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Litteraturen på Frederiksberg 
og Frederiksberg i litteraturen 
Det har netop været jul, 2020 er lige begyndt og vinte-
ren fortsætter en tid endnu. Det samme gør de kølige 
temperaturer, som indbyder til hygge, fordybelse og 
indendørs aktiviteter. Måske er du en af de heldige, 
som fik bøger i julegave. Eller du har haft tid til at låne en 
stak på biblioteket i juleferien. For mange er den mørke 
og kolde tid i hvert fald ensbetydende med mere tid og 
lyst til at fordybe sig i bøgernes verden.

I dette årets første nummer af By & Kultur sætter vi fokus 
på litteratur; både den litteratur, der er blevet og bliver 
skrevet med Frederiksberg som scene og den litteratur, 
du selv kan møde ved at gå til et af de mange forfat-
terarrangementer eller skrivekurser på Frederiksberg, 
eller ved at købe og låne bøger. Og med hensyn til det 
sidste er vi heldige, for Frederiksberg har et fremragende 
bibliotek og nogle af landets bedste boghandlere. Her 
er der uanede muligheder for at få inspiration og tips til 
din næste store læseoplevelse.

God læselyst, både med magasinet og med bøgerne.

PS. Tag et kig i kalenderen bagerst i bladet, for der er 
som altid rigtig meget at opleve i de kommende måne-
der – også ude i byen.

Læs mere om arrangementerne på oplev.frederiksberg.dk
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Bykalenderen laves i samarbejde med Kultunaut.dk. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Se alle arrangementer på oplev.fred-
eriksberg.dk. Arrangementer i oktober, november og december 2018 skrives i Kultunaut senest den 22. august 2018 for at komme med 
i næste udgave af By&Kultur.
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SOMMER OG OPLEVELSER 
I BYEN I BYEN

Der er meget at opleve i vores by - også henover somme-
ren. Vi har fi ne museer, dejlige parker og grønne områder, 
en masse spændende butikker, et prisbelønnet butikscen-
ter og meget mere.
 I dette nummer af By & Kultur fortæller vi om nogle af 
de mange oplevelser på Frederiksberg. Du kan læse om 
Revymuseet, der er genåbnet med en ny profi l som Al-
hambra - museet for humor og satire og om madfestiva-
len Copenhagen Cook ing & FOOD, som Frederiksberg nu 
indgår som partner i. Vi bringer også en artikel om en ny 
stor attraktion, som slår dørene op på Falkonér Allé, nemlig 
One And Only Musical Teater, som kommer til at tilbyde 
store og spektakulære oplevelser indenfor musicals.
 Du kan som altid læse om de kommende tre måneders 
begivenheder i kalenderdelen. Det er også her, du får 
oversigten over sommerens store begivenheder som Stel-
la Polaris, Pride Parade og Copenhagen Half Marathon. 
Det er begivenheder, som tiltrækker mange glade menne-
sker, og som samtidig indebærer, at nogle vejstrækninger i 
perioder vil være lukket for trafi k.
 Vi gør alt, hvad vi kan for at mindske generne ved dette 
og informerer løbende herom på frederiksberg.dk og Fre-
deriksberg Kommunes Facebook side og i videst mulige 
omfang også de direkte berørte borgere f.eks. ved opslag 
i trappeopgange.
 God sommer i byen i byen.
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I februar kan besøgende på Frederiksberg Hovedbiblio-
tek træde ind i den højteknologiske installation, "Enter 
Njála - din algoritme, din saga", og på egen krop mærke, 
hvordan det er at blive bedømt udefra. 
 Installationen scanner dit ansigt og analyserer via 
algoritmer din mimik i forhold til 20 menneskelige 
følelser. På baggrund af analysen viser installationen, 
om du føler ære eller skam. 
 Gennem installationen får du mulighed for træde 
ind i Njals saga – og den verden af ære og skam, som 
karakterne levede i.

“Man vælger ikke selv sin omtale”, konstaterer 
Bergtora tørt, og hendes mand, Njal, der fore-
trækker at dø i flammerne, er ikke i tvivl: “jeg vil 
ikke leve med skam” (Njals saga, kap. 92, s. 163 
og kap. 129, s. 225). 

 Njals saga fortæller om både sært og dragende 
normsæt, hvor omdømme er baseret på de andres 
fortællinger, og æren er mere værd end døden. 

Om Njals saga
Njals saga (anonym forfatter, 1175-1200) er den største 
og vigtigste af de islandske sagaer. Med sine raffinerede 
fortællegreb og stilistiske præcision er den centralt 
placeret i verdenslitteraturen. 
 Ligeledes er historien om Njal, Bergtora, Gunnar, 
Halgerd, Flose og Skarpheden og deres kamp for ret-
færdighed - både gennem kamppladsens vold og Al-
tingets diplomati - en vigtig brik i vores fællesnordiske 
kulturarv. Det gælder også i forhold til den skandinaviske 
velfærdsstat, som Frederiksberg ligger midt i.
 Njals saga er historien om den kongeløse fristat, som 
øens første beboere skabte mellem år 800-1000. Men 

Njals saga fortæller også historien om fristatens nødven-
dige undergang. Hvordan skaber man et samfund og 
finder sig til rette med hinanden uden en central magt, 
uden en far at spørge? Svaret i Njals saga er en bizar 
blanding af basisdemokrati og afstumpet vold. Og så de 
fortællinger, som karaktererne fortæller om hinanden. 
De er i reglen af negativ art: Sladder, rygtespredning, 
nedrakning, smædevers. 

“Lad os kalde ham den skægløse stodder og hans 
sønner nogle møgskægsunger” buldrer Halgerd 
frem, idet hun sigter efter Njals mangel på skæg-
vækst (Njals saga, kap. 44, s. 79). 

 Vold, forhandling og fortælling er midlerne, der 
fordeler status i sagasamfundet. Det er et højst ustabilt 
system, og forholdet mellem ære og skam er noget, der 
hele tiden balanceres og aldrig er konstant.

Om Enter Njála
"Enter Njála - din algoritme, din saga" kan opleves 
fra den 23. januar til den 6. marts på Frederiksberg 
Hovedbibliotek. I perioden byder Biblioteket Frede-
riksberg på en række arrangementer og tiltag, som 
introducerer og udforsker Njals saga og som skaber 
et bundt af forbindelser til en mere velkendt verden 
på Frederiksberg anno 2020.
 Enter Njála er skabt i samarbejde med biblioteker i 
Reykjavik, Albertslund, Stavanger og Lund og kunstfir-
maet Gagarin. Installationen anvender ny teknologi til 
at udforske sagaernes verden og særligt menneskets 
status i samfundet.

Af Søren Langager Høgh, litteraturformidler, 
Biblioteket Frederiksberg

*På islandsk er Njála et slags formelt kælenavn for ‘Njals saga’. Udtalen er “Njauwla”

Udstillingen er støttet af Udviklingspuljen, Slots- og Kulturstyrelsen.

Enter Njála 
– en installation om Njals saga 

For 1000 år siden blev en islændings omdømme bestemt 
af andre islændinges fortællinger. I 2020 bliver dit omdømme 

bestemt af overvågningskameraer og algoritmer. 
Velkommen til Enter Njála – din algoritme, din saga!
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Denne eksklusivt beplantede 
og afskærmede ro - 

Frederiksberg 
i litteraturen
Frederiksberg er et betagende sted. Det ved forfatterne godt, 
og byen i byen er velbesøgt i litteraturen. Her følger seks nedslag i 
skønlitteraturen (og det der ligner), hvor Frederiksberg viser sig frem.

Af Søren Langager Høgh, Ph.D., 
litteraturformidler Biblioteket Frederiksberg.

FREDERIKSBERG ALLÉ
I den sidste sang på Claus Hemplers 
plade “En kuffert fuld af mursten” slen-
trer et forelsket “du” og “jeg” ned ad en 
solbeskinnet Frederiksberg Allé. Rime-
ne (glasur/aften-
tur/Serge Gains-
bourg) smutter i 
solstrålerne, og 
Frederiksberg er 
ikke til at skelne 
fra byernes by:

“Der er dage i maj hvor himlen er tynd 
som glasur / Hvor Frederiksberg Allé 
er / Som Paris på vores aftentur / Og 
vi har aftalt / At du er Jane Birkin / Og 
jeg er Serge Gainsbourg”
Claus Hempler: “Humørbussen” / 
“Kuffert fuld af mursten”, sang, (2019).

SOLVEJ
I Nikolaj Zeuthens 
roman “Verdensme-
stre” flytter Anna og 
Rune i andelslejlig-
hed for at etablere 
den perfekte kerne-
familie, alt inkl. Det 
foregår i hjertet af 
Frederiksberg, og 
selvom det er i den “gale ende” af 
kommunen, har Solvej stadigvæk en 
masse frederiksbergcharme:

“Lejligheden lå på den lille, aflukkede 
Solvej, en forbinder mellem Smallegade 
og Howitzvej, og trods sin beliggenhed 
i den gale ende af Frederiksberg  - 
næsten klos op ad Nordre Fasanvej 
og Finsensvej, for tæt på trekanten 
Grøndal-Brønshøj-Vanløse - havde 
vejen et strejf af det, som er særligt 
for bydelen, og som ingen andre af 
brokvartererne har, denne eksklusivt 
beplantede og afskærmede ro, som 
udpeger den omkringliggende by som 
noget, det er rart at holde pause fra.
Nikolaj Zeuthen: “Verdensmestre”, 
roman, (2010).

KASTANIEVEJ 
“I dette hus boede digteren Johan-
nes Jørgensen”. Sådan står der på en 
metalplade på hjørnet af Kastanievej 
og H.C. Ørsteds Vej. Mindepladen 
sidder i det karakteristiske tårn, hvori 

den følelsesfulde 
og æteriske dig-
ter kunne skrive i 
sit værelse hævet 
op over Frede-
riksberg:

Gennem Julinattens Stille / Duft af Løv 
i Drys af Regn - / Glimt af Vand ud over 
Vejen, / og mod Haanden vaade Hegn”
Johannes Jørgensen: “Stemninger”, 
digt, (1892).
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Denne eksklusivt beplantede 
og afskærmede ro - 

Frederiksberg 
i litteraturen

STEEN BLICHERS VEJ
Ikke alt er fryd og 
gammen, og Frede-
riksberg står selvføl-
gelig også for skud. 
Det sker til eksempel 
i forfatteren Pablo 
Llambías satiriske 
tekstsamling “Zom-
bierådhus”, hvor 
den kunststude-
rende veganer og antiforbruger Jonas 
harcelerer over den rige bedstebor-
gerkommune, han i øvrigt selv bebor 
på Steen Blichers Vej:

“Frederiksberg Kommune er en bilkom-
mune. Cykelstierne er latterligt smalle. 
De er smalle af hensyn til de hand-
lende. De handlende vil gerne have 
parkeringspladser foran butikkerne. 
Jonas har mere end én gang måtte 
undvige en bildør, der blev åbnet. Jo-
nas synes, de fleste butikker sælger 
unødvendige ting. Hvorfor køber folk 
rustikke dimser til hjemmet til flere 
tusinde kroner?”  
Pablo Llambías:  “Zombierådhus”, 
prosatekster (2019).

