
Få avisen leveret digitalt hver aften. Prøv første måned for 1 krone

Kropsligt. Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen inviterer publikum til at skabe et stykke musik ved at bruge kunstnerens krop.

Foto: Miriam Dalsgaard (arkiv)
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Ny kunstbar byder på kunst,
drinks og musik under Cph
Art Week
Art Bar er et nyt tiltag på Papirøen under den københavnske kunstuge.

   

Fra i morgen sætter Cph Art Week atter fokus på hovedstadsområdets store
samtidskunstscene.

TOMMY GRØN

Digital nyhedsredaktør
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IBYEN BYLIV ANMELDELSER GUIDER KLUMMER LISTEN SKUDT I BYEN MENU



Et af de nye tiltag i år er Art Bar i Københavns nye udstillingssted Copenhagen
Contemporary på Papirøen - et sted, hvor publikum og kunstnere kan mødes
på kryds og tværs 'efter lukketid'.

Hver dag i næste uge kan man opleve et totimers program med performances,
lydkunst, musik med mere, samtidig med man nyder en drink og fordøjer
dagens kunstoplevelser.

Se det fulde program i faktaboksen.

I år hedder temaet for Cph Art Week Open Gestures. Temaet peger på
»kunstens unikke evne til at engagere og debattere og understreger kunsten
som en åben, gæstfri og uafsluttet handling, der først i mødet med publikum
får sin betydning«.

Med andre ord: Ingen Art Bar uden dig.

Cph Art Week, 26. august til 4. september. Mere info her.

   

REDAKTIONEN ANBEFALER:

LÆS MERE:

Sådan ser tegningen af musik,

reklamer, nyheder, støj og stilhed

ud

Byhavefestival byder på krydderurtetips, urte-memory-spil, DIY-

pizza og musik til solnedgang

Tirsdag 30. august 2016

Brødmanden fra Japan er landet og har inviteret 50 bedstemødre

på frokost

Fredag 26. august 2016

Komiker Nikolaj Stokholm guider til din weekend: Her bliver din

mormors mad gjort til skamme

Fredag 2. september 2016

Arbejdere, foren eder: Vega inviterer til social dining med Rødder

Mandag 29. august 2016

Hundredvis af træer rykker ind i nye byrum på Østerbro

Søndag 28. august 2016

Fuld i rummet: Tag til astronomisk fredagsbar på Planetariet

Mandag 29. august 2016

Bygherre nægter at skrumpe kæmpebyggeri i København

Mandag 22. august 2016

Andreas 'Dirch' Bo: Jeg var sygemeldt i tre måneder med

sceneskræk

Søndag 21. august 2016

Arkitekturredaktøren: Havnepromenaden skal ikke ejes af

rethaveriske og asociale boligforeninger

KUNST


