som bliver uropført i Køben-
havn i DRs Koncerthus den 3/11. Værket 
hedder “Weekdays”, og det er fremfor alt en-
kelheden og en fascination af det minimale, 
der præger den færøske komponists tilgang 
til musikken. Teitur er kendt som sangskriver 
af en særlig kaliber, hvis sange forekommer 
skrøbelige og stærke på én gang. Det er po-
etiske sange, som kiler sig fast i hukommel-
sen på grund af deres melodiske råstyrke. I 
rollen som komponist udfolder Teitur nu nye 
og imponerende sider af sit store musiktal-
ent i samarbejdet med Danmarks Radios Pi-
gekor, det færøske kor Tarira og ensemblet 
Aldubáran. Interessen for de klassiske 
musikinstrumenter har været der længe, men 

hvor det har været andre komponister, der 
før har stået for intrumenteringen af Teiturs 
arrangementer, er det nu Teitur selv, der har 
skrevet hele partituret. Det er et fragment 
af den store amerikanske roman Freedom 
af Jonathan Franzen, der leverer tekstligt 
udgangspunkt til værket “Nice Man’s Anger”, 
som Tarira synger. De forskellige korstem-
mer optræder som henholdsvis ydre og indre 
fortæller, der fl ettes sammen med direkte tale 
næsten som i en musical. Samtidig med at 
både fortællingen, og musikken er præget af 
sober alvor, bobler værket i kakafoniske pas-
sager af snurrig humor.
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- toner i tiden

Folk i Norden har altid sunget om kap 
med vinden over vidderne eller tyst 
hyldet skovens dybe stille ro. Den 
særlige nordiske klang høres i dag 
ikke kun i jazz eller klassisk musik, 
men også rock og pop er eksponent 
for en nordisk klang. På internationalt 
plan har man fået øjnene og ørerne 
op for den musik, der strømmer fra 
Norden, hvadenten det er Teiturs 
æteriske lydbilleder eller den norske 
metalscenes radikale ragnarock. 
TING-festivalen inviterer dig inden 
for i nogle af Nordens forskellige lyd-
landskaber og præsenterer vinderen 
Nordisk Råds Musikpris.

DR´s Koncerthus
Emil Holms Kanal 20, 2300 København S

Torsdag 3/11 kl. 19.30

Koncerten er udsolgt!



Store Vega
Enghavevej 40, 1674 København V

Onsdag 2/11 kl. 20

185 kr. + gebyr. www.billetlugen.dk. 
Pris i døren 205 kr. 

Helgi Jónsson (IS)
Jónsson spænder fra det skrøbelige til det eksplo-
sive. Islandske Helgí Jónsson udgav sit anmelder-
roste debutalbum ”For The Rest Of My Childhood” 
i 2008. Han er siden blevet kendt for sin store 
stemme, sine dynamiske lydbilleder, der spænder 
fra det helt skrøbelige til det eksplosive og for sin 
noget atypiske baggrund som klassisk uddannet 
trækbasunist. I Danmark er han i øvrigt kendt for sit 
tætte samarbejde med Tina Dickow.

Katzenjammer (NO)
Det er svingende balkanhymner, country-sange, 
folk-inspirerede melodier og fi rstemmige korar-
rangementer i en herlig cocktail, de fi re Oslo-piger 
i Katzenjammer frembringer. Sidst gang gruppen 
gæstede VEGA,  gav de en forrygende opvisning i 
deres helt specielle stil. På instrumenter som bala-
laika, klokkespil, trommer og banjo samt velarrang-
erede stemmer leverede jenterne en oplevelse, der 
blev bygget op med veltilpassede temposkift og 
indtil fl ere gange ramte klimaks.

Lille Vega
Enghavevej 40, 1674 København V

Onsdag 2/11 kl. 21

160 kr. + gebyr. www.billetlugen.dk. 
Pris i døren 180 kr.

Lucy Love (DK)
Med sine shows i både Danmark og udlandet har 
hun vist sig som et stærkt livenavn. Hun kan, om 
nogen, holde sit publikum i gang med sine up-
tempo numre, pumpende beats og hårdtslående 
tekster. Lucy Love vandt to Danish DeeJay Awards 
ved årets prisuddeling – én for årets danske album 
og én for årets danske urban-udgivelse. Hun var 
desuden nomineret til årets P3 Guld Prisen og P3 
Lytterhittet.

Store Vega
Enghavevej 40, 1674 København V

Fredag 28/10 kl. 21

150 kr. + gebyr. www.billetlugen.dk. 
Pris i døren 170 kr. 

Nordic Sounds 
Jonathan Johansson (SE), RebekkaMaria 
& Jonas Petersen (Hymns from Nineveh) 
(DK), Michael Møller (DK), Anna von Haus-
wolff (SE) og Susanne Sundfør (NO).
Under overskriften ”Nordic Sounds” 
præsenterer VEGA seks kunstnere, der 
på hver deres måde har en nordisk klang i 
deres musik. Det er ikke kun i jazz og klas-
sisk musik fra Norden man fi nder ’en nor-
disk klang’ -  også inden for den rytmiske 
musik kan man fi nde en speciel stemning, 
som er præget af en nordisk melankoli og 
kølighed, men også inderlighed, intimitet 
og evnen til at skabe billeder. Om det 
skyldes mentaliteten, det sproglige funda-
ment, måden vi opfatter os selv og vores 
umiddelbare omgivelser på eller et andet 
nordisk karakteristika er svært at sige. 
Ikke desto mindre synes det at give men-
ing at tale om en speciel nordisk sound, 

som kan høres hos kunstnerne denne af-
ten i VEGA.  De optræder i et særligt intimt 
set-up i Store VEGA, hvor det er muligt at 
komme helt tæt på, og hvor musikken til 
lejligheden vil være skrællet ind til kernen. 
En nordisk kunstnergruppe inden for in-
stallationskunst, design og visuel kunst 
udsmykker scenen og salen i den helt 
rigtige nordiske ånd. Som optakt til kon-
certen samles musikere og musikjournal-
ister i Idealbar før koncerten til en snak om 
lyden af det nordlige sind, som afspejles 
i musikken. Der vil være både sidde- og 
ståpladser til koncerten i Store Vega. 

Store VEGA
Enghavevej 40, 1674 København V

Torsdag 3/11 kl. 20. Debat kl. 18 i Idealbar

180 kr. + gebyr. 
www.vega.dk, www.billetlugen.dk og i Fona-butikker
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Lille Vega
Enghavevej 40, 1674 København V

Fredag 4/11 kl. 21

130 kr. + gebyr. www.billetlugen.dk. 
Pris i døren 150 kr. 

Spillestedet Stengade
Stengade 18, 2200 København N

Fredag 28/10 kl. 21-02

100 kr. www.billetto.dk. Pris i døren 120 kr.  

The Eclectic Moniker (DK) 
/ Kites and Komets (DK)
The Eclectic Moniker er et yderst interessant 
bekendtskab. Det er eksotisk og alligevel skandi-
navisk – og dermed en slags musikkens svar 
på Noma. Koncertmæssigt løfter gruppen det 
musikalske univers op på en kærlighedssky, som 
svæver over publikum. Kites & Komets, der vandt 
årets KarriereKanonen, er det nye soloprojekt af 
Mikael Kærsgaard (Munich). Genren er dansabel, 
organisk electropop, båret af den gode melodi, kor 
og stramme perkussion beats.

Per Vers m. Band (DK)
Med et freestyletalent udover det sædvan-
lige har Per V slået sit navn fast som en af de 
mest respekterede rappere i Danmark! Per Vers 
mestrer både melankoli, kærlighed og begær i sit 
musikalske udtryk.

When Saints Go Machine (DK)
Bandet udgav deres seneste album “Konkylie” i 
maj i år. Albummet har fået gode anmeldelser, og 
roses blandt andet for forsanger Nikolaj Vonsilds 
karakteristiske vokal og den legende downtempo 
clublyd. En lyd der har gjort When Saints Go Ma-
chine til et at de mest interessante navne på den 
danske rockscene lige nu. Live er ”The Saints” helt 
sikkert også en oplevelse værd, når deres væg-til-
væg-version af et lydtæppe rulles ud.

Nordatlanten Unplugged: 
Guðrið (FO) / Budam (FO) / Nive (GL)
Oplev tre af Nordatlantens store unge kunstnere 
unplugged til en koncertaften, hvor du foruden en 
musikalsk oplevelse får lejlighed til at komme helt 
tæt på musikerne ved en Q&A session efter kon-
certerne. 

Store Vega
Enghavevej 40, 1674 København V

Lørdag 5/11 kl. 21

150 kr. + gebyr. www.billetlugen.dk. 
Pris i døren 170 kr.

Nordatlantens Brygge 
Strandgade 91, 1401 København K

Lørdag 5/11 kl. 20

150 kr. og 180 kr. 
www.politikenbillet.dk/nordatlanten

On and Off and To and Fro
Simon Steen-Andersen (DK) / Asamisimasa (NO) 
Under overskriften “on and Off and To and Fro” præsen-
terer Wundergrund en tværkunstnerisk portrætkoncert 
med post-avantgarde kammermusik, elektronik og 
videoinstallation. Oplev den danske komponist Simon 
Steen-Andersen & det norske ensemble Asamisimasa. 
Aftenens portrætkoncert havde premiere under den 
berlinske Ultraschall festival tidligere i år. Nu får den 
Danmarkspremiere på LiteraturHaus. Medvirkende: 
Janne Berglund, Rolf Borch, Håkon Mørch Stene, An-
ders Førisdal, Ellen Ugelvik, Tanja Orning og Simon 
Steen-Andersen.