ALHAMBRAVEJ
Digteren Dan Turèll forbinder vi først 
og fremmest med Vesterbro, men han 
boede en stor del af 
sit liv på Frederiks-
berg. I indledningen 
til den håndskrevne 
digtbog “Alhambra 
blues” lyder en 
note, hvor forfat-
teren forsøger at 
retningsbestemme 
den sære titel:

“Titlen søger ikke spansk-mauriske as-
sociationer, men hentyder udelukken-
de til forfatterens bolig på Alhambravej”
Dan Turèll: “Alhambra blues”, digte, 
(1983).

BIBLIOTEKET
I Lillian Munk Rösings svungne es-
saysamling om skagensmaleren Anna 
Ancher følger forfatteren i den unge 
nordjydes fodspor gennem København 
i 1870’erne. Turen går forbi Frederiks-

berg Slot og påskelil-
jerne i Frederiksberg 
Have og forfatteren 
betages af tanken 
om, at den 18-årige 
Anna Ancher har 
gået på de samme 
stier. Og så kommer 
Munk Rösing ind på 
biblioteket:

“Lyset. Farverne. Farverne fangede jeg 
på Frederiksberg Bibliotek, farverne 
fanget på skrift af Kasper Heiberg i 
bogen "Den europæiske palet", som 
jeg, skønt borger i nabokommunen, 
gerne måtte få med hjem i tasken. Så 
generøst, så generøst - lige så gene-
røst som at lade en ung pige studere 
malerkunst i 1870’erne.”
Lillian Munk Rösing: “Anna Anchers 
rum”, monografi, (2018).



VERDENER 
AF BØGER

Frederiksberg rummer en lang række lommer af litteratur, 
hvor læsning, samtale og refleksion er omdrejningspunkt 

Her på siderne kan du læse om nogle af byens specialboghandler. Kleins bog-
handel har ligget på Gl. Kongevej siden 1890, Thiemers Magasin i Tullinsgade 
(som ganske vist har postnummer i København V, men ikke desto mindre er en 
del af miljøet omkring Værnedamsvej) og Ræven og Pindsvinet på Vesterbro-
gade fungerer også som små litteraturhuse og bogcaféer. Her kan du – udover 
at finde bøger - også fordybe dig i bøgerne med en kop kaffe eller te, og du kan 
opleve forfatterne tæt på til oplæsninger og debataftener.

8
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Kleins Boghandel
Kleins Boghandel er Danmarks næstældste boghandel. Den 
åbnede på Amagertorv i 1888, men har ligget på hjørnet af Gl. 
Kongevej og Alhambravej siden 1890. Bøgerne har altid været – 
og er stadig - omdrejningspunkt, for det er dem, kunderne først 
og fremmest kommer for at købe. Det er også bøgerne, man ser, 
når man træder ind i butikken; reoler fyldt til bristepunktet inden 
for alle genrer og øer rundt omkring i rummet med en blanding 
af tidens bestsellers og mindre kendte titler. 
 I 2017 valgte Kleins Boghandel at blive medlem af Bog & Idé 
kæden for at kunne udvide sortimentet. Det har betydet endnu 
flere bøger og en udvidelse af butikken med et ekstra rum til 
kontorartikler, gavepapir og kort samt ekstra god plads til brætspil, 
børneartikler og hylder, der bugner af ting til kreative aktiviteter. 
 Men selvom Kleins har udvidet butikken med andet end 
bøger, er den stadig kendt og elsket som en kvalitetsboghandel 
med et bredt sortiment inden for skønlitteratur, politik og kultur 
og en stærk forankring i det lokale. Kunderne kommer igen og 
igen og bliver ofte hængende for en snak.

Ræven og Pindsvinet
Ræven og Pindsvinet er for alle, som elsker gode fortællinger og 
smukke bøger. For Ræve, som læser bredt og for Pindsvin, som 
elsker at fordybe sig. Her er der plads til både små og store forlag, 
nye og ældre titler og til grønne og garvede læsere. 
 Her er alle de gode titler fra de store etablerede forlag, men 
Ræven og Pindsvinet adskiller sig ved at boghandlen er organiseret 
efter de små og mellemstore forlag. Hylderne er fyldt med de 
nyeste titler, de vægtige klassikere, børnebøger samt engelske 
og antikvariske bøger – alle sammen nøje udvalgt af boghandler 
Adam Brones. 
 Ræven og Pindsvinet er et sted, hvor man selv kan gå på 
opdagelse, eller blive kyndigt vejledt, hvis man er på udkig efter 
noget, man ikke helt ved, hvad er, eller den perfekte gave til en, 
man ikke ved, hvad læser. 
 Ræven og Pindsvinet er et samlingssted for mennesker, der 
ønsker at mødes over bøger, musik, film og oplæsninger, eller 
som ønsker at tale om bøger eller livet over en kop kaffe - eller 
fordybe sig i en bog eller et magasin i butikkens bløde lænestol.

Thiemers Magasin
Thiemers Magasin er en delikatessebog-
handel med et kurateret udvalg af den 
bedste litteratur.
 Her kan man altid få hjælp til at finde 
lige præcis den gode bog, man (ikke 
vidste), man havde lyst til at læse. Alle, 
der arbejder i butikken, brænder for god 
skønlitteratur og har beskæftiget sig pro-
fessionelt med det i årevis.
 Boghandlens ejer, Rikke Viemose, er 
uddannet journalist og litterat. Da hun 
overtog boghandlen i 2013, var hun netop 
vendt hjem, efter at have boet og arbejdet 
nogle år i USA. Her var hun blevet inspire-
ret af de mange amerikanske uafhængige 
boghandler og tænkte, at sådan skal en 
boghandel være: Med de bedste bøger 
på hylderne, forfatterbesøg, læseklubber, 
skrivekurser, receptioner og byens bedste 
kaffe. Kort sagt: En oase med plads til 
fælleskaber om god litteratur.
 Hun udvidede derfor Thiemers Ma-
gasin med en salon, så der kunne blive 
plads til læseklubber og skrivekurser og 
de nu så kendte ”søndagsevents”, hvor de 
bedste og mest aktuelle forfattere bliver 
interviewet om deres bøger.
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Frederiksberg
Fra Axel Møllers Have til Nordens Plads 
har frost beklædt både himlen og de 
store uldne vinterbeklædninger, fra 
top, til tå, fra årets ensomhed, til den 
radiator-varme danske sommer, der 
indhyller Frederiksberg. Tag sidste år, 
som en tom flaske tager regn, sne og 
slikkende solstråler. 

Hvor end du slutter, hvor end du 
starter... Man kan tage dig ud af Fre-
deriksberg, men man kan aldrig tage 
Frederiksberg ud af dig. Lige meget 
hvad du ændrer, vil du altid forblive 
dig selv. Ligesom flasken bliver fyldt og 
tømt, men for det meste forbliver intakt.

Af Anna Schelbeck-Astrup 

Har du en forfatter gemt i maven, eller er du bare nysgerrig på at udforske det skrevne ord? Der er mange 
muligheder for at komme i gang med at skrive. En af dem, der jævnligt har skriveworkshops for børn og 
unge på Frederiksberg, er forfatter Ditte Steensballe. På hendes workshops skrives ud fra billeder og 
musik. Hun giver redskaber til at komme i gang, til at få hul på de historier, alle har i sig, men som nogle 
gange kan være svære at få sat ord på. 

Her på siden kan du læse to forskellige tekster og genrer skrevet af to af de talentfulde unge, som har 
kastet sig ud i skrivningens kunst med Ditte Steensballe.

Om bogen Cykose
På Frederiksberg skete der den 21. 
marts 1945 nogle voldsomme begi-
venheder.
 Et engelsk bombefly styrtede ned i 
Jeanne d’Arc skolen bedre kendt som 
Den Franske Skole. Dette fik de efter-
følgende fly til at bombe løs på hele 
området. De troede, at de havde nået 
deres mål, nemlig Shellhuset, Gestapos 
hovedkvarter. 
 Denne begivenhed blev forfatte-
ren Birgitte Lorentzens inspiration til 
bogen "Cykose", første del i en trilogi 
om de to unge Lulu og Mads. Huset, 
som Lulu bor i, ligger der, hvor skolen 
blev jævnet med jorden. Overnaturlige 
hændelser gør, at hun konfronteres 
med fortiden.  
 Jeg læste første gang bogen i skolen 
og blev hurtigt meget betaget af den 
og dens historier med dens blanding 
af de barske erindringer, som helst 
ønskes glemt og nutidens travle hver-

dagsproblemer med et godt strejf at 
det gådefulde og overnaturlige. Jeg 
ønskede hurtigt at genlæse den og 
denne gang med min mor. 
 På årsdagen tog min mor og jeg hen 
til mindesmærket på Frederiksberg Allé 
for at lægge en blomst og se på fliserne 
med navnene på de omkomne. Ved 
mindesmærket lå der en (lidt spøjs) 
krans fra det engelske forsvar, hvis 
forgængere forårsagede tragedien. Vi 
bor selv tæt på alléen, og jeg synes, at 
det er vildt og skræmmende, at der er 
sket noget så forfærdeligt så tæt på, 
hvor jeg bor. 
 I bogen kan man få lov til at komme 
helt tæt på at opleve, hvordan tragedien 
forekom.
 Bogen fik mig til at tænke over tin-
gene og at se historien fra et helt nyt 
perspektiv.   

Af Katrine Schjødt Pedersen 



Mangler du poser? 
Hent en rulle poser til dig selv:
– Borgerservice på Rådhuset
–  Bispeengen Genbrugsstation,  

Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg

Boligforeningens kontaktperson kan 
bestille poser til hele ejendommen og dele 
dem ud efter behov. Spørg i din ejendom, 
om I har en kontaktperson, eller om du må  
være kontaktperson for jer. 

BOLIGFORENINGER

Mangler du poser? 
Bind en (hvilken som helst) 
pose på bioaffalds beholderen til 
mad affald og grønt have affald. 
Skraldemanden giver dig en rulle 
bioposer ved næste tømning.

