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Copenhagen 
Art Week – sidste chance
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Bestil og læs mere på 
berlingskeshop.dk/ew17

 

GÅ CAFÉ LATTE RUTEN
10. SEPTEMBER

BILLETTER KOSTER 25 KR. FOR BØRN OG 50 KR. FOR VOKSNE

CAFÉ LATTE RUTEN ER 7,5 KM. OG ER TIL DIG,
DER ØNSKER AT GÅ EN ÆGTE HYGGETUR MED MASSER 
AF GOD KAFFE, VINDUESSHOPPING OG HYGGESNAK.

Copenhagen Art Week lægger i disse dage an til slutspurt frem mod afslutningen 3. september. 
Oplev blandt andet disse fem unikke events.

Hop på 
bussen
En marionetdukkepavillon, et spi-
raltårn af ord, en »lyttehave« og et 
Foucalts pendul. Kunst i det ofent-
lige rum er andet og mere end gavl-
malerier. I forbindelse med Copen-
hagen Art Week arrangerer Statens 
Kunstfond den 31.8. tre busture til 
en række nye kunstoplevelser i det 
ofentlige rum, med deltagelse af le-
re af de aktuelle kunstnere. På bus-
turen gennem Vesterbro vil Henrik 
Plenge Jakobsen og Lasse Krogh Møl-
ler fortælle om egne værker, mens 
Elsebeth Jørgensen og Hartmut 
Stockter deltager på turen til Bispe-
bjerg Hospital, hvor deres værker 
»Lyttehaven« og »Marionetdukke-
pavillonen« kan opleves. Den sidste 
tur går mod Amager, hvor Milena Bo-
nifacini og Peter Callesen viser vær-
ker på Københavns Universitet. 

Bus med afgang fra Polititorvet i  
København 31.8. kl 12, 14.30 og 17 
Hver tur tager cirka to timer. 
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Fællessang i 
havnebussen
Der er stor sandsynlighed for en fest-
lig start på weekenden, når kunstner 
Hannah Anbert opfører sin pop-mu-
sikalske performance Human Re-
source Management Song for pas-
sagererne på Movias Havnebus rute 
992 i tidsrummet 15 – 18. Her får vel-
kendte popnumre en helt ny betyd-
ning med nye tekster om HR, stres-
shåndtering, networking og andet, 
der hører det moderne arbejdsliv til. 
Passagererne opfordres til at synge 
med efter omdelte sangtekster. 

Movias Havnebus 992 København 
1.9. kl 15 – 18. 

Egyptiske toner på Papirøen
ArtBar er Copenhagen Art Weeks sociale mødested på Papirøen, der hver 
aften byder på et nyt, gratis, program. Fredag den 1. september vil den ver-
denskendte Egyptiske multimediekunstner Hassan Khan optræde med en 
eksklusiv performance, der byder på samplede og streamede lyde, der træk-
ker på klassisk arabisk musik, minimalisme og electronica. Arrangementet 
aholdes i samarbejde med CODE Art Fair. 

ArtBar Kajen foran kunsthallen Copenhagen Contemporary på Papirøen. 1.9. 
19 – 21.  

Endagsfestival 
for ørerne
Under Copenhagen Art Week ahol-
der Artoteket en endagsfestival, hvor 
forholdet mellem lyd og kunst un-
dersøges og udfoldes. Her vil være 
både talks, installationer, ilm, mu-
sik, mad og workshops, med fokus 
på hvordan lyd og kunst hænger sam-
men og påvirker hinanden. Du kan 
blandt andet komme på workshop 
med TRA ART, opleve Agnes Chri-
stensens videoværk »Tidsforskyd-
ninger«, blive gjort klogere på lyd og 
musik som arbejdsredskab og meget 
meget mere.

»Lyden af kunst« Artoteket, Bagge-
sensgade på Nørrebro 2.9. kl. 12 – 19.

Benzin på 
tanken
Den svenske kunstner Andreas Eme-
nius inviterer lørdag den 2. september 
på en unik »audiovisuel totaloplevel-
se« på den nedlagte Statoil tankstation 
på Sundholmsvej på Amager. Det helt 
nye værk »COMING BACK FROM THE 
GAS STATION, EVERYTHING MELTS 
THROUGH US« omfatter levende mu-
sik, video og installation i en under-
søgelse af nostalgiske pop-kulturfæ-
nomener og lover »en releksion over 
tankstationen som et produkt af en 
snart forældet teknologi«. 

»COMING BACK FROM THE GAS STA-
TION« Sundholmsvej 59 2.9. kl 20.30. 
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