Mats Gustafsson og Tarfala Trio (SE)
Mats Gustafsson har længe været et internationalt 
anerkendt navn og har nu modtaget den prestige-
fyldte Nordisk Råds Musikpris 2011. Medvirkende: 
Mats Gustafsson (Saxofon) Barry Guy (Bas) Ray-
mond Strid (Trommer).

Mats Gustafsson er vinder af 
Nordisk Råds Musikpris!

Literaturhaus
Møllegade 7, 2200 Købenahvn N 

Mandag 31/10 kl. 20

50 kr. www.billetnet.dk. Salg i døren

Jazzhus Montmartre, Store 
Regnegade 19A, 1110 København K

Tirsdag 1/11 kl. 20

100 kr. www.jazzhusmontmartre.dk
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Mugison (IS)
For tre år siden byttede islandske Mugison sin 
laptop ud med en bassist og en trommeslager 
af kød og blod, skruede op for forstærkeren og 
drog ud på en mission. Hans mål var at skabe et 
rock‘n’roll-album, der rammer samtlige toner på 
den emotionelle skala, og som samtidig er det 
mest ærlige rock‘n’roll-album, du nogensinde har 
hørt! I 2012 drager han på en omfattende turné og 
vil i den anledning introducere et helt nyt og hjem-
mebygget instrument. Men inden da tager han et 
smut forbi Danmark, hvor publikum kan opleve en 
fi lterløs, energisk og komplet uforudsigelig koncert 
fra en musikalsk ener.

Planeten 4. sal
Huset i Magstræde
Rådhusstræde 13
1466 København K 

Søndag 30/10 kl. 20

150 kr. Forsalg 130 kr. + gebyr. 
www.husetimagstraede.dk

Færøsk Musik Showcase
Hør fi re fremadstormende færøske musikere i en 
eksklusiv showcase i Huset i Magstræde: Kom-
ponisten Kristian Blak er født i Danmark, men har 
levet og skrevet det meste af sin musik i Færøerne. 
Hans musik forener etniske toner med nye kom-
positoriske teknikker. Sangeren og performeren 
Dánjal har sejlet på de syv have og udforsket 
mange af verdens hjørner, men i København spiller 
han med musikere håndplukket fra de mørkeste 
kroge af Norden. Dánjal spiller sange fra sit nye 
album ”The Palace”. Derpå følger sing-a-song-
writeren Benjamin, hvis musik er ligeså simpel, 
som det er kompleks og ligeså råt, som smukt. 
Sidste mand på scenen er den anerkendte Jens 
Marni, hvis mangeårige karriere som rockmusiker 
i Færøerne ligger til grund for arbejdet med hans 
nye plade, der udkommer i 2012.

Huset’s Café
Huset i Magstræde
Rådhusstræde 13
1466 København K 

Lørdag 29/10 kl. 18-20.30

Gratis
www.husetimagstraede.dk
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Bremen 
Nyropsgade 39-41, 1602 København V

Søndag 30/10 kl. 20

195 kr. + gebyr for koncertbillet 
+ cd’en ”Larva”, www.lidtmere.dk/eivoer

Eivør duo (FO)
Eivør duo samler op på hele Eivør’s karriere, og 
utallige instrumenter tages under behandling af de 
to musikere på scenen. Eivør spiller således elgui-
tar, akustisk guitar, kalimba, håndtromme, gulvtam, 
crashbækken, stomp box, mens Mikael Blak kan 
opleves på bl.a. klokkespil.

SKOLEKONCERT: Den Nye TING
Behrang Miri (SE/IRAN), Vakili (DK), Atlars (NO), 
DJ Veekash (NO) og Veteran Cosmic Rockers (DK)
Den nordiske puls (Den Nye Ting) fi ndes ved at 
lægge øret til hip hoppens hjertebanken. Mellem 
de tunge beats og de taktfaste håndtegn stikker 
en ny nordisk bevidsthed frem. Mød svensk/iran-
ske Behrang Miri som i sine raps blander persisk 
og svensk som var det ét sprog. Mød Nørrebros 
Vakili, der bruger sine 2.G’er-erfaringer og dialekt til 
provokerende og intelligent til at stille spørgsmåls-
tegn ved nationalitet, stat og magt. Og mød Atlars 
fra Norge, der i en globaliseret tid, hvor engelsk i 
stigende grad dominerer, har gjort sin hjemby, Sta-
vangers, dialekt til sit rap sprog. I ryggen har de 
tre rappere DJ Veekash (NO) og hip hop-kollektivet 
Veteran Cosmic Rockers (DK).

Nordic Hip-Hop Metal Clash
Fredag aften går de unge nordiske hip-hop’ere igen 
på scenen samtidig med, at en anden scene i huset 
indtages af tre forskellige metalbands fra Danmark, 
Norge og Sverige. Det ekstremistiske dødsmetalband 
By The Patient (DK), NU-metal bandet M.A.N. (SE) 
og trash-metal bandet HARM (NO) gør status på den 
skandinaviske metalscene, der står stærkere i øje-
blikket end nogensinde før.  

Pumpehuset
Studiestræde 52
1554 København K

Fredag 4/11 kl. 20

www.pumpehuset.dk og 
www.musicfromaround.dk/womex 

Pumpehuset
Studiestræde 52, 1554 København K

Torsdag 3/11 kl. 11

Fredag 4/11 kl. 11

Gratis, tilmelding via Skoletjenesten: 
Ulla Hahn Ranmar, uhr@skoletjenesten.dk
NB: koncerten er forbeholdt udskoling.

Foto: Morten Rygaard



Den store alvor

Testamentet
Tre brødre arver en formue fra deres bedstefar. 
Henrik er separeret og bor ovenpå et solcenter. 
Storebroren slås for at skifte heroinen ud med 
hjemmedyrket pot. Den yngre bror scorer 12-taller 
på stribe. Og så er der faren, der altid ved bedst. 
En utrolig historie fra det virkelige liv. Instr. Christian 
Sønderby Jepsen (DK). 85 min.

Grand Teatret
Mikkel Bryggers Gade 8
1460 København K

Fredag 4/11 kl. 19

75 kr. www.cphdox.dk. 6 billetter 375 kr.

Au Pair
”Au pair” følger tre fi lippinske au pair-pigers liv i 
Danmark. Trods lav løn og hjemve bliver pigerne 
i Danmark, hvor de tjener de kroner, der sikrer at 
familien hjemme i Filipinerne overlever. Imens pi-
gerne beder til gud om en bedre fremtid, er deres 
visum ved at løbe ud. Instr. Nicole Horanyi & Heidi 
Kim Andersen (DK). 56 min.

Den Sorte Diamant
Søren Kirkegårds Plads 1
1221 København K

Torsdag 3/11 kl. 17.30

75 kr. www.cphdox.dk. 6 billetter 375 kr.

Film og TV
- den store 
alvor

15

3/11 – 13/11
I samarbejde med ting præsenterer 

CPH:DOX en helt ny nordisk 
dokumentarfi lmpris: 

NORDIC DOX.

14

I Norden synes det fi lmiske udtryk 
vandmærket af et dybt, personligt 
engagement. Det gælder både for de 
fi ktive fi lmuniverser og for dokumen-
tarismen, hvor spørgsmål om men-
neskets eksistens stilles med stor al-
vor og indlevelse – enten direkte eller 
indvævet i fortælling og billedsprog.
TING-festivalen blænder op for Nor-
den, som den tager sig ud i nordiske 
fi ktions- og dokumentarfi lm. Du kan 
også se de fem fi lm, der er nomineret 
til Nordisk Råds fi lmpris, og høre om 
de forskellige karakteristika ved Nor-
dens fi lmkunst.



Dagmar Teatret
Jernbanegade 2
1608 København V

Torsdag 3/11 kl. 19 

Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K

Søndag 6/11 kl. 19.15

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

Indian Summer
Torstein tror på ’indianske værdier’. Og så kan han 
lide at ryge, tegne, digte og høre Jimi Hendrix. 
Torstein lægger mærke til andre ting end sin søster 
Ellen. Derfor har hun lavet denne fi lm, et forsøg på 
at forstå ham – og måske at se verden, som han ser 
den. Og uden at stille diagnoser. Instr. Ellen Ugel-
stad (NO). 70 min. 

Grand Teatret
Mikkel Bryggers Gade 8
1460 København K

Søndag 6/11 kl. 16.30 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

Imagining Emanuel (vises med Tataré)
Vi ved hvad Emanuel hedder, og at han fl ygtede 
fra borgerkrigen i Liberia i 1990, hvor han ankom til 
Norge i maskinrummet på et fragtskib. Eller gør vi? 
For hvad ved vi egentlig? En ting er sikker: vi ved 
mindre end vi tror. En drilsk fi losofi sk fi lm med poli-
tiske undertoner. Instr. Thomas Østbye (NO). 54 min.

www.cphdox.dk 

Vises fra 3/11 - 13/11 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

Tataré (vises med Imagining Emanuel) 
En gammel, krumrygget eneboer er hovedpersonen 
i en fabel uden handling, krumspring og overfl adisk 
drama. Alligevel er ’Tatare’ rig på fortællinger og er-
faringer af den slags, som det tager et langt liv at 
samle sammen – og som kan kendes på en meget 
sjælden og dybt menneskelig humor. Instr. Salla 
Sorri & Renate Costa (FI/Paraguay). 30 min.

www.cphdox.dk 

Vises fra 3/11 - 13/11 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

Dagmar Teatret
Jernbanegade 2
1608 København V

Torsdag 3/11 kl. 16.40 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

She’s Blonde Like Me
Skuespillerinden Alexandra Dahlström (”Fucking 
Åmål”) rejser med kunstneren Fia-Stina Sandlund 
til Venedig for at opføre en feministisk version af 
Strindbergs ”Miss Julie”. Alt går galt – eller gør det? 
Mulighederne ligger i lag i ”She’s Blonde Like Me”, 
der bevidst leger med køn, magt og identitet. Instr. 
Fia-Stina Sandlund (SE). 89 min. 