VILLAER 
OG RÆKKEHUSE 

DET ER PÆRELET 
AT SORTERE MADAFFALD

– Når man har poser og kurv

Er du ny på Frederiksberg?
Du kan hente en startpakke (kurv, poser, 
information) i Borgerservice på Rådhuset.

Se mere på 
www.frederiksberg.dk/madaffald

MADAFFALD

17731_Kulturkalender_ann_150x220mm_2korr.indd   1 16/11/2018   13.20
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FOR EN KORT 
BEMÆRKNING

Bliv en del af FRBDAGE 
som arrangør
FRBDAGE er hele byens fest, og vi vil 
også gerne have dig med. Så hvis du 
eller din organisation har en god idé, 
forslag til aktiviteter eller gerne vil stille 
faciliteter til rådighed, så hører vi meget 
gerne fra dig!
 Som arrangør bliver du en del af 
nogle festlige dage, hvor du kan møde 
både kommende og tidligere kunder 
eller medlemmer i nye sammenhænge. 

Har du lyst til at være en del 
af FRBDAGE som frivillig?
FRBDAGE er en stor begivenhed, som 
kræver mange hænder til alt det prak-

Kom og prøv 
nye former for 

motion
Har du overblik over mulighederne 
for at dyrke idræt og motion på 
Frederiksberg? Har du brug for 
inspiration til andre måder at mo-
tionere på, end dem du kender? 
Vil du træne udendørs, når den 
første forårssol viser sig?
 Bevæg Dig For Livet-Frede-
riksberg sætter løbende nye mo-
tionsaktiviteter i gang. Især for 
travle voksne – for seniorer – og 
for børnefamilier. Hvis du vil finde 
en aktivitet, der passer netop dig, 
så klik ind på bevaegdigforlivet.
frederiksberg.dk. Her finder du 
en masse muligheder, hvad enten 
du er til boldspil, funktionel træning 
eller blot vil mødes med andre om 
lidt forskellig motion. Og langt de 
fleste steder har du mulighed for at 
prøve dig frem, inden du beslutter 
dig. 
 I foråret forventer vi blandt an-
det at byde på nye motionsformer 
som calisthenics, seniorpower og 
familieorienteringsløb, men vi reg-
ner også med at kunne fortælle om 
for eksempel håndbold, fodbold og 
floorball i uforpligtende formater. 

Tag et kig på hjemmesiden – og lad 
os mødes og få sved på panden!  

Skøjtebanen på Frederiksberg Runddel er 
åben til og med sidste weekend i februar. 
Hvis der sker ændringer i forhold til dette 
informerer vi om det på oplev.frederiks-
berg.dk og kommunens facebook profil.
 På Frederiksberg Runddel kan du leje 
skøjter og få slebet dine egne skøjter 
(kontakt 4010 6050). 

Skøjteudlejningen er åben:
Mandag-fredag kl. 11-20
Lørdag-søndag: 10-20

Du kan stadig nå 
en tur på skøjter

FRBDAGE 2020
I weekenden den 12.–14. juni 2020 samler FRBDAGE 

igen byen og viser Frederiksbergs mange kvaliteter, 
den særlige stemning og mangfoldigheden.

tiske, f.eks. at stille scener op, hjælpe 
gæster med at finde rundt, rydde af og 
meget mere. Som frivillig bliver du am-
bassadør for FRBDAGE og skal hjælpe 
med at gøre FRBDAGE til en succes. 

Så har du lyst til at være frivillig en el-
ler flere dage under FRBDAGE 2020, 
så hører vi gerne fra dig. Du bliver en 
del af et team, hvor vi har det sjovt 
sammen, og du hjælper en masse men-
nesker. 

Du kan læse mere om både det at være 
arrangør og det at være frivillig på FRB-
DAGE, og hvordan du bliver det på 
frbdage.frederiksberg.dk. 
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Lørdag den 4. januar kl. 11 
SHANES MUSIKALSKE FANTASIER
Klassisk koncert for børn & bamser i sel-
skab med Shane Brox, violinist Christina 
Åstrand og pianist Per Salo. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 45 kr. via kube.frederiksberg.dk, 
(børn under 1 år gratis)

4. - 5. januar 
PAW PATROL
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 170-350 kr. via kbhallen.dk

Søndage 5. januar, 2. februar og 
1. marts kl. 16
FAMILIEKURBAD
Tag dine børn med i svømmehallens po-
pulære kurbad. 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 175 kr., børn 50 kr.

Søndage 5. januar - 29. marts kl. 16.15-
18.45 (indgangen lukker kl. 16.45) 
NATURIST- OG BABYSVØMNING 
FOR HELE FAMILIEN
Der er adgang til svømmehallens bas-
siner, babybassin, rutsjebane, dampbad 
og sauna. Badetøj bruges ikke og der er 
fælles omklædning for hele familien. Arr.: 
Danske Naturister.
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29
Entré: 55-75 kr., børn gratis

9. januar - 6. februar 
UDSTILLING: HISTORIER 
DER HOLDER
Hvilke børnebøger er så gode, at de bare 
skal læses - nu og i de næste mange år? 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Torsdag den 9. jaunar kl. 16.30-17.30
PRØVETIME MINITUMLE
Mini-tumle er et ugentlig tumlehold for 
de mindste børn i alderen 2½-4 år fra 
januar til og med marts. Gennem leg 
styrker og træner vi børnenes motoriske 
færdigheder. 
Sted: Lindevangsskolen, drengesalen, 
P.G. Ramms Allé 26
Fri entré til prøvetimen. For tilmelding 
til holdet er prisen 600,- kr. for ét barn 
og én voksen familieidraet.dk

10. januar kl. 10 og 11. jaunar kl. 11 
TEATER: FREDDY OG FAR (4-10 ÅR)
Hør den underfundige historie om Freddy 
og far - med havfruer, eventyr og et gebis 
i et glas vand. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra fkb.dk eller på 
Frederiksberg Hovedbibliotek

Mandag den 6. januar kl. 10.30-11.15 
BABYSALMESANG (3-6 MDR)
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Entré: 300 kr. for ni gange. For tilmelding 
kontakt LLY@godthaabskirken.dk

Mandage 6. januar - 22. juni kl. 11 og kl. 12
BABYSALMESANG
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3
Entré: 30 kr. pr. gang

Mandag den 6. januar kl. 12-12.45 
BABYSALMESANG (6-9 MDR)
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Entré: 300 kr. for ni gange. For tilmelding 
kontakt LLY@godthaabskirken.dk

Onsdage 8. januar - 5. februar, kl. 9.30-10 
SMÅ SYNGER PÅ FREDERIKSBERG 
(2-6 ÅR)
Morgensang med Biblioteket og Mu-
sikhøjskolen.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

GENBRUG JULETRÆET
Tag børnene og juletræet i hånden til 

en dag med naturaktiviteter.
Se hvordan juletræerne genbruges og 
forvandles til flis, der kan anvendes 
på grønne arealer – helt i tråd med 
kommunens giftfri pleje af grønne 
områder. 

Naturvejlederne fortæller om vinter-
fugle og fuglefodring, og der vil være 
aktiviteter for både børn og voksne:
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HJERNEGYMNASTIK 
I SKAKSALONEN

Vil du møde nye skakvenner i et ufor-
melt skakmiljø? Så er Skaksalonen 
noget for dig. Her finder du ægte 
glæde for det klassiske brætspil, og 
du kan få lidt ekstra hjernegymnastik.
 Læs mere på skaksalon.dk, og 
skakforsjov.dk. Du kan også kontakte 
skak-instruktør Henrik Andersen på 
skakforsjov@gmail.com, og tlf. 23 26 
64 25.

Lørdage kl. 10-12 
(for børn, unge og voksne)

Skaklokalet på Hostrupsvej 8, kld.
Fri entré

Gartner- og Vejservice, naturvejlederne 
og spejderne glæder sig til at se jer.

Søndag den 5. januar kl. 11-15  •  Fri éntre
Lindevangsparken ved flagstangen foran plænen

• Se juletræet blive til flis og tag evt. 
flis med hjem til haven eller gården

• Lav jeres egen fuglekasse og mej-
seklokke, snit en foderholder og 
andre gode ting af juletræet

• Lav pandekager hos De Grønne 
Pigespejdere på Frederiksberg

• Få serveret småkager og varme 
drikke



Find jeres flotteste kostumer frem og kom med til byens største 
fastelavnsfest på Frederiksberg Rådhus lørdag den 22. februar kl. 12. 

Vi slår katten af tønden, laver sjov med balloner og tegner flotte tegninger. 
Undervejs vil der være lidt forfriskninger og dagens stolte kattekonger og 
–dronninger går selvfølgelig hjem med en flot krone og en præmie.

Lørdag den 22. februar kl. 12-13.30 
Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1

Festen er for børn, men medfølgende voksne er meget velkomne. 

Se mere på oplev.frederiksberg.dk
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FREDERIKSBERG 
FEJRER FASTELAVN

FRI ENTRÉ
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22. - 24. januar
TÆNK, HVIS MAN HAVDE EN 
REJSEGRAMMOFON
Teater for børn fra 8 år. Varighed: 45 min 
uden pause. Tre skuespillere beretter om 
en lille by højt mod nord, hvor man ser 
ned, arbejder hårdt og for alt i verden ikke 
vil forstyrre. Her bor Viola. Hun synger for 
højt og drømmer for meget og er alt for 
nysgerrig til de tavse nordboere. Men 
en dag kommer en fremmed til byen, og 
verden åbner sig for Viola.
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Entré: 95-165 kr. via riddersalen.dk

Lørdag den 1. februar kl. 11 
JOHANNES OG CHRISTINA
Violinist Johannes Søe og pianist Chri-
stina Bjørkøe spiller op til musikalsk 
hygge. De har sammensat et program 
med klassisk musik, gode historier om 
instrumenterne og spændende vinkler 
på musik og lyd. Husk din bamse. Arr.: 
GENKLANGE. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 45 kr. via kube.frederiksberg.dk

11. - 12. februar kl. 11-15
SNITTEVÆRKSTED
Find din indre Emil fra 
Lønneberg frem, når na-
turvejlederne åbner snitteværkstedet i 
vinterferien. Vi har slebet knive og økser 
og hentet en masse godt snittetræ i sko-
ven. Der er værktøj og træ til alle aldre 
og niveauer. Husk varmt tøj.
Sted: Naturvejledernes Hus på P. G. 
Ramms Allé 24. Fri entré 

12. - 13. februar kl. 11-15 
PÅ TORDENTUR 
MED THOR
Byg din helt egen 
mini-model af tor-
denguden Thors 
bukkevogn. Et 
sjovt og kreativt 
vinterferieværk-

sted - midt i museets Valhalla udstilling. 
Gode byggetips og alverdens materialer 
får du af billedkunstner Serine Sinding 
Yde og arkitekt Julie Dufour. 
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel
Entré: 60-75 kr., børn 25 kr.
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Velkommen indenfor i Hr. Struganoffs 
restaurant – en legeudstilling, hvor 
børn og deres voksne kan gå på op-
dagelse blandt potter og pander i 
Siri Melchiors og Kim Fupz Aakesons 
finurlige bøger om den madglade og 
foretagsomme kok hr. Struganoff.

