17
11
15

3.
24.
29.OKTOBER
NOVEMBER
JUNI 20132018
2012

SKOLE NOMINERET
• For 6. år i træk kårer konsulenthuset Nohrcon 'Årets
Skolebyggeri', og Kalvebod
Fælled Skole er blandt de nominerede. Kåringen finder
sted i dag 3. oktober.
I alt er fem projekter nomi-

VI ANBEFALER

neret, nemlig Kalvebod Fælled Skolem, Glødelampen,
VUC Syd i Aabenraa, Nøvling
Skole i Gistrup, Skovbakkeskolen i Odder og læringsmiljøet på Det Kgl. Bibliotek
på Aarhus Universitet.

Fem meter højt guldæg med sauna
På Kulturnatten 12. oktober lander et fem meter højt guldæg med sauna midt i Kunsthal Charlottenborgs gård
• Det prisvindende guldæg
’Solar Egg’ er en social skulptur skabt af den svenske
kunstnerduo Bigert & Bergström for Riksbyggen.
Solar Egg er skabt af træ,
beklædt med et rustfrit, gyldent spejllag, der med dets
mangefacetterede form spejler omgivelserne. I midten af
ægget står den træopvarmede, hjerteformede saunaovn
udført af jern og sten. Temperaturen inde i skulpturen
er mellem 75° og 85° C.
Det vil være muligt at booke
en saunatid tre dage om
ugen i udstillingsperioden
frem til 13. januar 2019.
”Kunsthal Charlottenborg er
en af Danmarks mest spændende kunstinstitutioner og
vi er spændte på at vise og
diskutere værket midt i gården på Charlottenborg”, udtaler Mats Bigert.

ændring af hele landsbyen.
Siden da har Solar Egg været
udstillet i Björkliden, Stockholm og Gällivare i Sverige
samt i Paris i 2017.
Udstillingen er støttet af Det
Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

11.10
ULVEBANKO
Måske vil du møde ulven med åbne arme, måske det modsatte? I alt fald lover vi behårede præmier, namnam, højt
humør og hundrede procents sikkerhed for at møde ikke
bare én, men to ulve, det bliver en dyrisk fornøjelse.
”Bankuuuuuuuuuuuuu!”. Ørestad Bibliotek giver en præmie
til den bedst udklædte.
ULVEBANKO. Ørestad Bibliotek. Arne Jacobsens Allé 19.
Torsdag 11. oktober kl. 18.15 - 20.00

Solar Egg. 12. oktober 2018
– 13. januar 2019. Åbning:
Kulturnatten 12. oktober kl.
18-24. Kunsthal Charlottenborg, Kgs. Nytorv 1.
'Solar Egg' af Bigert & Bergström for Riksbyggen (2017). Kiruna, Sverige.
Fotos: Jean-Baptiste Béranger.

Sauna som mødested
I de nordiske lande indtager
saunaen en nøgleposition
som et rum for varme og refleksion.
Kunstnerduoen
Bigert & Bergström (f. hhv.
1965 og 1962) har taget udgangspunkt i saunatraditionen og udviklet en symbolsk
skulptur, der skal fungere
som rum for samtaler og udveksling af ideer.
Projektet er en fortsættelse
af kunstnernes arbejde med
klima i deres værker siden
1994, hvor de skabte en række klimakamre.