El Medico – The Cubaton Story
Raynier Casamayor Griñán er en normal, livsglad 
cubaner. Hans job som læge er dog svært at forene 
med drømmen om at være professionel musiker. 
Indtil en dag, hvor han bliver opdaget af en slesk, 
svensk producer med dollars i blikket. En morsom 
og rørende fi lm fuld af kontraster og paradokser. 
Instr. Daniel Fridell (SE). 85 min.

DOX:CLUB
Teater Grob
Nørrebrogade 37
2200 København N

Torsdag 3/11 kl. 18 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

The Kampala Story
”Kampala Story” er et enkelt og usentimentalt, afri-
kansk eventyr, sat i Ugandas tætbefolkede hoved-
stad og set igennem en ung piges øjne. Apio bliver 
sendt til Kampala for at bede sin far om penge til sin 
gravide mors livsnødvendige behandling på hospi-
talet. En fi lm for både store og små. Instr. Kasper 
Bisgaard & Donald Mugisha (DK/Uganda). 58 min.

www.cphdox.dk 

Vises fra 3/11 - 13/11 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

The Black Power Mixtape 1967-75
”The revolution will not be televised” – men svensk 
TV forsøgte alligevel i årene fra 1967 til 1975. Fil-
men består udelukkende af arkivmateriale fra de 
sorte amerikaneres kamp for retfærdighed, klippet 
sammen i et politisk ”mixtape” med nye kommen-
tarer fra kunstnere fra Erykah Badu til Talib Kweli. 
Instr. Göran Hugo Olsson (SE). 96 min.

Dagmar Teatret
Jernbanegade 2
1608 København V

Lørdag 5/11 kl. 14.20 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 
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Gunnar Goes God
Gunnars bekvemme middelklasse-eksistens er ved 
at gå op i limningen. Hvad er det, han mangler? 
Gunnar rejser til Egypten, hvor munkene i verdens 
ældste kloster måske kan hjælpe ham med et svar. 
Den pølsefarvede, skandinaviske grill-idyl kommer 
dog hurtigt i konfl ikt med det asketiske munkeliv. 
Instr. Gunnar Hall Jensen (NO). 85 min.



Oslo, 31. august  
Filmen er en fri fortolkning af den franske roman 
”Le feu follet” af Pierre Drieu La Rochelle. Den ud-
forsker ”den følelsesmæssige og næsten fysiske 
oplevelse af en eksistentiel krise”. Instr. Joachim 
Trier (NO). 105 min. 

Grand Teatret, Mikkel Bryggers 
Gade 8, 1460 København K

Vises i hele perioden se spilletider 
på www.grandteatret.dk

80 kr., www.grandteatret.dk, 
tlf. 33 15 16 11. Pris søndag 40 kr. 

Brim
Den islandske fi lm ”Brim” fortæller historien om en 
ung kvinde, som er blevet ansat som besætnings-
medlem på et fi skefartøj, i selskab med en gruppe 
meget indspiste mænd. Instr. Árni Ólafur Ásgeirs-
son (ISL). 95 min.

Grand Teatret, Mikkel Bryggers 
Gade 8, 1460 København K

Fredag 28/10 kl. 17

Søndag 30/10 kl. 14.20

75 kr., www.grandteatret.dk, 
tlf. 33 15 16 11. Pris søndag 35 kr. 

Hyvä poika (The Good Son)
Efter den kritikerroste spillefi lmsdebut ”Last Cowboy 
Standing” har fi nske Zaida Bergroth valgt at instruere 
en smallere fi lm, som stadig er karakterdrevet og gør 
det muligt for hende at udforske hendes udtryk som 
instruktør. Instr. Zaida Bergroth (FI) 

Grand Teatret, Mikkel Bryggers 
Gade 8, 1460 København K

Lørdag 29/10 kl. 17

Søndag 30/10 kl. 16.40

75 kr., www.grandteatret.dk, 
tlf. 33 15 16 11. Pris søndag 37,50 kr. 

Svinalängorna (Beyond)
Svinalängorna er den prisvindende svenske skuespil-
lerinde Pernilla Augusts instruktørdebut. Filmen er 
baseret på bestselleren ”Svinalängorna” af Susanna 
Alakoski. Instr. Pernilla August (SE). 100 min.

Grand Teatret, Mikkel Bryggers 
Gade 8, 1460 København K

Søndag 30/10 kl. 12

Tirsdag 1/11 kl. 17

75 kr., www.grandteatret.dk, 
tlf. 33 15 16 11. Pris søndag 30 kr. 

Grand Teatret
Mikkel Bryggers Gade 8
1460 København K

Søndag 6/11 kl. 16.30 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

Gnarr
I kølvandet på landets økonomiske kollaps 
grundlægger den islandske komiker Jón Gnarr 
Kristinsson sit eget parti: ”The Best Party”, og 
får helt uventet kolossal succes. En skarp og vit-
tig politisk satire med en helt balstyrisk energi og 
masser af corny, islandsk humor. Instr. Gaukir Ùl-
farsson (ISL). 86 min. 

Cinemateket, 
Gothersgade 55
1123 København K 

Søndag 6/11 kl. 21.45 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

After Life
Vi får ikke meget hverden at se eller at vide, men 
man mere end fornemmer den basale frygt og 
usikkerhed som Kebi, Serge, Musa og Hector må 
leve med. De lider alle fi re af psykiske efterveer af 
at have været udsat for tortur og bor nu i Finland. 
En psykologisk indsigtsfuld og kunstnerisk gen-
nemført fi lm. Instr. Mervi Junkkonen (FIN). 58 min. 

www.cphdox.dk 

Vises fra 3/11 - 13/11 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

Detektiven
Instruktøren Christoffer Dreyer fl ytter til Gedser for 
at åbne et detektivbureau. De lokale er skeptiske, 
men lidt efter lidt kommer der gang i forretningen. 
For ikke alt er, hvad det ser ud til i den lille havneby. 
En dokumentarisk ”noir” fra det såkalfte ”udkants-
danmark”. Christoffer Dreyer (DK). 75 min. 

Dagmar Teatret
Jernbanegade 2 
1608 København V

Søndag 6/11 kl. 16.40 

75 kr. 6 billetter 375 kr.
Se www.cphdox.dk for øvrige spilletider. 

18 19

Layers Of Fog
Caroline Sascha Cogez & Dechen Roders fi lm er 
gjort af det samme stof som drømme – den slags 
som faktisk bliver til virkelighed nogle gange. En 
19-årig pige, hvis familie har lidt under en havfrues 
forbandelser i generationer, deltager nu i det bhu-
tanesiske svar på ”X-Factor”. Instr. Caroline Sas-
cha Cogez & Dechen Roder (DK/Bhutan) 40 min.

Grand Teatret, Mikkel Bryggers 
Gade 8, 1460 København K

Søndag 30/10 kl. 10

Mandag 31/10 kl. 17

75 kr., www.grandteatret.dk, 
tlf. 33 15 16 11. Pris søndag 30 kr.

Sandheden om mænd
Den danske fi lm ”Sandheden om mænd” er et kær-
ligt portræt af en generation af mænd, som kvier 
sig ved store forpligtelser, men som alligevel stiller 
store spørgsmål om livet og kærligheden. Instr. 
Nikolaj Arcel (DK). 96 min.

viser de i alt fem titler, der er nomineret i 
konkurrencen om Nordisk Råds Filmpris 2011.
Se årets fi lmprisvinder onsdag 2/11



Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K

Tirsdag 1/11 kl. 19

40 kr. for medlemmer og 65 kr. for ikke-
medlemmer, Billetter: tlf. 33 74 34 12 og 
www.cinemateket.dk 

Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K

Tirsdag 1/11 kl. 21

40 kr. for medlemmer, 65 kr. for ikke-
medlemmer, Billetter: tlf. 33 74 34 12 og 
www.cinemateket.dk 

Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K

Onsdag 2/11 kl. 19

40 kr. for medlemmer og 65 kr. for ikke-
medlemmer, Billetter: tlf. 33 74 34 12 og 
www.cinemateket.dk 

Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K

Onsdag 2/11 kl. 21.30

40 kr. for medlemmer, 65 kr. for ikke-
medlemmer, Billetter: tlf. 33 74 34 12 og 
www.cinemateket.dk 

Premiere: Hjem til jul 
Bent Hamers nye fi lm udspiller sig juleaften under farve-
strålende nordlys og klare stjerner i en lille snedækket 
norsk by. Mød instruktøren og redaktør ved Norsk Film-
institut Jan Erik Holst før fi lmen i en samtale om den nye 
nordiske fi lmbølge. Instr. Bent Hamer (NO). 90 min.

Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K

Torsdag 3/11 kl. 19.15

40 kr. for medlemmer, 65 kr. for ikke-
medlemmer, Billetter: tlf. 33 74 34 12 og 
www.cinemateket.dk 

Osramhuset
Valhalsgade 4, 2200 København N

Lørdag 29/10 kl. 13

Gratis. www.2200kultur.dk/osramhuset 

Svensk fi lmdag i Osramhuset
Livsbekræftende fi lm af Lasse Halstrøm om livet 
i Sverige anno 1959, set gennem øjnene på den 
eftertænksomme og underfundige 12-årige Inge-
mar. Han skiller sig ud fra de andre i kraft af sine 
spøjse griller og påfund og gammelkloge livssyn. 
Filmen indledes med en introduktion. Anbefales til 
børn over 12 år og voksne.

Osramhuset
Valhalsgade 4, 2200 København N

Lørdag 29/10 kl. 16.30

Gratis. www.2200kultur.dk/osramhuset 

Kundskabens Træ
Se den guddommelige og klassiske Niels Malmros 
fi lm. Århus, 1959-60: Elin er begavet og lidt mere 
moden end sine jævnaldrende. Hun er populær 
blandt sine skolekammerater, indtil hun en dag 
afviser Helge. Klassen vender sig mod hende, 
og hun bliver langsomt frosset ud og oplever en 
række ydmygelser og nederlag. Hendes karakterer 
i skolen bliver til stadighed dårligere, men hendes 
forældre formår ikke at hjælpe hende. Filmen ind-
ledes med en introduktion. Anbefales til børn over 
12 år og voksne.

Osramhuset
Valhalsgade 4, 2200 København N

Søndag 30/10 kl. 16.30

Gratis. www.2200kultur.dk/osramhuset 
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O’Horten
En bittersød og skæv komedie om den 67-årige 
togfører Odd (Baard Owe). Filmen følger den stille, 
eftertænksomme mand i dagene omkring hans sid-
ste tur mellem Oslo og Bergen. Instr. Bent Hamer 
(NO) 90 min.

Lønsj
Eva Sørhaugs fi lm “Lønsj” er en vedkommende og under-
holdende multi-plot historie. Den unge Christer glemmer 
sine huslejepenge i en tøjvask og må slukke for hovedafbry-
deren i den ejendom, hvor han bor. Hermed igangsættes en 
række begivenheder, der får vidtrækkende konsekvenser 
for fi lmens hovedpersoner. Instr. Eva Sørhaug (NO) 90 min.

Upperdog
”Upperdog” følger to søskende af asiatisk afstamning 
og deres forhold til henholdsvis en sexet polsk gæs-
tearbejder og en ung nordmand, der lige er hjemvendt 
fra Afghanistan. De to søskende blev som børn adop-
teret af to forskellige norske forældrepar og har ikke set 
hinanden siden. Instr. Sara Johnsen (NO). 100 min.

Nord
En varm og morsom off-road movie om den tidligere elite-
skiløber Jomar, der bestyrer en nedslidt skilift ved Trond-
heim. Jomar er havnet i et hul af tristesse, men da han får 
at vide, at han er far til et barn, sætter han sig op på sin 
snescooter og drager mod nord for at stå til ansvar for 
sine handlinger. Instr. Rune Denstad Langlo (NO). 79 min.

Svensk fi lmdag i Osramhuset 
Oplev Ingmar Bergmans fantastiske familieepos 
om børnene Fanny og Alexander og deres liv om-
kring år 1900. Efter faderens pludselige død gifter 
moderen sig med en kold og kynisk men magtfuld 
biskop. Den sikre og harmoniske tilværelse i en 
varm families skød ændres til et sandt helvede for 
børnene. Vi følger familien igennem sorg, glæde, 
lys og mørke. Filmen tog verden med storm og 
vandt utallige priser, bl.a. Oscar, Golden Globe og 
en pris ved fi lmfestivalen i Venedig. Filmen indledes 
med en kort introduktion. Anbefales til børn over 12 
år og voksne.



Nordisk Temauge på DR K
DR K dedikerer uge 44 til nordisk kultur med en række spillefi lm, dokumentarer og por-
trætudsendelser om nordisk kunst, arkitektur, litteratur og musik. Seerne kan opleve det 
allerbedste fra den nordiske kultur, men også få indtryk af den store bredde. 

Der vil blandt andet være litteraturprogrammer med store forfattere som Karl Ove Knaus-
gaard og vindere af Nordisk Råds Litteraturpris, Naja Marie Aidt og Gyrðir Elíasson. Og 
der vil være mulighed for at møde nordisk kultur på den globale scene, når Siri Hustvedt 
refl ekterer over sine norske rødders betydning for sit forfatterskab, eller når det svenske 
hiphop-band Maskinen producerer musik i Cambodja.  

Kunstnerne vil favne vidt i både genrer og alder – fra de store koryfæer som Lill 
Lindfors og Cornelis Vreswijk over nyskabende fi lminstruktører som Lars von 
Trier og Josef Fares til pop-dronningen Robyn. Temaugen på DR K vil demonstrere, at 
nordisk kultur langt fra kun handler om geografi  og naboskab, men i meget høj grad også 
om høj kvalitet og unikke oplevelser.

Mandag
Blod, Sved og Strege
Dag og Nat
Arkitekternes Byggeklodser (3:6)
Karl Ove Knausgårds Kamp

Tirsdag
Nordens Bedste Bøger 
– Nordisk Råds Litteraturpris 50 år

Kunsten at Græde i Kor
Arkitekternes Byggeklodser (1:6)
Møde med Siri Hustvedt

Onsdag
Zozo
Arkitekternes Byggeklodser (4:6)
Møde med Jo Næsby
De Kalder os Kunstnere – Maskinen

Torsdag
De Kalder os Kunstnere – Robyn

Min Sommer med Monica
De Kalder os Kunstnere 
– Bo Kaspers Orkester

Fredag
Cornelis og Kærligheden
De Kalder os Kunstnere – Lill Linnfors

Antichrist
Om Natten

Lørdag
Orions Bælte

Søndag
Journals of Knud Rasmussen
Kerstin Ekman, Dronning af det Nordiske 
Mørke
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www.dk.dk/k Se programmet på www.dr.dk/k
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Toner Lys, lykke 
og gryende galskab 
i tiden

Litteratur
- lys, lykke 
og gryende 
galskab
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Som årstiderne skifter mellem lys 
og mørke, synes også grundtonen i 
Nordens litteratur at modulere mel-
lem det legende lette og det dystre. 
I dette spændingsfelt gryr galskab og 
lys lykke, og burleske optrin afl øses 
af  inderlighed og alvor. Det kan man 
forvisse sig om i de islandske sagaer, 
i Johannes V. Jensens, Knut Ham-
suns og Selma Lagerlöfs værker - og 
på TING-festivalens mange scener, 
hvor nogle af Nordens største, nulev-
ende forfattere møder publikum. Det 
er i år 50 år siden, Nordisk Råds Lit-
teraturpris blev indstiftet, og næppe 
nogensinde har nordisk litteratur 
stået så stærkt som i dag.

Den Sorte Diamant, Dronningesalen, 
Søren Kirkegårds Plads 1, 1221 
København K

Mandag 31/10 kl. 20

110 kr. www.billetlugen.dk. I Fona-butikker 
og Diamantens reception. Diamantklub 70 
kr. Studerende 60 kr.

International Forfatterscene: 
Sara Stridsberg (SE), Naja Marie 
Aidt (DK), Sjón (IS)
I år har Nordisk Råds Litteraturpris 50 års jubilæum. 
Det fejrer Det Kongelige Bibliotek og Nordisk Råd 
med et festfyrværkeri af en International Forfat-
terscene. Mød Sara Stridsberg, der vandt prisen i 
2007 for ”Drømmefakultetet”, Naja Marie Aidt, der 
modtog prisen i 2008 for novellesamlingen ”Ba-
vian”, og Sjón, der vandt i 2005 for romanen ”Sky-
gge-Baldur”. Aftenens interviewer og ordstyrer er 
Klaus Rothstein, journalist på Weekendavisen samt 
redaktør og studievært på DR P1.

Det unge Norden og kulturel 
mangfoldighed
Hør Shabana Rehman – en kontroversiel norsk/
pakistansk stand up’er. En debat med Eskil Peder-
sen, leder af Arbeiderpartiets Ungdomsorganisation 
(AUF) (NO), Andrea Reuter, fi lmkritiker (FI), Henrik 
Berggren, journalist (SE), Minna Lindberg, leder af 
Ungdommens Nordiske Råd (FI) og kultursociolog 
og skribent Peter Duelund (DK). Charlotte Romlund 
Hansen fra Nordisk Børne- og Ungdomskomité 
(NORDBUK) (DK) afrunder debatten. Efter debatten 
optræder ”Min By min Fremtid – Change the World” 
– unge artister fra Malmø og København. En nord-
isk samproduktion af Spiritus Mundi (SE), Drammen 
kommune-Interkultur (NO) og RCYN (DK). 

Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd, Nordisk Kultur-
fond og Norden i Fokus i Finland og Danmark ar-
rangerer debatmødet.

Den Sorte Diamant, Søren Kirkegårds 
Plads 1, 1221 København K

Mandag 31/10 kl. 17-19

Gratis. Begrænset antal pladser. 
www.nordenifokus.dk
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Den Sorte Diamant, Søren Kirkegårds 
Plads 1, 1221 København K

Mandag 31/10 kl. 16.30-18.30

Gratis. www.kvinfo.dk

Kønskvotering til bestyrelser – et 
debatmøde om de norske erfaringer
KVINFO OG Nordisk institut for kundskab om køn, 
NIKK, inviterer til debatmøde om de norske erfaring-
er med kønskvotering. Loven om kønskvotering som 
blev vedtaget i 2006 gælder bestyrelserne i større, 
private aktieselskaber. Loven har medvirket, at 40 
% af bestyrelsesposterne i dag er besat af kvinder. 
Den fortsat ulige kønsrepræsentation i danske bes-
tyrelser anerkendes fra mange sider i Danmark som 
en væsentlig udfordring. Spørgsmålet er derfor: Kan 
dansk erhvervsliv lære af de norske erfaringer? Mød 
blandt andre forskningsleder Mari Teigen og Jan 
Asker  fra Finansernæringens Hovedorganisation. 