8. februar - 12. april
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3

Mandag-torsdag kl. 10-19.30, fredag kl. 10-17, lørdag kl. 10-15, søndag kl. 13-16

Læs mere på fkb.dk/Struganoff

FRI ENTRÉ

 Lyt med, når vi læser højt fra bø-
gerne, eller deltag i sjove workshops 
om den søde kok, som så gerne vil 
gøre sine gæster glade, men som har 
det med at overdrive en lille smule, 
når han først er kommet i gang med 
kokkerierne.

Restauranten henvender sig primært til børn i alderen 3-7 år. 

HR. STRUGANOFFS RESTAURANT



FREDERIKSBERG     MUSEERNE

HISTORIEN BAG SUCCESEN 
5. OKTOBER – 19. APRIL 2020

VALHALLA

BYG EN MINI-MODEL AF THORS TORDENVOGN 
- ET SJOVT OG KREATIVT VINTERFERIEVÆRKSTED 
FOR HELE FAMILIEN / 12.-13. FEBRUAR

www.stormp.dk



TRYLLERI PÅ ALHAMBRA – 
MUSEET FOR HUMOR OG SATIRE

Aftenen byder på 
magisk underhold-
ning, når skuespiller 
og magiker Morten 
Deurell tryller og 
optræder for både 
børn og voksne på 
Alhambras scene. 

Sted: Alhambra - museet for 
humor og satire, Allégade 5

FREDERIKSBERG 
HOVEDBIBLIOTEK  
Biblioteket byder indenfor til en 
magisk kulturnat for børn og deres 
voksne. 
Sted: Frederiksberg Hovedbib-
liotek, Falkoner Plads 3

STORM P. MUSEET: 
TEGN EN NORDISK GUD

Deltag i den fede-
ste tegneworkshop 
med start kl. 16.30 
og kl. 18.15. Her er 

chancen for at få en ægte ma-
ster-class hos selveste Valhal-
las tegner, Peter Madsen. Kan 
du tegne Thor, Loke, Freja eller 
Quark? Peter viser dig hvordan! 
Egnet for 7-13 årige.
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel

KU.BE 
Den populære kulturnat er tilbage 
i børnehøjde med aktiviteter på 
alle etager.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4

I 2019 blev der for første gang afholdt Kulturnat for børn – 
Den Lille Kulturnat. Det er Kulturnatten, som man kender den, 
men kun med arrangementer for børn. Den Lille Kulturnat ven-

der tilbage den 13. marts og byder på levende historie og et 
væld af aktiviteter for de mindste.

Fredag den 13. marts kl. 16-20
Husk Kulturpas, som giver adgang til aktiviteterne

Se det fulde program og info om kulturpas på kulturnatten.dk
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7. marts kl. 11
SJOV MED MUSIK
Klassisk koncert for børn & bamser. Til 
denne koncert vil børnene lære, hvad 
det vil sige at være en komponist. Husk 
bamser. Arr.: Genklange.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 45 kr. via kube.frederiksberg.dk, 
børn under 1 år gratis

Torsdag 19. marts kl. 19-21.30
GLADE BØRN OG VOKSNE
Foredrag med Carsten Sommerskov, 
der giver konkrete teknikker til at skabe 
mere selvværd og selvtillid samt trivsel 
i familien.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Billetter: 250 kr. på kube.frederiksberg.dk.

Fredag den 27. marts kl. 17 
GODTHAABSKIRKEN I PYJAMAS
Har du nogensinde prøvet at overnatte i 
en kirke? Godthaabskirken i pyjamas er 
for børn og deres forældre med aftenan-
dagt, aftensmad, fælles aktivitet/lege, 
filmvisning og hygge. Arrangementet 
slutter med morgenmad næste morgen. 
(Børn skal ledsages af en forældre).
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Entré: For info eller tilmelding kontakt: 
LLY@godthaabskirken.dk 

22. februar - 8. april
TEATER: DENGANG DU VAR LILLE
Dukketeater for børn 1½-5 år. Varighed: 
40 min uden pause. Skuespiller Ragnhild 

Kaasgaard og duk-
kefører Erik Olsen 
fører børnene ind i 
en miniatureverden, 
hvor underlige ting 
kan ske – og hvor en 
eventyrlig verden i 
bogstaveligste for-
stand vil udfolde sig 

for øjnene af dem.
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Entré: 65-135 kr. via riddersalen.dk

Lørdag den 22. februar kl. 11 
TEATER: DEN GRUSOMME HISTORIE 
OM MEDUSAS HOVED (3-8 ÅR)
Fortællingen om Medusa har det hele: 
Mægtige guder, helte og havuhyrer. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra fkb.dk eller 
Frederiksberg Hovedbibliotek

Lørdag den 29. februar kl. 10-18 og 
søndag den 1. marts kl. 10-17
COPENHAGEN OPEN I
SPORTSTACKING
Både danske og udenlandske stackere 

dyster i stacking af 
plasticbægre. Sid-
ste opvarmnings-
turnering på dansk 
grund inden VM i 
Singapore, hvor 

14-årige danske Andrea skal forsvare 
sit verdensmesterskab.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entre 

Tirsdag den 3. marts og onsdag den 
4. marts kl. 9.30 
SALAAM FILMFESTIVAL 
Salaam Filmfestival kommer til Frederiks-
berg Hovedbibliotek. Tirsdag vises ”Den 
store stygge ræv og alle hans venner” og 
onsdag vises en kortfilmpakke med film 
for de små. Arr.: Salaam Film & Dialog. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Entré: 20 kr. via fkb.dk eller 
Frederiksberg Hovedbibliotek

Lørdag den 7., 14., 21. og 28. marts 
kl. 10.30 
FAMILIEORIENTERING
Sjov og udfordrende orienteringsløb/
motion for hele familien. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entré
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DIGITALT SELVFORSVAR

- BESKYT DINE DATA
Der findes i dag mange gratis programmer til smartpho-
nes og computere, men hvor gratis er de egentlig? Vi 
sætter fokus på, hvordan for eksempel Facebook og 
Google tjener penge på vores data, og viser dig, hvordan 
du kan begrænse adgangen til dine data.

Torsdag den 9. januar kl. 15.30-17
Torsdag den 6. februar kl. 15.30-17
Tirsdag den 10. marts i Medborgercentret Nordens Plads kl. 15.30-17

- BESKYT DIN E-MAIL
Dette kursus er til dig, der gerne vil vide mere om, hvor-
dan du beskytter din e-mail, lokaliserer falske e-mails 
og undgår spam.

Tirsdag den 21. januar kl. 15.30-16.30 i Medborgercentret Nordens Plads 
Onsdag den 19. februar kl. 15.30-16.30
Onsdag den 11. marts kl. 15.30-16.30

- BESKYT DIG MOD SVINDEL OVER 
TELEFON OG MAIL
Svindlere på telefonen og internettet er tålmodige og 
ved, hvornår de skal slå til for at snyde dig. Dette kursus 
sætter fokus på, hvordan vi undgår at blive snydt over 

mail eller telefon samt hvordan vi handler sikkert online. 
Mandag den 27. januar kl. 15.30-17
Tirsdag den 25. februar kl. 15.30-17 i Medborgercentret Nordens Plads 
Mandag den 23. marts kl. 15.30-17

KOM GODT I GANG MED….

...EREOLEN
Få en kort introduktion til, hvordan du let låner bøger på 
eReolen. Medbring din egen smartphone eller tablet. 
Tirsdag den 10. marts kl. 12-13.30
Onsdag den 11. marts kl. 10-11.30

Billetter fås gratis på hovedbiblioteket og www.fkb.dk fra kl. 10 
to uger inden den enkelte undervisningsgang.

Medmindre andet er angivet, foregår tilbuddene på 
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkonér Plads 3

Bibliotekets tilbud og 
IT-introduktioner

Onsdage kl. 17.30 
GLAD FÆLLESSPISNING
Der er fællesspisning hver onsdag i 
KU.BE.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 79 kr. for voksne, 49 kr. for børn via 
kube.frederiksberg.dk

Torsdag den 2. januar kl. 19 
KØBENHAVN HÅNDBOLD - 
NYKØBING FALSTER
Dørene åbner kl. 18.15. 
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
Jens Jessens Vej 20. Entré

Fredag den 3. og 10. januar kl. 9 
FREDAGSYOGA
Dyrk yoga med andre i Medborgercentret. 
Sted: Medborgercentret Nordens 
Plads, Nordens Plads 16A. Fri entré

Fredag den 3. og 10. januar kl. 10 
KREATIV FREDAG
Lær at lave dine egne kort og æsker. 
Sted: Medborgercentret Nordens 
Plads, Nordens Plads 16A. Fri entré

Lørdag den 4. januar kl. 10-16 
LØRDAGSÅBENT 
Sted: Væveværkstedet, 
Smallegade 52D, 1. Fri entré

Søndag den 5. januar kl. 11 
CASA DE ESPANA EN DINAMARCA
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20 kr.

Mandage 6. januar - 30. marts kl. 11-13.30 
LIVET KALDER
Kom forbi til en snak, kaffe, brød og so-
cialt samvær. 
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3. Fri entré

SKAKSALON
I Skaksalonen kan du udfolde din 
glæde for det klassiske brætspil 
sammen med andre, og du kan få 
lidt ekstra hjernegymnastik. Tirsdag 
aften er det kun for unge og voksne. 

Tirsdage kl. 20-22
Bedre til skak og Skak for sjov, 

Hostrupsvej 8, kld.
Entré: 400 kr. for et halvt år med 

to gratis prøvegange. 

Læs mere på www.skaksalon.dk 
eller kontakt skak-instruktør 

Henrik Andersen på 
skakforsjov@gmail.com, 

tlf. 2326 6425

HUSK

BILLET!
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Fredag den 10. januar kl. 13.30
PRØVETIME BLID YOGA
Frederiksberg Have Yoga, 
Frederiksberg Runddel 1
Fri entré til prøvetime med tilmelding 
på kontor@gigtskolen.dk eller 4976 
3100

Fredag den 10. januar kl. 20 
WIENER NYTÅRSKONCERTEN 2020
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 450-520 kr. via ticketmaster.dk

Fredag den 10. januar kl. 22 
MIDNATSSVØMNING
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 170 kr.