Fast & Furious

19.10

Fra Kiruna til Paris
Bigert & Bergström designede oprindeligt Solar Egg
for svenske Riksbyggen, som
et symbol på en ny begyndelse for byen Kiruna. Byen
er i øjeblikket ved at undergå
en radikal transformation,
hvilke involverer en stor

Bogforum bliver større end nogensinde
Nye scener og knap 1000 forfattere til dette års bogforum i Bella Center 26. oktober
• Knap 1.000 forfattere vil
læse op, deltage i interviews
eller debatter, når Bogforum
slår dørene op i Bella Center
fredag 26. oktober kl. 10.00.
Det er stadig de danske forfattere, der fylder mest. I år
kan man blandt andet møde
Helle Helle, Svend Brinkmann, Sara Blædel, Carsten
Jensen, Merete Pryds Helle,
Peter Lund Madsen, Morten
Pape, Anne-Cathrine Riebnitzsky og mange, mange
flere.
Fra de nordiske lande kommer bl.a. Einar Már Gud-

munsson, Jan Kjærstad,
Jón Kalman Stefánsson, Jan
Guillou, Håkan Nesser, Maja
Lunde, Arne Dahl og Mona
Høvring.
Dertil kommer en del internationale navne: Lisa Halliday, der har høstet gode
anmeldelser for sin debutroman 'Asymmetri'. Aktivist og
kvinderettighedsforkæmper
Manal al-Sharif, vil fortælle
om erindringsværket 'Med
hånden på rettet'. Den amerikanske professor og forfatter Charles Foster kommer
med sin bestseller 'Mit liv

som dyr'.
Plads til mindre forlag
På Bogforum vil forfattere
og eksperter diskutere aktuelle emner som f.eks. digital
dannelse, populisme, klimakamp og kønsdebat.
I år er der gjort plads til et
nyt område mindre forlæggere. På Ny Scene vil der
hele weekenden være oplæsninger og samtaler ved
debuterende og etablerede
forfattere.
Børnefamilierne kan mødes
i Børnebogsforum, hvor der

KLUB GEYSER MED FIRE KONCERTER PÅ EN AFTEN
KLUB GEYSER på Kulturhuset Islands Brygge byder på en aften med referencer til den danske sangskat, men også med
indslag af jazz, blues og swing!
Fast & Furious (Christa Wolf, vocal & guitar, Mario Locascio,
guitar, Jamie Metcalfe, violin, Tého Auclair, trommer.)
Smittende uptempo-rytmer, en ægte italiensk guitarist,
en virtuos englænder på jazzet violin, en fransk trommetryller og en dansk singer-songwriter. FAST & FURIOUS
spiller jazzede bossanovasange med et strejf af gypsy-jazz
og masser af energi. Lyserøde Thomas er et soloprojekt af
producer og sangskriver Thomas Banke Brenneche. Med et
drømmende udtryk, og klare referencer til den danske sangskat, leverer Lyserøde Thomas en hyldest til lange nætter og
kolde dage. Dan Østerby hittede som soloartist i 2016 med
debutsinglen ”Sangen Om Os Der Var”. Kort efter udgav han
det anmelderroste minialbum "Vol.1 Trumftanker", hvorfra
også ”Bag i Køen” fik masser af spilletid. Asger Techau, som
er trommeslager i Kashmir, medvirker som trommeslager
på et par af numrene. Tom Dockray er født på Tasmanien,
præget af Melbourne og så lokket til København. Tom bærer
på en kuffert fyldt med sange, der er præget af hans særlige
blik for det moderne livs mange absurditeter. Det er få, der
kan spille bluesguitar med samme distinkte sikkerhed og er
i stand til at kombinere det med den dynamik og humor, der
præger hans sange.
Klub Geyser i Kulturhuset Islands Brygge fredag d. 19. oktober kl. 20.30 . Entré 50 kr. (studerende 30 kr.). Dørene
åbnes kl. 20.00. Yderligere information: FACEBOOK 'klubgeyser'

er besøg fra velkendte børnenavne som Sebastian Klein,
Jacob Riising, Motor Mille
- og et stort Gurli Gris-show.
Desuden
er
Bogforum
Comics tilbage, hvor den
store amerikanske tegneserietegner Gilbert Shelton,
der står bag de ikoniske tegneserier om Flipkompa'niet,
i år lægger vejen forbi.

Se hele programmet for Bogforum 2018 på www.bogforum.dk

Dan Østerby