Alfons Åberg historier
Karina fra Asta Basta kommer og læser op af Gu-
nilla Bergstrøms Alfons Åberg historier iblandet lidt 
sjov. 

Øbro Jagtvej bibliotek
Jagtvej 227
2100 København Ø

Søndag 6/11 kl. 13.30-14.30

Gratis

kbh læser
Hovedstaden springer ud i en litteraturfest for alle, 
når ”kbh læser” bringer bøger og forfattere ud til 
publikum og mætter byen med originale ideer, 
intense læsearrangementer og anderledes litter-
aturformidling. kbh læser og TING sætter sammen 
fokus på nordisk børnelitteratur med oplæsning 
og foredrag på udvalgte biblioteker søndag 6/11. 
Oplev Litteratur live, frokost med ord på, lyrik på 
recept, bogdating, litterære byvandringer og kon-
certer under litteraturfestivalen, som varer fra 5/11-
11/11. Se hvilke biblioteker, der sætter fokus på 
”det nordiske” i litteraturen her i programmet.

Osramhuset
Valhalsgade 4
2200 København N

Søndag 6/11 kl. 20

20 kr. Billetter købes i døren. Max 120 
publikummer. Dørene åbner kl. 19.

Mouritz/Hørslev projektet (DK)
Lone Hørslev repræsenterer den nye nordiske bølge 
inden for litteratur. Hun har skrevet nogle af nyere 
tids mest personlige romaner og digtsamlinger. I 
Mouritz/Hørslev Projektet sørger Mads Mouritz for 
et bagtæppe af rock og pop til den sorthårede for-
fatterindes humoristiske og poetiske skildringer af 
kærlighed, snaps og drømme om ”Vild med Dans”.

Nørrebro Bibliotek
Bragesgade 8B
2200 København N 

Søndag 6/11 kl. 11-13

Gratis. Max antal deltagere 50 efter først-
til-mølle princippet. Der kan ikke bestilles 
billetter. 

Topmøde i børnebiblioteket: 
Alfons Åberg vs Vitello
Hør hvad de to drenge mener om livets store em-
ner: Den udfordrende familie, venskab, og når livet 
bliver kedeligt. Du kan også deltage i nogle af Al-
fons og Vitellos yndlingsaktiviteter såsom at bygge 
en monsterfælde.

Kulturstationen Vanløse
biblioteket, Frode Jakobsens 
Plads 4, 1. 2720 Vanløse 

Søndag 6/11 kl. 11-14

Gratis, http://www.kubik.kk.dk/vkhus

Alfons Åberg Værksted med 
Tanja Raug
På Kulturstationen Vanløse er der 6/11 åbent 
billedværksted med billedkunstner Tanja Raug. 
Her kan børn og voksne sammen arbejde med den 
specielle collageteknik, som er så kendetegnende 
for Gunilla Bergströms bøger.

Biblioteket
Rentemestervej 76
2400 København NV

Lørdag 5/11, kl. 19.30-22

Gratis

Nordisk Salon med 
Einar Már Guðmundsson (IS) og 
Copenhagen Art Ensemble (DK)
Copenhagen Art Ensemble præsenterer nordiske 
komponisters nyskrevne værker, blandt andet T. 
Larsen, Kanding, Fuzzy (DK), Riis (SE) og Froun 
(NO). kbh læser inviterer til interview med Einar Már 
Guðmundsson og oplæg om ny nordisk litteratur.

5/11-11/11

www.kbhlaeser.dk
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Oversættelse som internordisk 
kulturformidling
De nordiske lande kan forekomme perifere set i et 
globalt perspektiv, men de politiske, økonomiske 
og sociale bånd mellem vores lande har skabt en 
fælles basis. Her har ikke mindst den tværspro-
glige kommunikation i form af oversættelse af 
nabolandenes litteratur bidraget til at understøtte 
og fremme det kulturelle udbytte, såvel inden for 
regionen som i forhold til resten af verden. Sem-
inaret “Oversættelse som internordisk kulturformi-
dling” tager afsæt i Gyrðir Eliassons novellesamling 
”Mellem træerne”, for hvilken han modtog Nordisk 
Råds Litteraturpris 2011. 

Auditorium 22.0.11
Njalsgade 120
2300 Københavns S

Onsdag 2/11 kl. 14 - 18

Dansk Forfatterforening
Strandgade 6, stuen,
1401 København K

Torsdag 3/11 kl. 10 - 13

Gratis, Tilmelding på danskforfatterforen-
ing@danskforfatterforening.dk senest 
28. okt.

Ord fra Nord: Marit Tusvik (NO) og 
Jón Kalman Stefánsson (IS) 
Som årstiderne skifter stemningen i værkerne mel-
lem knugende melankoli og burleske forløsninger i 
latter – omtrent som landskabet om vinteren synes 
at sætte menneskets eksistens og udfoldelsesmu-
ligheder i stå, mens det i de lyse nætters tid gør os 
nordboer øre af lys og livsmod. Festivalen ”TING” 
vil gerne præsentere to af tidens mest markante lit-
terære eksponenter for netop denne dobbelthed. To 
forfattere som i deres hjemlande såvel som i resten af 
Norden har vundet hæder og store skarer af læsere. 
Det drejer sig om islandske Jón Kalman Stefánsson 
(”Sommerlys, og så kommer natten”, ”Himmerige 
og Helvede”, ”Englenes Sorg”) og norske Marit Tus-
vik (”Dejlig er Jorden”). Disse forfatterskaber er bag 
den uomtvistelige poetiske kvalitet vandmærket af 
alt det, der kendetegner Norden og dens litterære 
tradition. Samtalen suppleres af stemningsmættet 
musik og markerer afslutningen af TING-festivalen. 
Moderator Simon Hastrup.

LiteraturHaus
Møllegade 7
2200 København N

Søndag 6/11 kl. 20

60 kr. www.billetnet.dk

Einar Már Guðmundsson (IS)
Einar Már Guðmundsson er islandsk forfatter, og 
hans bog ‘Universets Engle’, der var dedikeret til 
hans afdøde bror, vandt Nordisk Råds litteraturpris 
i 1995. Mød ham i LiteraturHaus til en snak om 
hans forfatterskab.

LiteraturHaus
Møllegade 7, 2200 København N

Onsdag 2/11 kl. 20

50 kr. Tlf. 3332 9818

Ekspedition til Nordøstgrønland 
2011: Foredrag ved kaptajn på 
Activ, Jonas Bergsøe
Det tremastede ishavsskib Activ er netop hjem-
vendt fra en eventyrlig ekspedition til de koldeste 
mest ugæstfri, men måske også mest fascine-
rende egne af vores klode: det nordøstgrønlandske 
fjordsystem. Kaptajn Jonas Bergsøe fortæller om 
ekspeditionen og om at være kaptajn på Activ. Nordatlantens Brygge

Strandgade 91, 1401 København K

Lørdag 5/11 kl. 14

Gratis. www.bryggen.dk  

Ekspedition til Nordøstgrønland 
2011: Foredrag ved geolog Minik 
Rosing og kunstner Per Bak Jensen
Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011 inviterede en 
række fremtrædende forskere og kunstnere om-
bord på Activ. Geolog Minik Rosing og kunstner 
Per Bak Jensen fortæller her om deres oplevelser 
og om at lade sig inspirere af hinanden på tværs af 
fagområder, indfaldsvinkler og institutioner. Nordatlantens Brygge

Strandgade 91, 1401 København K

Lørdag 5/11 kl. 15

Gratis. Billetter rekvireres i receptionen 
på Nordatlantens Brygge på selve dagen. 
www.bryggen.dk

Foto: Einar Falur Ingolfsson

Foto: Einar Falur Ingolfsson

Foto: Simon Rubaudo

Foto: Simon Rubaudo

Foto: Cristopher Lund



Mellem nødvendighed 
og nydelse

Mad
- mellem 
nødvendighed 
og nydelse

31

Der er gennem hele Nordens historie 
sået, saltet og syltet i overensstem-
melse med årstidernes skiften: Som-
mer og efterår bruges til at skaffe et 
forråd, der kan holde gennem vinter 
og forår. Nordens madtradition har 
på den facon altid været spændt ud 
mellem nødvendighed og nydelse. I 
disse år oplever nordisk mad et sandt 
boom, hvor det traditionelle og sæ-
sonbestemte genoplives og nydes 
i kantiner og i køkkener, der kaldes 
verdens bedste. Mød maden og 
smag på Norden, når TING-festivalen 
stiller skarpt på nordisk mad.

Forfatterttræf: 
Einar Már Guðmundsson (IS) 
og Gyrðir Elíasson (IS) 
De to prisvindende forfattere Einar Már Guðmunds-
son og Gyrðir Elíasson præsenterer deres forfat-
terskab med udgangspunkt i deres aktuelle bøger 
”Bankstræde nr. 0” og ”Mellem træerne”. 