Lørdag den 11. januar kl. 15 
TRIO SATIE'S NYTÅR PÅ FRANSK
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 150 kr. via billetto.dk

Lørdag den 11. januar kl. 19-22.45 (ind-
gangen lukker 19.15) 
NATURIST KURBAD OG 
NØGEN WELLNESS
Arr.: Danske Naturister. 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 225-275 kr.

Lørdag den 11. januar kl. 19.30 
NYTÅRSKONCERT & 
WIENERBAL 2020
Med Danmarks Underholdningsorkester 
og Silas Holst og Stine Rosengren. 
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 350-650 kr. via kbhallen.dk

Søndag den 12. januar kl. 14.30 
YOGA OG WELLNESS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 195 kr.

Søndag den 12. januar kl. 15 
MUSIKHØJSKOLENS NYTÅRSKON-
CERT MED MARIA MÅNSSON
Sted: Frederiksberg Rådhus, 
Smallegade 1. Fri entré

Søndag den 12. januar kl. 16 
NYTÅRSKONCERT MED 
COPENHAGEN PIANO DUO
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 75-150 kr.

Søndag den 12. januar kl. 16 
NYTÅRSKONCERT
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Fri entré

Søndag den 12. januar kl. 19.30 
NYTÅRSKONCERT
Med Ingeborg Børch og Esben Gade.
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Allé 12
Fri entré

7. og 9. januar kl. 10-12
ÅBENT HUS HOS 
FREDERIKSBERG SENIOR MOTION
Frederiksberg Seniormotion er en hyg-
gelig og social idrætsforening for seniorer 
fra 60. Vi har yoga, dans og bevægelse, 
gymnastik, floorball og boldspil. 
Sted: Frederiksberghallerne 
Jens Jessens Vej 20. 
Fri entré til prøvetime
 
Tirsdag den 7. januar kl. 19 
MUSIK QUIZ MED 
MICHAEL DENNER
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 60 kr.

Onsdag den 8. januar kl. 12
ÆLDREKONCERTER 
ONLINE BILLETBOOKING
Du kan booke og printe din billet på 
aeldrekoncerter.nemtilmeld.dk. 
Ældrekoncerterne finder sted 27.-30. 
januar og er for frederiksbergborgere, 
der modtager social pension.

Onsdag den 8. januar kl. 20-22 
PIPERS CLUB
Skotsk sækkepibemusik.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20 kr.

Torsdag den 9. januar kl. 13-14
ÆLDREKONCERTER 
BILLETUDLEVERING
Du kan få udleveret en billet til Ældrekon-
cert mod forevisning af gult sundheds-
kort. Ældrekoncerterne finder sted 27.-30. 
januar og er for frederiksbergborgere, 
der modtager social pension.
Sted: Frederiksberg Rådhushal, 
Smallegade 1
 

Bogsnak 
- en snak om bøger

Hver tirsdag og onsdag kan du 
møde en læseglad bibliotekar ved 
boghylderne. Her er der god tid til 
at snakke om bøger – om bøger vi 
har læst, bøger vi gerne vil læse, og 
bøger vi aldrig kommer til at læse. 
Bogsnak er et personligt møde, hvor 
alt det litteratur betyder for os, kan 
komme til udtryk. Du vil måske gå fra 
Bogsnak med en titel på den næste 
bog, du kunne læse.

7. januar - 25. marts
Hver tirsdag kl.11-13 

og hver onsdag kl.14-16
Frederiksberg Hovedbibliotek, 

Falkoner Plads 3 
Fri entré

HØJTLÆSNING 
FOR VOKSNE

Hver torsdag eftermiddag har du 
mulighed for at lytte med, når vi 
læser højt af både nyere og ældre 
skønlitteratur. Læn dig tilbage i den 
gule sofa og lyt til en god historie, et 
lyrisk moment eller et overraskende 
ræsonnement. 
 
Du er velkommen til at foreslå lit-
teratur til kommende højtlæsninger.

9. januar - 26. marts 
(ingen højtlæsning den 13. februar) 

Hver torsdag kl. 15-15.30
Frederiksberg Hovedbibliotek, 

Falkoner Plads 3
Fri entré
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Mandag den 13. januar kl. 10-12 
WORKSHOP I SLÆGTSFORSKNING

Sted: Frederiksberg 
Stadsarkiv, Rådhuset, 
Smallegade 1. Fri entré 
med tilmelding på 

stadsarkivet@frederiksberg.dk

Tirsdag den 14. januar kl. 14.30 
FLINTHOLM EFTERMIDDAG
Med Anne Marie Helger.
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14

Tirsdag den 14. januar kl. 16 
KUNSTSNAK
Inspiration til kunst i vintermånederne. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Onsdag den 15. januar kl. 19 
DEN HVIDE LEKTIE
Quiz og comedy med Carsten Eskelund 
& MC.
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 70 kr.

Onsdag den 15. januar kl. 19 
KØBENHAVN HÅNDBOLD - 
AARHUS UNITED
Dørene åbner kl. 18.15. 
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
Jens Jessens Vej 20. Entré

Onsdag den 15. og fredag den 17. januar 
kl. 19.30 
BENNY
Livet er ikke det værste man har. Cabaret. 
Aldersgruppe: Fra 18 år. Varighed: 110 min 
med pause. Arrangør: Teatret Optimis. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 115-165 kr.

Torsdag den 16. januar kl. 18.30 
MUSIKLEDERKONCERT
Fire studerende fra musikvidenskab op-
fører en koncert med a capella sang, 
musik i singer-songwriter stil, filmmusik 
og bigbandmusik. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Torsdag den 16. januar kl. 20 
HØRT! MED NIELS BRUNSE
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Fri entré

Fredag den 17. januar kl. 19.30 
CPH PHIL: NYTÅRSKUR MED 
BRDR. PRICE
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 225-425 kr. via billetten.dk

Fredag den 17. januar kl. 20 
THE JULIET LETTERS
Elvis Costellos genreløse kærligheds-
sange i hænderne på Kira Skov og Nordic 
String Quartet. 
Sted: Betty Nansen Teatret, 
Frederiksberg Allé 57
Entré: 150-250 kr. via bettynansen.dk

Lørdag den 18. januar kl. 20 
ATS - LØRDAGSJAZZ 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Mandag den 20. januar kl. 14 
KARISMA - SYNG MED EGET NÆB
Musikgruppen KARISMA inviterer til 
sangcafé. Medbring gerne kaffe og te.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Tirsdag den 21. januar kl. 18.30 
SANGAFTEN MED 
MARIANNE JELVED
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Entré: 35 kr. for spisning med tilmelding 
på godthaabs.sogn@km.dk

Tirsdag den 21. januar kl. 19 
QUIZ MED 
MARTIN UHRSKOV LARSEN
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 50 kr.

Tirsdag den 21. januar kl. 19-21 
VALHALLA - EN TUR I VÆRKSTEDET 
MED TEGNEREN
Tegneren Peter Madsen giver med et 
væld af billeder et unikt indblik i sit ar-
bejde med at skabe universet i tegnese-
rien Valhalla. 
Sted: Storm P. Museet, Frederiksberg 
Runddel. Entré: 125 kr. via billetto.dk

Torsdag den 23. januar kl. 10 
STJERNERNE OVER ALHAMBRA: 
STIG LOMMER
Der var fest både foran og bag scenen 
på Stig Lommers ABC Teater. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5
Entré: 75 kr. via billetto.dk eller i døren

Torsdag den 23. januar kl. 18 og kl. 21 
CPH PHIL: 60 MINUTES OF 
SØREN HUSS
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 325-395 kr. via billetten.dk

Torsdag den 23. januar kl. 19 
OM VÆRDIER PÅ 
FREDERIKSBERG: KIRKERNE
Med provst Kirsten Jørgensen.
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Allé 12
Fri entré (10 kr. for kaffe)

Torsdag den 23. januar kl. 21 
MOBILITYGUS
Kombiner saunagus og mobilitetstræning. 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 145 kr.

Fredag den 24. januar kl. 20 
RANNOK (DK) 
Forvent alt fra rå-swingende polkaer til 
stemningsfyldte ballader og varmhjertede 
valse. Arr.: Copenhagen Folk Club. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 100-150 kr.

Fredag den 24. januar kl. 21 
SHOWGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 295 kr.

Lørdag 25. januar kl. 10
ENHEDSLISTENS KULTURFESTIVAL
Enhedslisten sætter kulturen på dags-
ordenen med debatoplæg, dialogmøder, 
foredrag, musik og sang. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: Billetter via kube.frederiksberg.dk.
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ÆLDREKONCERTER 2020
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FREDERIKSBERG RÅDHUS 

27. - 30. JANUAR KL. 13.20 -16.00
(DØRENE ÅBNES KL. 13.00)

MUSIKALSK MOSAIK
Vær med til en af fire festlige eftermiddage i selskab med Henrik Krogsgaard med 

orkester og solisterne Amalie Dollerup, Signe Asmussen og Jens Jacob Tychsen. 

Billetter:
Der er fri entré til Ældrekoncerterne, men kun for Frederiksberg-borgere, som modtager social pension. 
Der er et begrænset antal billetter på 500 pr. koncert, fordelt mellem Nem Tilmeld og personligt fremmøde.

Onsdag den 8. januar fra kl. 12.00 kan du booke og printe billet på 
aeldrekoncerter.nemtilmeld.dk

Torsdag den 9. januar kl. 13.00 – 14.00 kan du hente billet i Rådhushallen på Frederiksberg Rådhus. 
Billetten udleveres KUN ved forevisning af det gule sundhedskort.

Herefter kan eventuelle resterende billetter bookes og printes på 
aeldrekoncerter.nemtilmeld.dk eller hentes i Borgerservice Centret i åbningstiden: 
mandag og torsdag kl. 9-17, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13.
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Fredag den 31. januar kl. 19.30 
CPH PHIL: MESTERDIRIGENTEN 
OG VIOLIN
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 225-425 kr. via billetten.dk

Lørdag den 1. februar kl. 10-16 
LØRDAGSÅBENT 
Sted: Væveværkstedet, 
Smallegade 52D, 1. Fri entré

Søndag den 2. februar kl. 14 
BLÆSERDAG PÅ MUSIKHØJSKOLEN
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré

Søndag den 2. februar kl. 19 
DROPKICK MURPHYS
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 440 kr. via kbhallen.dk

Mandag den 3. februar kl.19.30
FRANSKE KLANGE OG 
MELODIER
Josefine Weber Hansen 
(mezzosopran), Maria Stei-
naa (fløjte).
Sted: Sct. Thomas Kirke, 
Rolighedsvej 16. Fri entré

Mandag den 3. februar kl. 20 
BACKSTAGE OPEN 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3 
Entré: 50 kr.

