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5 gratis events til weekenden
Ikke alle steder skal du være særligt inviteret for at komme med til modeugen, og du behøver heller ikke engang at have penge 
på lommen. Det gør du heller ikke i biografen, på museum eller lysfestival, når Ibyen guider til fem gratis weekendaktiviteter.

Bæredygtig
modeuge
Fredag slutter modeugen i bære-
dygtighedens tegn, hvor du
blandt de mange offentlige
events kan få morgenmad og en
snak om bæredygtigt design hos
smykkebrandet Kinraden HQ,
pop-up hos Ganni 202020 Kiosk
med fokus på re- og upcycling af
Ganni-klassikere eller til brunch
og paneldebat hos Restaurant
Roxie på Hotel Herman K, der
stiller spørgsmålet: Kan vi kræve
alt på én gang? Husk at tilmelde
dig, hvis der står RVSP, réspondez
s’il vous plaît, ud for eventet.
CPHFW AW20 slutter i dag. 
WWW copenhagenfashion-
week.com

Lysende grøn
festival
For tredje år i træk oplyser Co-
penhagen Light Festival byen
med lyskunstværker på gader,
bygninger, facader og pladser.
Over 23 dage kan du tage til fest-
er, talks og gratis guidede gå-, cy-
kel- og bådture, f.eks. den nye
gratis lyskunstrute Amager lyser,
som med 12 udendørs installa-
tioner lyser hele vejen fra Islands
Brygge til Lergravsparken. Ener-
gitungt? Ørsted står for strøm-
men, som kommer fra grønne
energikilder. Lørdag skydes det i
gang på Børsen med lyskunst in-
de og ude og drinks i Kayak Bar.
WWW copenhagenlight-
festival.org

Unge fi��lm-
talenter
København er en af de dyreste
byer at gå i biografen i – ikke kun
i Danmark, men i verden. Fredag
kan du dog lade pengepungen
blive hjemme, når Filmværkste-
det / København inviterer til gra-
tis fi��lm i SneakBar i Østerbros
eneste biograf, ParkBio. Sneak-
Bar er et tilbagevendende kon-
cept, hvor unge fi��lmtalenter vi-
ser deres nyeste produktioner.
Denne gang fi��re kortfi��lm, hvoraf
den ene tegner et portræt af for-
fatteren Carsten Jensen (’Kun-
sten at slå evigheden i stykker’). 
SneakBar, ParkBio, Østerbrogade
79, Kbh. Ø. 31. jan. kl. 21-23.
WWW kino.dk/fi��lm/s/sn/sneakbar

Fernisering
med live-dj
Charlottenborgs Forårsudstil-
ling er en årligt tilbagevendende
begivenhed, der udstiller det
bedste inden for billedkunst, ar-
kitektur, design og kunsthånd-
værk. Blandt 736 ansøgere er 134
værker særligt udvalgt af en
kunstkompetent jury, der på åb-
ningsaftenen, lørdag, også vil
udpege en modtager af årets
henh. Solo- og Talentpris. Ferni-
seringen akkompagneres af mu-
sik fra dj Christian d’Or, og man
kan købe aftensmad (85 kr.). 
Charlottenborg Forårsudstilling,
Kgs. Nytorv 1, Kbh. K. 
1. feb. kl. 19-24. 
WWW kunsthalcharlottenborg.dk

Oldegyptisk
kunst 
Søndag er der gratis særomvis-
ning, når Glyptoteket inviterer
indenfor i museets grundlæg-
ger, brygger Carl Jacobsens, sam-
ling af oldegyptisk kunst, der
tæller hundredvis af værker, her-
iblandt op til 3.000 år gamle
skulpturer og mumier. Frokost
kan du få i museumscafeen Pic-
nic, som her i avisen fi��k fi��re hjer-
ter for sin høje kvalitet og udsigt
til palmehaven. Der er begræns-
ning på to billetter per person,
ekskl. entré. 
’Begyndelsen til det hele’, Dantes
Plads 7, 1704 Kbh. V. 2. feb. kl. 12-13
WWW glyptoteket.dk
emma.l.s.jensen@pol.dk
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