Gyrðir Elíasson er vinder af 
Nordisk Råds Litteraturpris 2011! Nordatlantens Brygge

Strandgade 91, 1401 København K

Torsdag 3/11 kl. 19.30

40 kr. www.politikbillet.dk/nordatlanten
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Foto: Cristopher Lund
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Ny Nordisk Madmarked
Kajen foran Nordatlantens Brygge vil bugne af årstidens råvarer og sætte fokus på ny 
nordisk hverdagsmad. Børn kan lege i en kålspiral, se hvordan man stopper en pølse, 
male mel og bage pandekager over bål, og ikke mindst opleve parteringen af et stykke 
vildt, når en naturformidler fra Danmarks Jægerforbund stiller op med sit bytte. Madak-
tører som Nyord Sennep, Øhavets Syltetøj, Kødsnedkeren og mange fl ere giver deres 
bud på nye nordiske retter og råvarer, der kan købes med hjem. 

Markedet giver inspiration til ny nordisk hverdagsmad, og går bag om det nordiske 
køkken, når madaktører og forskere fra Københavns Universitet giver deres bud på ny 
nordisk hverdagsmad og fortæller om den nyeste forskning indenfor feltet. Markedet kry-
dres med nordiske klange fra Copyfl ex (NO) og Lady Smita (DK) to toneangivende DJ’s, 
der har sammensat et særligt nordisk set til dagen. Og der vil være fortællinger for børn i 
”Det Kosmiske Univers” – en kunstiglo af færøske Tróndur Patursson. Fortællingen er et 
gammelt grønlandsk sagn og varer cirka 10-15 minutter. 

Program for Ny Nordisk Madmarked
11:00  Markedet åbner med salg af mad og råvarer, musik samt aktiviteter for børn. 
 På kajen 
12:00  Havets Moder – fortælling for børn. Det Kosmiske Univers 
12.30  Oplæg om ny nordisk hverdagsmad fra MadKulturen. 
 Nordatlantens Brygges udstilling i stuen
13:00  Er den nordiske mad sund? Sara Frost og Mathias Krog Holt fra OPUS-projektet,  
 KU fortæller om den nyeste forskning. Nordatlantens Brygges udstilling i stuen. 
13:30  Myter og fortællinger om nordisk mad. Jonatan Leer, KU fortæller om 
 maskulinitet og den nordiske kok. Nordatlantens Brygges udstilling i stuen.  
13.30  Havets Moder – fortælling for børn. Det Kosmiske Univers. 
14:00  Ekspedition til Nordøstgrønland 2011. Foredrag ved kaptajn på Activ, 
 Jonas Bergsøe. Nordatlantens Brygge 5. sal.
15:00 Finale i konkurrencen om kartoffelskrælning. På kajen
15:00 Ekspedition til Nordøstgrønland 2011. Foredrag ved geolog Minik Rosing 
 og kunstner Per Bak Jensen. Nordatlantens Brygge 5. sal.
15:30 Havets Moder – fortælling for børn. Det Kosmiske Univers. 
16:00 Markedet slutter 

Nordisk Ølforedrag
Kulturanstalten på Vesterbro inviterer til foredrag 
med Carsten Bertelsen, der vil tage publikum med 
på en ølrejse rundt i de nordiske lande. Der bydes 
på smagsprøver samt lidt pindemadder og snacks 
undervejs.

Forsamlingshuset, Onkel Dannys 
Plads 5, 1711 København V

Fredag 4/11 kl. 19.30

100 kr. www.place2book.com/event/2984. 
Billetter sælges i forsalg fra 16/9 – 28/10

Kajpladsen, Strandgade 91, 
Christianshavn, 1401 København K

Lørdag 5/11 kl. 11-16

Gratis. www.kk.dk/ting2011
Markedet produceres af Frugtformidlingen, www.frugtformidlingen.dk
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Fotos: Simon Ladefoged



Identitet i akter 
og fakter

Who never stumbles 
/ got no place to fall 
Fire kunstnere mødes. De krydser kulturer og 
æstetiske discipliner som koreografi , dans, billed-
kunst og elektro-akustisk musik. Nye konstella-
tioner og dynamikker udfordrer konstant det trygge 
og velkendte. Forestillingen søger at komme tæt-
tere på spørgsmålet om, hvad den nordiske kultur 
betyder for den nordiske identitet. Republique - Lille Scene

Østerfælled Torv 34
2100 København Ø

Tirsdag 1/11 kl. 20

Onsdag 2/11 kl. 20

Torsdag 3/11 kl. 20

Løssalg fra 160-200 kr. Ungdomsrabatter 
fra 40 kr. www.republique.dk, 
www.billetbillet.dk eller tlf. 70 20 10 31

Debat: New Nordic Identity
Stærke meningsudvekslinger om muligheder og 
udfordringer for det enkelte menneske. ”Ny Nor-
disk Identitet” er et debatarrangement, der på en 
kunstnerisk, kulturel og sociologisk måde sætter 
fokus på ny nordisk identitet indenfor scenekun-
sten.  Instruktør Ong Keng Sen, skuespiller Janus 
Nabil Bakrawi, socio-lingvist Martha Karrebæk og 
integrationskonsulent Manu Sareen m.fl . sætter 
fokus på de personlige udfordringer ved at have 
rod i fl ere forskellige kulturer.

Republique, Foyer Store Scene
Østerfælled Torv 37
2100 København Ø

Onsdag 2/11 kl. 15.30-18.30

Gratis, www.republique.dk

Scenekunst
- identitet i 
akter og fakter

3534

Er Norden en enhedskultur eller en 
multikulturel mangfoldighed? Er men-
nesket en fast og fi xeret størrelse eller 
er identitet en proces? Spørgsmålene 
trænger sig på i scenekunsten, hvor 
nye tendenser og tematikker ud- og 
opleves. Det handler om tvivl og sø-
gen efter svar på, hvem vi mennesker 
er - og hvad vi er på vej til at blive. Og 
det handler om, hvordan vi reagerer 
og bliver til i mødet med andre – og 
med os selv. Nycirkus og procesteat-
er er blot nogle af de seneste skud på 
stammen, som kan opleves på TING-
festivalens forskellige scener. 

Foto: Per Abrahamsen



Motet 
Gandini Juggling (UK) og Circo Aereo (FIN)
NyCirkus er en genre, der i er på vej frem 
i Norden. Oplev forestillingen “Motet” – 
et mix af anarki og en næsten neurotisk 
længsel efter kontrol. Objekter der fl yder, 
kollapser og går i stykker i hypnotiske 
strømme gennem gøglerens og jonglørens 
historie. Den seneste forestilling af Gandi-
ni Juggling præsenterer fem topjonglører 
fra Spanien, Irland, England og Finland. 
Finske Maksim Komaro har instrueret den 
barokke forestilling, der leder ind i en laby-
rint af bevægelser og fl yvende objekter. 
Medvirkende: Sean Gandini (performer), 
Sakari Männistö (performer), Owen Rey-

nolds (performer), Iñaki Sastre (performer), 
Kati Ylä-Hokkala (performer) Juho Ra-
hijärvi (Lysdesign), Tuomas Norvio (Lydde-
sign), Instruktør: Maksim Komaro (FI)
Produktion: Circo Aereo (FI), Gandini
Juggling (UK), Co-producers: Agit-Cirk 
(FI), Arts Council England (UK), Cirko 
Center for New Circus (FI).

Biblioteket
Rentemestervej 76

Fredag 28/10 kl. 19

Lørdag 29/10 kl. 14 og 19

80 kr. Inkl. gebyr, www.billetlugen.dk 
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Teater FÅR302, Herluf Trollesgade 
5, st.tv. 1052 København K

Fredag 4/11 kl. 20 (efter ”Dybet”)

Søndag 6/11 kl. 16 (efter ”Elisabeth”) 

Gratis. Billet bestilles på billet@faar302.dk
Tilmelding nødvendig. Pladsen først 
booket efter modtaget bekræftelse. 
Antal pladser 30.

Terminal 4 og Et gråt rum
Stykket ”Terminal 4” viser et par, der skal tage stilling 
til, om de vil have barn eller abort. De rives rundt af 
deres tvivl på sig selv, hinanden og forholdet. Fore-
stillingen ”Et gråt rum” viser et par i et rum på et hos-
pital. Kvinden har om natten født et barn... for tidligt. 
Parret ved ikke om barnet vil overleve.  Medvirkende: 
Rolf Hansen (DK) og Julie Riis (DK). Instr. Thomas 
Müller (SE) 70 min. Skrevet af: Lars Norén (SE).

Elisabeth
Elisabeth arbejder på et renseri på Amagerbro-
gade. Hun lever af at rense andre menneskers tøj 
og af at dagdrømme. Nu er hun ikke noget, hun 
er ikke engang sig selv, men det glemmer hun 
fuldstændig hver gang fuglen kvidrer i lærketræet. 
Elisabeth er skrevet i 2011. Medvirkende: Charlotte 
E. Munksgaard (DK). Skrevet af: Tomas Lagermand 
Lundme (DK). 

Antal pladser 30. Tilmelding nødvendig. Pladsen 
først booket efter modtaget bekræftelse. Varighed 
30 minutter. 

Teater FÅR302, Herluf Trollesgade 
5, st.tv. 1052 København K

Søndag 6/11 kl. 16

Gratis, Billet bestilles på billet@faar302.dk. 
www.faar302.dk 

Dybet
Dybet er baseret på den mirakuløse og virkelige 
hændelse, der fandt sted på det åbne hav udenfor 
Island i 1984. Stykket vandt den nordiske teater-
pris for radiodrama og Griman-prisen, den island-
ske reumert. Medvirkende: Olaf Johannesen (IS) 
og Haukur Þórðarson (IS). Instr. Egill Pálsson (IS). 
Skrevet af: Jón Atli (IS). 