Tirsdag den 4. februar kl. 19 
MUSIKQUIZ MED 
MICHAEL DENNER
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 60 kr.

Onsdag den 5. februar kl. 19 
KØBENHAVN HÅNDBOLD - 
TEAM ESBJERG
Dørene åbner kl. 18.15. 
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
Jens Jessens Vej 20. Entré

Onsdag den 5. februar 
kl. 19.30
DEBUT JULIE HOL-
MEGAARD SCHADE 
(ACCORDEON)
Sted: Musikkonserva-
toriets Koncertsal, Ju-
lius Thomsens Gade 1. 
Fri entré

Onsdag den 5. februar kl. 20 
MELANIE MARTINEZ
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 344 kr. via kbhallen.dk

Onsdag den 5. februar kl. 20-22 
PIPERS CLUB 
Skotsk sækkepibemusik.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20 kr.

Torsdag den 6. februar kl. 19 
SATIRE QUIZ
Sted: Alhambra - mu-
seet for humor og satire, 
Allégade 5
Entré: 50 kr. via billetto 
eller i døren

Fredag den 7. februar kl. 17 
TILBAGE TIL BEGYNDELSEN 
Fire energiske unge strygere med en fæl-
les passion for kammermusikken. 
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Allé 12
Entré: Frivillig entré

Lørdag den 8. februar kl. 10 
BOGBYTTEDAG
Sted: Biblioteket 
Danasvej 30B. Fri entré

Tirsdag den 11. februar kl. 14 
FLINTHOLM EFTERMIDDAG
Om Nordisk Fjer skandalen.
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
Fri entré (kaffe og kage 20 kr.)

Tirsdag den 11. februar kl. 16 
KUNSTSNAK
Inspiration til kunst i vin-
termånederne. 
Sted: Frederiksberg 

Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3
Fri entré

12.-16. februar
PERCUSSION PULSE - 
SLAGTØJSFESTIVAL
Koncerter med internationale slagtøjsso-
lister i Musikkonservatoriets Koncertsal 
og Sankt Markus Kirke. Festivalens tema 
er ”Native >> Innovative”. 
Sted: Musikkonservatoriet, Rosenørns 
Allé 22 og Sankt Markus Kirke, 
Forchhammersvej 12A. Fri entré

Onsdag den 12. februar kl. 19 
DEN HVIDE LEKTIE 
Quiz og comedy med Carsten Eskelund 
og MC.
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 70 kr.

Lørdag den 25. januar kl. 21 
CPH PHIL: 60 MINUTES OF AV AV AV
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 270-310 kr. via billetten.dk

Lørdag den 25. januar kl. 21 
SON DANESAS - SALSA/CUBANSK
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 120 kr.

Søndag den 26. januar kl. 15 
SWING7TETTEN
Hardbop og Cool Jazz.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Søndag den 26. januar kl. 16 
BEAUTYGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 295 kr.

Tirsdag den 28. januar kl. 14 
FLINTHOLM EFTERMIDDAG
Med Preben Kok, forfatter til bogen 
”Skæld ud på Gud”.
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
Fri entré (20 kr. for kaffe og kage)

Onsdag den 29. januar kl. 19.30 
SAMTIDSKUNST OG TENDENSER
Med Susan Hinnum, Kunsthøjskolen Ærø.
Sted: Emmauskirken, Peter Bangs Vej 3C
Fri entré

Onsdag 29. januar kl. 19.30
DEBUT NATALIE HARRIS (KLARINET)
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1. Fri entré

Torsdag den 30. januar kl. 17 
ALSANG: 
ALVORLIG SJOV
Sted: Alhambra - 
museet for humor og 
satire, Allégade 5

Entré: 75 kr. (inkl. vin eller vand) via 
billetto.dk eller i døren
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Onsdag den 12. februar kl. 19 
SABATON 
Sted: Forum Copenhagen, 
Julius Thomsens Plads 1
Entré: 420 kr. via livenation.dk

Onsdag den 12. februar kl. 19 
MUSIKFILM 
”THE STOOGES”
Bibliotekets rock-community ”This 
Rocks!” præsenterer en musikfilm. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Fredag den 14. februar kl. 15.30 
KULTURFEST
Masser af børn og unge har brugt Musik-
højskolen hele ugen på fire workshops 
inden for film, musik, performance og 
billeder. Kom og nyd de mange udtryk 
og indtryk.
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré

Fredag den 14. februar kl. 19-21 
MASKEBAL
Det er Valentines dag, og på Alhambra 
markeres det med et mystisk og muntert 
maskebal. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5
Fri entré med tilmelding på 
info@museetalhambra.dk

Fredag den 14. februar kl. 19.30 
CPH PHIL: EVENTYR OG SLAGTØJ
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 225-425 kr. via billetten.dk

Fredag den 14. februar kl. 22 
MIDNATSSVØMNING
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 170 kr.

Lørdag den 15. februar kl. 15 
SOLISTERIER
Skuespiller- og 
sangerparret Ma-
rianne Morten-
sen og Michael 
Vesterskov er da-
gens gæster. Arr.: 

Dansk Solistforbund. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Entré: 40-50 kr.

Fredag den 7. februar kl. 20 
RUDERSDAL BIG BAND FEAT. 
MICHAEL MADSEN
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 75 kr.

Fredag og lørdag den 7. - 8. februar 
kl. 20
DXM#3 // EN IMMERSIV 
MUSIKOPLEVELSE
Lydkunstnerkollektivet Deus Ex Ma-
china vil give dig en koncertoplevelse 
ud over det sædvanlige.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 100 kr. via 
kube.frederiksberg.dk.

Fredag og lørdag den 7. - 8. februar
DXM // SPATIAL SOUND LAB
Hvordan kan man arbejde med 
musik og lydkunst i 3D? Workshop 
med lydkunstnerkollektivet Deus Ex 
Machina.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 200 kr. pr. workshop: 
via kube.frederiksberg.dk.

Søndag den 9. februar kl. 20 
DORADO & AMATI SCHMITT 
QUINTETTE 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 150 kr.

Tirsdag den 11. februar kl. 20 
DAHL/WAIDTLØW KVARTET
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 270 kr.

Torsdag den 13. februar kl. 20 
MIRIAM MANDIPIRA & 
THE SOUL FAMIILY
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 200 kr.

Fredag 14. februar kl. 20
KATRINE WIND-
FELDT BAND
Sted: KU.BE, 
Dirch Passers Allé 4
Entré: 140 kr. via 

kube.frederiksberg.dk.

Lørdag den 15. februar kl. 13 
BIRGITTE SOOJIN 
& FRIENDS 
Celebrating Nat King Cole.
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, Falkoner 
Plads 3.

Lørdag den 15. februar kl. 15 
HELLE DANUM OG 
INGE ANDERSEN
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 100 kr.

Lørdag den 15. februar kl. 21 
JACOB FISCHER, ZIER ROMME 
LARSEN & MATTHIAS PETRI 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 120 kr

Torsdag den 20. februar kl. 19.30 
JAZZ PÅ DANSK 
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12

Tirsdag 25. februar kl. 19
FOREDRAG MED NIELS FEZ 
OM PRINCE
Prince elskede Joni Mitchell og 
kunne både skrive hits og jamme 
med jazzlegenden Miles Davis. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Billetter: 90 kr. på 
kube.frederiksberg.dk.

6. - 29. FEBRUAR
I år er det 20. gang, at Vinterjazz løber 
af stablen. Vinterjazz er en landsdæk-
kende musikfestival, som har eksisteret 
siden 2001 og foregår hvert år i februar. 

Festivalen strækker sig over tre uger og rummer mere end 500 koncerter 
fordelt på mere end 100 spillesteder og arrangører fra København til Aalborg. 
 På Frederiksberg har du også mulighed for at lytte til jazz i særklasse i 
forbindelse med festivalen, når blandt andre KU.BE lægger rum til koncerter 
i forbindelse med festivalen. 

Se det fulde program på www.jazz.dk
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Tirsdag den 25. februar kl. 14 
FLINTHOLM EFTERMIDDAG
Thorstein Balle om Grundtvig og hans 
betydning.
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
Fri entré (kaffe og kage 20 kr.)

Tirsdag den 25. februar kl. 19-20.30
FRA VALHAL TIL VALHALLA
Billedforedrag og samtale med Henning 
Kure – idé-mand og hovedforfatter til 
Valhalla tegneserien og forsker i nordisk 
mytologi. Kure sætter særligt fokus på 
arbejdet med albummet Ormen i dybet. 
Sted: Storm P. Museet, Frederiksberg 
Runddel
Entré: 95 kr. via billetto.dk

Tirsdag den 25. februar kl. 19.30 
SERIES OF FOUR 
Kammermusik.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 150 kr. via billetlugen.dk

26. - 27. februar kl. 20 
AGNES OBEL
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 510-610 kr. via kbhallen.dk

Torsdag den 27. Februar kl. 14
TEDX FREDERIKSBERG - 
NETWORKING AND INSPIRATIONAL 
LOCAL TED TALKS
Arrangementet foregår på engelsk.
Sted: Musikkonservatoriet, 
Rosenørns Allé 22
Entré. Billetter på TEDxFrederiksberg.com

Mandag den 17. februar kl. 10-12 
WORKSHOP I SLÆGTSFORSKNING
Sted: Frederiksberg Stadsarkiv, Rådhuset, 
Smallegade 1
Fri entré med tilmelding på 
stadsarkivet@frederiksberg.dk

Tirsdag den 18 februar kl. 17-18.30
EN ÆGTE LIBERAL OG 
DEN SYGE KAPITALISME
Debat mellem Jan E. Jørgensen (Venstre) 
og Peter Hummelgaard (Socialdemokra-
tiet). I 2018 udgav de to folketingspoliti-
kere hver deres debatbog. Denne aften 
vil vi gå i dybden med nogle af temaerne 
fra disse bøger. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Tirsdag den 18. februar kl. 19 
QUIZ 
Med Martin Uhrskov Larsen.
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 50 kr.

Torsdag den 
20. februar kl. 10 
STJERNERNE 
OVER ALHAMBRA: 
LILY BROBERG
Sted: Alhambra - 
museet for humor 
og satire, Allégade 5

Entré: 75 kr. via billetto.dk eller i døren

Torsdag den 20. februar kl. 19 
WEATHER REPORT PROJECT (DK)
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 130 kr.

Torsdag den 20. februar kl. 19 
KØBENHAVN HÅNDBOLD - 
RANDERS HK
Dørene åbner kl. 18.15. 
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
Jens Jessens Vej 20. Entré

Torsdag den 20. februar kl. 20 
HØRT! MED KNUD ROMER
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Fri entré

Torsdag den 20. februar kl. 21 
MOBILITYGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 145 kr.

Fredag den 21. februar kl. 19.30 
CPH PHIL: PÅ DANSK OG RUSSISK
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 225-425 kr. via billetten.dk

Fredag den 21. februar kl. 21 
SHOWGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 295 kr.

Lørdag den 22. februar kl. 11 
KLASSISK MATINÉ
Sopran Maria Johannsen og venner by-
der på en festlig koncert med værker af 
bl.a. V. Williams, Mahler og R. Strauss. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 80 kr.

Søndag den 23. februar kl. 16 
BEAUTYGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 295 kr.

Søndag den 23. februar kl. 16 
FISCHER & BRAHMS
Chefdirigent Adam Fischer dirigerer 
Brahms værker. 
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 250-400 kr. billetlugen.dk

Mandag den 24. februar kl. 19 
KONCERTSERIEN 24 
Koncertserie med unge talenter fra mu-
sikskolerne. Arr.: Musikhøjskolen. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Mandag den 24. februar kl.19.30
BEETHOVEN 250 ÅR
Trompetist Dorthe Zielke og organist Sø-
ren Johannsen spiller musik af Ludwig 
van Beethoven.
Sted: Sct. Thomas Kirke, Rolighedsvej 16 
Fri entré
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Kulturhuset KU.BEs kulørte arkitektur får et ekstra skud 
lys, liv og farver den 21. og 22. februar, hvor det unge mu-
sik- og kulturkollektiv Yellow House Collective for anden 
gang indtager bygningen og fylder det med koncerter og 
kunstinstallationer på alle etager. 
 Hver koncert bliver en visuel totaloplevelse skræd-
dersyet til de enkelte bands, og hele bygningen bliver 
levende. 
 Til festivalen sidste år spillede bandet We Are the Way 

Yellow House Collective - 
Farvestrålende vinterfestival i KU.BE

of the Cosmos to Know Itself for eksempel koncert på tre 
etager samtidigt. Forsangeren stod på en balkon på 2. sal, 
mens de to øvrige bandmedlemmer stod hver deres sted 
på 3. etage. 
 I år vil der være omkring 20 bands og musikere på pro-
grammet, og publikum kan forvente masser af musikalsk 
variation og overraskende liv i alle bygningens mellemrum; 
fra korkoncerter og kunsthappenings på trapperne til 
smukke lysprojektioner på klatrebakken.

Yellow House Collective Vinterfestival
21. og 22. februar kl. 18-01

KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Billetter: 150 kr. for begge dage på kube.frederiksberg.dk
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Torsdag den 27. februar kl. 17 
ALSANG: SVAGE MÆND OG 
STÆRKE KVINDER
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5
Entré: 75 kr. via billetto.dk eller i døren

Torsdag den 27. februar kl. 19 
OM VÆRDIER PÅ FREDERIKSBERG: 
FREDERIKSBERG RET 
Med retspræsident Christian Lundblad. 
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Allé 12

Lørdag den 29. februar kl. 12.30 
F-NØGLEN: THE BOOGIE DANE
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14

Lørdag den 29. februar kl. 14 
OPERETTECAFÉ 
OperetteKompagniet præsenterer sopran 
Carina Tybjerg Madsen. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 200 kr.

Lørdag den 29. februar kl. 14 
BLÆSERMUSIK, SOM MOZART 
HØRTE DEN
Arr.: Det Harmoniske Selskab. 
Sted: Musikmuseet, Rosenørns Allé 22
Entré: 70 kr.

Søndag den 1. marts kl. 15 
KONCERT: J.S. BACH
Marie Stockmarr Becker (bratsch) og 
Ilaria Macedonio (cembalo).
Sted: Sct. Thomas kirke, Rolighedsvej 16
Fri entré

Søndag den 1. marts kl. 16 
DEN STORE BEETHOVEN
Med pianist Anna Nadiryan.
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Fri entré

Mandag den 2. marts kl. 20 
BACKSTAGE OPEN
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 
Entré: 50 kr.

Tirsdag den 3. marts kl. 17 
KULTURAFTEN MED MUSIKHØJ-
SKOLEN OG BILLEDSKOLEN
Se elevernes udstilling og hør masser af 
forskellige koncerter. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Kom og prøv en masse forskellige 
idrætsaktiviteter fra gå-fodbold og gå-håndbold, 

floorball og gymnastik til yoga. 

SPRING FOR LIVET 
– EN MOTIONSDAG FOR ALLE OVER 60
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”Der er en virkelig god stemning til 
”Spring for Livet”, og det er spændende 
med anderledes idrætsaktiviteter. Det 
er fedt, at alle kan være med uanset 
niveau” siger Lisbeth, som deltog i 
Spring for Livet 2019. 
 Spring for Livet er for alle, uanset 
fysisk niveau, interesser, om man er 
alene eller sammen med andre – det 
eneste du skal gøre, er at møde op 

og have en god dag. Du tilpasser selv 
dagen alt efter dit ambitionsniveau. Der 
er ingen krav til, hvor mange aktiviteter 
du skal prøve. 
 Ud over aktiviteter vil der være 
gaveposer, oplæg, gratis morgenmad 
og frokost, samt underholdning med 
Arne Lundemann og lodtrækning om 
præmier. 

Kom i behageligt tøj, som du kan bevæge dig i. 

Læs mere på vores facebookside Spring for Livet.

Torsdag den 27. februar kl. 9.30-14.30
Frederiksberg-Hallerne, Jens Jessens Vej 20

Fri entré og ingen tilmelding
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Onsdag den 4. marts kl. 19 
KØBENHAVN HÅNDBOLD - 
HERNING-IKAST
Dørene åbner kl. 18.15. 
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
Jens Jessens Vej 20. Entré

4. - 12. marts
PULSAR 2020 - SPACE & ROOM
Nye værker med og af konservatorie-
studerende, i år under temaet ”Space & 
Room” og med det amerikanske kunst-
nerkollektiv ”Bang on a Can All Stars” 
samt DR SymfoniOrkestret.
Sted: Musikkonservatoriet, 
Rosenørns Allé 22. Fri entré

Lørdag den 7. marts kl. 19-22.45 
(indgangen lukker kl. 19.15) 
NATURIST KURBAD OG 
NØGEN WELLNESS
Arr.: Danske Naturister. 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 225-275 kr.

Mandag den 9. marts kl. 10-12 
WORKSHOP I SLÆGTSFORSKNING
Sted: Frederiksberg Stadsarkiv, Rådhuset, 
Smallegade 1
Fri entré med tilmelding på 
stadsarkivet@frederiksberg.dk

Tirsdag den 10. marts kl. 14 
FLINTHOLM EFTERMIDDAG
Om Bob Dylan.
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
Fri entré (kaffe og kage 20 kr.)

Onsdag den 11. marts kl. 19 
DEN HVIDE LEKTIE 
Quiz og comedy med Carsten Eskelund 
og MC.
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 70 kr.

Onsdag 11. marts kl. 19.30
DEBUT ERIK DANCIU (VIOLIN)
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1. Fri entré

Onsdag den 11. marts kl. 20-22 
PIPERS CLUB 
Skotsk sækkepibemusik.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20 kr.

Torsdag den 12. marts kl. 20 
HØRT! MED CAROLINE ALBERTINE 
MINOR
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51A
Fri entré

Torsdag den 12. marts kl. 20 
FAT FREDDY'S DROP
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 430 kr. via kbhallen.dk

Fredag den 13. marts kl. 22 
MIDNATSSVØMNING
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 170 kr.

Lørdag den 14. marts kl. 15 
NORDISKE SANGE
Matiné med Ulla Ricklander, mezzoso-
pran, og Cathrine Penderup, klaver. Vær-
ker af bl.a. Stenhammar, Lange-Müller, 
Lindblad og Sibelius. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 100 kr.

Lørdag den 14. marts kl. 15 
SOLISTERIER
Søskendeparret Ann-Mari Max Hansen 
og Max Hansen er dagens gæster. Arr.: 
Dansk Solistforbund. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Entré: 40-50 kr.

Søndag den 15. marts kl. 15 
SWING7TETTEN
Swing, Hardbop og Cool Jazz.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Tirsdag den 17. marts kl. 19 
QUIZ MED 
MARTIN UHRSKOV LARSEN
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 50 kr.

6. - 7. marts

KVINDERNES 
INTERNATIONALE 

KAMPDAG
Kvindernes internationale kampdag, 
eller den internationale kvindedag, 
markeres hvert år den 8. marts for 
at sætte fokus på kvinders stilling 
i verden. Det markerer KU.BE med 
en række arrangementer i dagene 
op til.

Fredag 6. marts kl. 16-18
PÅKLÆDNING GENNEM 
HISTORIEN 
Hvordan har kvinders påklædning 
påvirket kulturen, og hvordan er den 
blevet påvirket af kulturen? Beklæd-
ning, historie og identitet gennem 
tiderne.
Fri entre

Fredag 6. marts kl. 20.30
KONCERT MED IVA NOVA
Fire piger fra Sankt Petersborg har 
gennem mere end 10 år sparket fe-
ster i gang over hele Europa med 
musik inspireret af russiske og sla-
viske folkemelodier tilført en solid 
gang rock.
Entré: 100 kr. via 
kube.frederiksberg.dk.

Lørdag 7. marts kl. 15-17
SMYKKER OG PRAKTIK
Hvorledes er praktiske småting gået 
hen og blevet til fantastiske smykker? 
Fri entré

Lørdag 7. marts kl. 21
KONCERT MED 
RADIANT ARCADIA 
Det dansk-baserede orkester, der 
består af kvinder med muslimsk, jø-
disk og kristen baggrund, giver altid 
en stor oplevelse med hjem. 
Entré: 100 kr. på 
kube.frederiksberg.dk.

KU:BE, Dirch Passers Allé 4

Tirsdag den 3. marts kl. 19 
MUSIK QUIZ MED 
MICHAEL DENNER
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 60 kr.
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Tirsdag den 17. marts kl. 20 
BRYAN ADAMS
Sted: Forum Copenhagen, 
Julius Thomsens Plads 1
Entré: 570 kr. via ticketmaster.dk

Torsdag den 19. marts kl. 10 
STJERNERNE OVER ALHAMBRA: 
KJELD PETERSEN
Den evige to'er. Selv om han løftede 
Dirch Passer til nye højder, selv om han 
var en fantastisk begavet skuespiller og 
komiker i egen ret. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5
Entré: 75 kr. via billetto.dk eller i døren

Torsdag den 19. marts kl. 16.30 
KLAVERKONCERT MED 
HUGO SELLES
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Torsdag den 19. marts kl. 19 
OM VÆRDIER PÅ FREDERIKSBERG: 
CBS
Hvilke værdier følger med tidens smart-
phones og skærme? Med professor Bent 
Meier Sørensen.
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Allé 12
Fri entré

Torsdag den 19. marts kl. 19-21.30 
GLADE BØRN OG VOKSNE
Få konkrete værktøjer og teknikker samt 
overskud og energi. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 250 kr.