Antal pladser 30. Tilmelding nødvendig. Pladsen 
først booket efter modtaget bekræftelse. Varighed 
30 minutter.

Teater FÅR302, Herluf Trollesgade 
5, st.tv, 1052 København K

Fredag 4/11 kl. 20

Gratis, Billet bestilles på billet@faar302.dk

Teater FÅR302  er scenen, hvor man under ting inviteres ind i skuespillernes 
prøvesale og får indblik i ny nordisk scenekunst midt i skabelsesprocessen.  



Overskrift
Tur si doluptatium iditata doluptatem 
quos sera ius pelique con con core, 
quatem dolor maio. Net optas mag-
nam verspiet est pliquas quam, ulla-
cea tionsequunt fugit la prorecte as 
eatur ad molut deligente sit reprovid 
quatempor molores citiosa ndigni ul-
lupta ssitate est fugiat.
Sus aboremp orposam volorem ipsa 

consent quiduci mporia simpore 
sciatia num alibus at.
Alique et endebit poresto rioreptia-
tum velitassin porit autatur accus.
Et oditiae non net aut aboratior au-
daece scipit laboribus mil iur? Om-
niassimi, quam, omniend ignimus 
debit dento et explibusdae con 
reperferitis ea sandaeceatur susae!

Udstillinger
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Ævintýraferðin (Eventyrrejsen)
Færøsk musikteater for børn med Búi Dam 
og Danjál á Neystabø. Et festfyrværkeri af 
en forestilling, hvor børnene inddrages i en 
musikalsk forestilling, der sprudler af leg, 
magi, musik og ægte fortælleglæde.

Nordatlantens Brygge
Strandgade 91 1401 København K

Søndag 30/10 kl. 15

50 kr. www.politikenbillet.dk/nordatlanten 



Nordatlantens Brygge 
Strandgade 91, 1401 København K

28/10 - 31/12, hverdage kl. 10-17, 
weekend kl. 12-17

40 kr. www.bryggen.dk

Nordatlantens Brygge 
Strandgade 91, 1401 København K

7/11 - 31/1 2012, hverdage kl. 10-17, 
weekend kl. 12-17

40 kr. www.bryggen.dk

Nordisk Råds Litteraturpris 
50 års jubilæum
Nordisk Råds Litteraturpris fylder 50 år i 2011 og 
2012. Udstillingen om Nordisk Råds Litteraturpris, 
som er på verdensturné, kan ses i hele november 
måned. Udstillingen i forhallen på Den Sorte Dia-
mant arrangeres af Nordisk Råd og Norden i Fokus 
i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Nordisk 
Råds Litteraturpris 2011 uddeles under Nordisk 
Råds session i København den 2. november.

Forhallen, Den Sorte Diamant 
Søren Kirkegårds Plads 1
1221 København K

28/10 - 30/11

Gratis. www.nordenifokus.dk

Udstilling: Terms of Belonging 
Hvad er et fællesskab? Og hvordan forenes det 
med samtidens pluralisme? I en stadig mere glo-
baliseret verden, hvor nationalstatens såkaldte 
sammenhængskraft er udfordret af migration, 
lokale organiseringsformer samt skiftende opfat-
telser af tilhørsforhold, kalder fællesskabstanken 
på fornyelse. Kunstnere: Libia Castro (SP) & Ólafur 
Ólafsson (IS), Kajsa Dahlberg (SE), Luca Frei (CH), 
Gåafstand (Pia Rönicke (DK) & Nis Rømer (DK)), 
Olivia Plender (UK), Superfl ex (DK), Althea Thau-
berger (CA) og Johan Tirén (SE). Udstillingen er 
kurateret af Aileen Burns (CA) og Johan Lundh (SE).

Overgaden, Overgaden Neden 
Vandet 17, 1414 København K

3/9 - 6/11, tirsdag–søndag 
kl. 13-17, torsdag kl. 13-20

Gratis. www.overgaden.org
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Hanni Bjartalíð (FO)
Færøske Hanni Bjartalíðs kunstneriske virke breder 
sig over fl ere genrer og indbefatter både maleri, 
collage og assemblage. Han samler nye helheder 
af delelementer, som på én gang forekommer rå, 
poetiske og dybt originale. I hans produktion be-
tragtes de bygningslignende træobjekter som en 
foreløbig kulmination på denne teknik.

Landskabsmaleren – Georg Guðni 
(IS) 
Den islandske maler Georg Guðni (1961-2011) til-
hører generationen af kunstnere, der var med til at 
sætte Island på det kulturelle verdenskort i slut-
ningen af 1980’erne. Georg Guðni betragtes i dag 
som en af de største fornyere af det islandske land-
skabsmaleri.

Kunstforeningen GL STRAND 
Gammel Strand 48, 1202 København K

27/8 - 13/11

60 kr. www.glstrand.dk

Nathalie Djurgberg: “Snakes Knows 
it’s Yoga”. Med musik af Hans Berg
Med udstillingen ”Snakes Knows it’s Yoga” Med udstillingen ”Snakes Knows it’s Yoga” 
præsenterer billedkunstneren Nathalie Djurberg præsenterer billedkunstneren Nathalie Djurberg 
(SE) og hendes faste komponist Hans Berg (SE) et (SE) og hendes faste komponist Hans Berg (SE) et 
større værk, som indtager udstillingsrummene i GL større værk, som indtager udstillingsrummene i GL 
STRAND med både fi lm og en omfattende skulp-STRAND med både fi lm og en omfattende skulp-
turel installation. Djurbergs kunstneriske univers turel installation. Djurbergs kunstneriske univers 
trækker blandt andet på den klassiske eventyr-trækker blandt andet på den klassiske eventyr-
fortælling og barndommens verden.fortælling og barndommens verden.

Dansk Arkitektur Center, 
Strandgade 27B, 1401 København K

3/11 - 31/12

Åbningsseminar: Torsdag 3/11 kl. 14.30-16
40 kr. www.dac.dk

DETOUR – arkitektur og design 
langs 18 turistruter i Norge
Tag med på en rejse gennem den storslåede norske 
natur, når Dansk Arkitektur Center viser udstillingen 
”DETOUR – arkitektur og design langs 18 turistrut-
er i Norge”. Udstillingen viser hvordan nyskabende 
arkitektur kan være med til at understrege sær-
lige steder og spektakulære træk ved det norske 
landskab. DETOUR er skabt af Norsk Form og har 
tidligere været vist i Shanghai og Frankrig. Udstill-
ingen i DAC er støttet af Realdania og Den Norske 
Ambassade og skydes i gang med et stort åbning-
sarrangement 3/11 kl. 14.30-16 med blandt andet 
åbningsforelæsning af Jan Olav Jensen.

Bøger man kan STOLE på
Slå dig ned i en af de ti særligt udsmykkede stole 
i udstillingen, og læs i en nordisk børnebog. Del-
tag også i konkurrencen ”Den bedste nordiske 
børnebog jeg har læst”, og dyst om at blive den 
heldige vinder af en af de udstillede bøger.

Brønshøj Bibliotek, 
Frederikssundsvej 175, 
2700 Brønshøj

28/10 - 6/11 i bibliotekets åbningstid

Gratis



Terms Of Belonging - særomvisning
Denne eftermiddag giver kuratorerne Aileen Burns 
og Johan Lundh en særomvisning i ”Terms of 
Belonging” med fokus på de værker og emner, 
som bliver taget op af udstillingens nordiske delt-
agere: Libia Castro (E) & Ólafur Ólafsson (IS), Kajsa 
Dahlberg (SE), Gåafstand (Pia Rönicke (DK) & Nis 
Rømer (DK), Superfl ex (DK) og Johan Tirén (SE). 
Under omvisningen vil temaer som grænser, in-
klusions- og eksklusionsmekanismer, selvorgani-
serede fællesskaber samt den socialdemokratiske 
arv i Norden blive berørt. Omvisningen fi nder sted 
på engelsk.

Overgaden, Overgaden Neden 
Vandet 17, 1414 København K 

Lørdag 29/10 kl. 13-14

Gratis  

Performance: 
In Godot’s Waiting Room 
I forlængelse af omvisningen på Overgaden vil den 
svenske kunstner Kajsa Dahlberg og den danske 
instruktør Gritt Uldall-Jessen organisere en per-
formativ oplæsning af deres teatralske værk ”In 
Godot’s Waiting Room” (2011) sammen med ak-
tivister fra Kvindehuset i Gothersgade. Teksten er 
en genskrivning af Samuel Becketts værk ”Waiting 
for Godot” kombineret med en dagbog skrevet af 
feministiske aktivister under en bz-aktion i Umeå 
i 1983.

Forsøgsstationen
Sønder Boulevard 81
1720 København V

Lørdag 29/10 kl. 15-16.30

Gratis

Helene Schjerfbeck (FI)
Refl ective Shadow. 10 Contempo-
rary Artists from Finland
Helene Schjerfbeck viser essensen i fi nlandssven-
ske Schjerfbecks (1862-1946) originale bidrag til 
modernismen. Samtidig præsenterer museet kunst 
af ti unge fi nlandssvenske samtidskunstnere med 
referencer til nationalikonet Helene Schjerfbeck.

Tirsdag, torsdag, fredag kl. 13-17. 
Onsdag kl. 13-19. Weekender kl. 11-17.

Ordrupgaard, Vilvordevej 110, 
2920 Charlottenlund

Frem til 12. februar 2012

80 kr. www.ordrupgaard.dk
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Fredag den 28. oktober
17:00  Brim – Island. Grand Teatret. s. 19
19:00  Motet. Gandini Juggling og Circo Aereo. 
  Biblioteket på Rentemestervej. s. 37
21:00  Per Vers med band. Koncert. Spillestedet Stengade. s. 11
21:00  Lucy Love. Store Vega. s. 9

Lørdag den 29. oktober
13:00  Omvisning: Terms of Belonging. Overgaden. s. 42
13:00  Svensk fi lmdag i Osramhuset. Osramhuset. s. 21
14:00  Motet. Gandini Juggling og Circo Aereo. 
  Biblioteket på Rentemestervej. s. 37
15:00  In Godot’s Waiting Room. Forsøgsstationen. s. 41
16:30  Svensk fi lmdag i Osramhuset. Osramhuset. s. 21
17:00  Hyvä Poika – Finland. Grand Teatret. s. 19
18:00  Færøsk Musik Showcase. Huset i Magstræde. Husets Café. s. 13
19:00  Motet. Gandini Juggling og Circo Aereo. 
  Biblioteket på Rentemestervej. s. 37

Søndag den 30. oktober
10:00  Sandheden om Mænd – Danmark. Grand Teatret. s. 19
12:00  Svinalängorna – Sverige. Grand Teatret. s. 19
14:20 Brim – Island. Grand Teatret. s. 19
15:00  Ævintýraferðin (Eventyrrejsen). Nordatlantens Brygge. s. 38
16:30  Kundskabens Træ. Osramhuset. s. 21
16:40  Hyvä Poika – Finland. Grand Teatret. s. 19
20:00  Eivør. Bremen. s. 12
20:00  Mugison. Huset i Magstræde. s. 13

Mandag den 31. oktober
16:30  Kønskvotering til bestyrelser – et debatmøde om de norske erfaringer. 
  Den Sorte Diamant. Blixensalen. s. 27 
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17:00   Det Unge Norden og Kulturel Mangfoldighed.  
  Det Kongelige Bibliotek. s. 25
17:00  Sandheden om Mænd – Danmark. Grand Teatret. s. 19
20:00  International Forfatterscene. Stridsberg, Aidt, Sjón. 
  Det Kongelige Bibliotek, Dronningesalen. s. 25
20:00  Simon Steen Andersen og Asamisimasa. LiteraturHaus. s. 10

Tirsdag den 1. november
17:00  Svinalängorna – Sverige. Grand Teatret. s. 19
19:00  O’Horten. Cinemateket. s. 20
20:00  Mats Gustafsson. Jazzhus Montmartre. s. 11
20:00  Who never stumbles / got no place to fall. Republique. Lille Scene. s. 35
21:00  Lønsj. Cinemateket. s. 20

Onsdag den 2. november
13:00  Oversættelse som internordisk kulturformidling. 
  Auditorium 22.0.11, Njalsgade 120. s. 28
15:30  Debat: New Nordic Identity. Republique. s. 35
17:00  Vinderen af Nordisk Råds Filmpris. Grand Teatret. s. 19
19:00  Upperdog. Cinemateket. s. 20
20:00  Helgí Jonsson. Store Vega. s. 9
20:00  Who never stumbles / got no place to fall. 
  Republique. Lille Scene. s. 35
20:00  Einar Már Guðmundsson. LiteraturHaus. s. 29
21:00  Katzenjammer. Lille Vega. s. 9
21:30  Nord. Cinemateket. s. 20

Torsdag den 3. november
10:00  Oversættelse som internordisk kulturformidling:
  Nordisk Oversætterseminar. Dansk Forfatterforening. s. 28
11:00  SKOLEKONCERT: Den Nye Ting. Womex i Pumpehuset. s. 12
14:30  Åbning af udstillingen ”DETOUR - arkitektur og design langs 
  18 turistruter i Norge”. Dansk Arkitektur Center. s. 41

16:40  She’s Blonde Like Me. NORDIC:DOX. Dagmar Teatret s. 17
17:30  Au Pair. NORDIC:DOX. Den Sorte Diamant. s. 15
18:00  Nordic Sounds: Debat om nordisk lyd. Idealbar. s. 8
18:00  El Medico: The Cubaton Story. NORDIC:DOX. Teater GROB. s. 17
19:00  Gunnar Goes God. NORDIC:DOX. Dagmar Teatret. s. 16
19:15  Hjem til Jul. Premiere. Mød instruktøren. Cinemateket. s. 20
19:30  Weekdays. Teitur, DR Pigekoret, Tarira koret, Aldubáran ensemblet.  
  DRs Koncerthus. s. 7
19:30  Forfattertræf: Einar Már Guðmundsson og Gyrðir Elíasson. 
  Nordatlantens Brygge. s. 30
20:00  Who never stumbles / got no place to fall. Republique. Lille Scene. s. 35
20:00  Nordic Sounds. Store VEGA. s. 8

Fredag den 4. november
11:00  SKOLEKONCERT: Den Nye Ting. Womex i Pumpehuset. s. 12
19:00  Testamentet. NORDIC:DOX. Grand Teatret. s. 15
19:30  Nordisk Ølforedrag / Ølsmagning. 
  Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads. Kulturanstalten. s. 32
20:00  Dybet, Terminal 4 og Et Gråt Rum. Teater FÅR302. s. 36
20:00   Nordic Hip-Hop Metal Clash. Womex og Pumpehuset. s. 12
21:00  Eclectic Moniker og Kites and Komets. Lille Vega. s. 10

Lørdag den 5. november
11:00  Ny Nordisk Madmarked. Kajpladsen foran Nordatlantens Brygge. s. 32
14:00  Ekspedition til Nordøstgrønland 2011: Foredrag ved kaptajn på 
  Activ, Jonas Bergsøe. Nordatlantens Brygge s. 29
14:20  The Black Power Mixtape 1967 – 1975. NORDIC:DOX. Dagmar Teatret. s. 17
15:00  Ekspedition til Nordøstgrønland 2011: Foredrag ved geolog Minik 
  Rosing og kunstner Per Bak Jensen. Nordatlantens Brygge s. 29
20:00  Nordatlanten Unplugged. Guðrið. Budam. Nive Nielsen. 
  Nordatlantens Brygge. s. 11
19:30  Nordisk Salon med Einar Már Guðmundsson og 
  Copenhagen Art Ensemble. Biblioteket, Rentemestervej. s. 26
21:00  When Saints Go Machine. Store Vega. s. 10
  KBH Læser. Litteraturfestival 5/11 – 11/11. s. 26
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Hvorfor ikke overnatte på et hotel, hvor du både sover som 
en drøm, men hvor også bæredygtighed og socialt ansvar 
er en selvfølge? Siden 1994 har Scandic taget energibespa-
rende tiltag og lav CO2-udledning ligeså alvorligt, som 
øko logiske alternativer på morgenbuffeten. Og vi har i dag 
svanemærket mere end 100 af vores hoteller i Norden. 

Så til dig, der sætter pris på et dejligt hotel og føler et  
ansvar. Her kan du trygt lægge hovedet på puden og sove 
med grøn samvittighed. For Scandic er ikke kun et smart 
valg lige nu og her – også for fremtiden! 

Læs mere og book nu på scandichotels.dk

Læs mere  
om Scandics 
miljøarbejde på 
scandichotels.dk/ 
betterworld

In-M
ind

Bo på Scandic 
OG TÆNK PÅ 
MILJØET

Vi takker for nordisk råds Miljøpris
Søndag den 6. november
11:00  Alfons Åberg Værksted med Tanja Raug. 
  Kulturstationen Vanløse, biblioteket. s. 26
11:00  Topmøde i børnebiblioteket: Alfons Åberg vs. Vitello. 
  Nørrebro Bibliotek. s. 27
13:30  Alfons Åberg historier. Øbro Jagtvej Bibliotek. s. 26
16:00  Elisabeth, Terminal 4 og Et Gråt Rum. Teater FÅR302. s. 36
16:30  Layers of Fog. NORDIC:DOX. Grand Teatret. s. 18
16:30  Indian Summer. NORDIC:DOX. Grand Teatret. s. 16
16:40  Detektiven. NORDIC:DOX. Dagmar Teatret. s. 18
19:15  Gunnar Goes God. NORDIC:DOX. Cinemateket. s. 16
20:00  Mouritz/Hørslev projektet. Lone Hørslev og Mads Mouritz.
  Osramhuset. s. 27
20:00  Ord fra Nord. Marit Tusvik og Jón Kalman Stefánsson. 
  LiteraturHaus. s. 28
21:45  Gnarr. NORDIC:DOX. Cinemateket. s. 18

Udstillinger
27/8 - 13/11   Snakes knows it’s yoga - Nathalie Djurberg. Gl. Strand. s. 41
3/9 - 6/11  Terms of Belonging. Overgaden. s. 41
7/10 - 31/1  Hanni Bjartalíð. Nordatlantens Brygge. s. 40
28/10 - 6/11  Bøger man kan STOLE på. Brønshøj Bibliotek. s. 40
28/10 - 30/11  Nordisk Råds Litteraturpris 50 års jubilæum. 
  Forhallen til Den Sorte Diamant. Det Kgl. Bibliotek. s. 40
28/10 - 31/12  Landskabsmaleren Georg Guðni. Nordatlantens Brygge. s. 40 
28/10 - 12/2  Helene Schjerfbeck (FI). Refl ective Shadow. 
  10 Contemporary Artists from Finland. Orddrupgaard. s. 42
3/11 – 31/12 DETOUR - arkitektur og design langs 18 turistruter i Norge.
  Dansk Arkitektur Center. s. 41
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