Torsdag den 19. marts kl. 19.30 
KONCERT: TROMPET OG ORGEL
Jonas Højen Wiik (trompet) og Aeji Choi 
(orgel).
Sted: Sct. Thomas kirke, Rolighedsvej 16
Fri entré

Torsdag den 19. marts kl. 21 
MOBILITYGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 145 kr.

Fredag den 20. marts kl. 21 
SHOWGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 295 kr.

Lørdag den 21. marts kl. 19.30 
SERIES OF FOUR #2 // 
LEIF OVE ANDSNES
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 150 kr. via billetlugen.dk

Lørdag den 21. marts kl. 20 
FOLKEKLUBBEN
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 390-490 kr. via kbhallen.dk

Søndag den 22. marts kl. 13 
ERIK SATIE KONKURRENCE 
For unge musikere mellem 12 og 24 år. 
Arr.: Trio Satie. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Søndag den 22. marts kl. 16 
BEAUTYGUS
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 295 kr.

Søndag den 22. marts kl. 20 
STAR WARS CONCERT SHOW
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 550-620 kr. via ticketmaster.dk

Tirsdag den 24. marts kl. 14 
FLINTHOLM EFTERMIDDAG
Om de fire evangelier i Det Nye Testa-
mente i anledning af nyoversættelsen 
af bibelen. 
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
Fri entré

Tirsdag den 24. marts kl. 18 
SUNDHEDSMYTER 
Oplæg med professor Bente Klarlund. 
Vi dyrker vores krop 
og sundhed, som om 
det er en ny religion. 
Men det kan være 
svært at navigere 
rundt i sundheds-
junglen. Hvad der er sandt og falsk, når 
det gælder sundhed og motion? Oplægget 
inddrager deltagerne, der hver får et rødt 
og et blåt kort. Arr. Gigtskolen. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 50 kr. med tilmelding på 
gigtskolen.dk, kontor@gigtskolen.dk 
eller tlf. 4976 3100

Tirsdag den 24. marts kl. 19 
KONCERTSERIEN 24 - KONCERTER 
MED UNGE TALENTER
Koncert med unge talenter fra musiksko-
lerne. Arr.: Musikhøjskolen. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Onsdag den 25. marts kl. 18.30 
AT BLIVE MØDT!
Foredrag med Jens Arentzen.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 225 kr. via kube.frederiksberg.dk

Torsdag den 26. marts kl. 16 
RUNDVISNING 
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Torsdag den 26. marts kl. 17 
ALSANG: HVORDAN LIGGER DET 
MED KÆRLIGHED?
Sted: Alhambra - muse-
et for humor og satire, 
Allégade 5
Entré: 75 kr. via billetto.dk eller i døren

Torsdag den 26. marts kl. 19.30 
CPH PHIL: BEETHOVEN OG BRAHMS
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 225-425 kr. via billetten.dk

Fredag den 27. marts kl. 19.30 
DOBBELT TRIO KONCERT
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Fredag den 27. marts kl. 20 
SANGAFTEN MED FREMTIDENS 
STJERNER PÅ MGK
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré
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9. januar - 1. februar
BONNIE & CLYDE
Ord får krop i alletiders mest brutale kærlighedsdrama. 
Moderne ballet. Aldersgruppe: Fra 16 år. 
Sted: Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57
Entré: 95-345 kr. via bettynansen.dk

9. januar - 1. marts
LINDE & BREINHOLT
De to tv-værter Anders Breinholt og Sofie Linde, der blandt venner kendes som 
”Flammen og Frikadellen”, har slået det røde hår og madkassefiguren sammen 
for at skabe showet ”Linde & Breinholt – En slags forestilling”. Aldersgruppe: 
Fra 12 år. Varighed: 120 min med pause. 
Sted: Aveny-T, Frederiksberg Allé 102. Entré: 40-360 kr. via teaterbilletter.dk

1. - 16. februar
DE ASYLSØGENDE KVINDER
Verdens ældste drama - men mest aktuelle dilemma. Musikteater 
for unge og voksne. Aldersgruppe: Fra 15 år. Varighed: 90 min uden 
pause. Arr.: Betty Nansen Teatret. 
Sted: Edison, Edisonsvej 10. Entré: 125-285 kr. via bettynansen.dk

3. - 7. marts 
JAGTEN PÅ DET GODE MENNESKE
Ny dansk dramatik. Aldersgruppe: Fra 
18 år. Varighed: 100 min med pause. Ar-
rangør: Baggård Teatret. 
Sted: Aveny-T, Frederiksberg Allé 102
Entré: 100-310 kr. via teaterbilletter.dk

5. marts - 4. april
DEN SKALDEDE FRISØR
En romantisk musical-komedie. Aldersgruppe: Fra 
15 år. Varighed: 150 min med pause. Arr.: One and 
Only Musical Teater. 
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 148-925 kr. via oneandonlymusicalteater.dk

Fredag den 13. marts kl. 20 
LEG MED ILD
Familien er taget i sommerhus, og midt i sommeridyllen åbner deres sind sig, 
og der bliver plads til forbudte tanker og altødelæggende ærlighed. En ven af 
familien er gnisten. 
Sted: Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57. 
Entré: 155-395 kr. via bettynansen.dk
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Lørdag den 28. marts kl. 15 
TRIO SATIE'S FORÅRSKONCERT
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 150 kr. via billetto.dk

Lørdag den 28. marts kl. 16 
SHOW MED MMM DIVAS
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5
Entré: 150 kr. via billetto.dk eller i døren

Lørdag den 28. marts kl. 19.30 
LAMB OF GOD OG KREATOR
Sted: Forum Copenhagen, 
Julius Thomsens Plads 1
Entré: 430 kr. via livenation.dk

Lørdag den 28. marts kl. 20 
MUSIC BY HARRY POTTER LIVE IN 
CONCERTS
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 550-620 via ticketmaster.dk

Søndag den 29. marts kl. 20 
GAME OF THRONES
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 550-620 kr. via ticketmaster.dk

Søndag den 29. marts kl. 20 
AN EVENING WITH WHITNEY 
Sted: Forum Copenhagen, 
Julius Thomsens Plads 1 
Entré: 565-655 via livenation.dk

Tirsdag den 31. marts kl. 16 
KUNSTSNAK
Inspiration til kunst 
i vintermånederne. 
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, 

Falkoner Plads 3. Fri entré

Tirsdag den 31. marts kl. 17 
OPSKRIFTEN PÅ AT BLIVE 100 ÅR 
Med læge og aldringsforsker Henning 
Kirk. Arr.: Gigtskolen. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.



JANUAR - FEBRUAR - MARTS UDSTILLINGER

30

Når man som besøgende bevæger sig ned i Cisternernes mørke, kolde 
og fugtige klima oplever man, at kunst og arkitektur bliver ét, ligesom 
man ikke bare ser på kunsten – men er fuldkommen omsluttet af den.     

14. marts - 29. november 
Cisternerne, Søndermarken

Entré: 60-75 kr.
Tirs-ons kl. 11-18, tors kl. 11-20, fred-søn kl. 11-18

Det har i mange år været ambitionen 
at få den argentinsk fødte kunstner 
Tomás Saraceno til at udforske Ci-
sternernes særlige klima og akustik. 
Saraceno har gennem sin praksis 
udforsket alternative livs- og bebo-
elsesformer inspireret af alt fra ed-

derkopper og flagermus til astrofysik, 
filosofi og ingeniørkunst.
 Med udgangspunkt i Cisternernes 
unikke miljø, har Saraceno skabt et 
storstilet projekt, der er væsensfor-
skelligt fra alt, hvad han tidligere har 
lavet.

TÓMAS SARACENO
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1. - 23. februar
JØRGEN JOHANSSON 
STILLBILLEDER
Jørgen Johansson er en internationalt 
anerkendt filmfotograf, uddannet fra Den 
Danske Filmskole i 1993. 
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv
Fri entré. Tors-fre kl. 14 -17, lør kl. 10-13 

29. februar - 19. april  
ARCTIC STATIONS
De to billedkunstnere Tinne Zenner og 
Eva la Cour bruger på deres duo-udstilling 
billedkunst og film til at undersøge forhol-
det mellem politik og videnskab i kontekst 
af det geopolitiske Arktis. 
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré. Tirs-fre kl. 11-16

1. - 23. marts 
ANNA GRETHE AAEN 
OG LAILA STENDERUP 
Oliemalerier og keramik.
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv
Fri entré. Tors-fre kl. 14 -17, lør kl. 10-13 

Indtil den 19. januar 
MAKE THAT CHANGE - 
BÆREDYGTIG MODE
Dit forbrug har betydning for miljø og 
klima. Her får du gode og smukke ek-
sempler til at vælge med omhu og få 
bæredygtige tøj-vaner. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entré
Man-fre kl. 9-21, lør kl. 10-20, søn kl. 10-15

Indtil den 19. april 
VALHALLA - 
HISTORIEN 
BAG SUCCESEN
Udstillingen hylder Pe-
ter Madsens populære 
tegneserie Valhalla. 
Sted: Storm P. Mu-

seet, Frederiksberg Runddel
Entré: 40-kr. Børn og medlemmer 
gratis. Tirs-søn kl. 10-16

2. - 23. januar 
GRETHE NISSEN OG 
BEATE ANDERSEN 
Malerier og keramiske værker. 
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv.
Fri entré. Tors-fre kl. 14-17, lør kl. 10-13 

11. januar - 23. februar 
ARKADISK FREDERIKSBERG
Udstilling med billedkunstnerne Yvette 
Brackman, Hannah Heilmann og arkitekt 
Robert Gassner og et program af talks, 
screeninger og performances. 
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré. Tirs-fre kl. 11-16

23. januar - 6. marts 
ENTER NJÁLA 
- DIN ALGORITME, DIN SAGA

Installationen, Enter 
Njála, er et spæn-
dende møde mellem 
ny teknologi og saga-
ernes sagnomspundne 
verden.  
Se også artiklen side 4.
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3 
Fri entré
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DENGANG DU VAR LILLE
22. feb. - 8. apr.  

 1 1/2 - 4 år

Gæstespil  •  22. - 24. jan.  •  Fra 8 år



Nye  
P-regler fra 
1. januar 
2020

Plads  
til alle

frederiksberg.dk/parkering


