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Cisternerne 
Dyk ned i den underjordiske 
verden under Søndermarkens 
plæner og oplev udstillingen 
SUPERFLEX:  
It is not the end  
of the world  
– en tidsrejse ind  
i en mørk fremtid.

Bakkehuset 
Gå i Oehlenschlägers  
fodspor til et møde med  
den danske guldalder i  
Bakkehusets smukke stuer  
og oplev udstillingen  
Skrivende kvinder  
– Jane Austen og  
Thomasine Gyllembourg 
(til 15.8). Nyd kaffe, kage og 
frokost i Orangeriet (til 1.9)

Møstings Hus 
Udforsk den nyeste  
samtidskunst i husets  
6 årlige udstillinger. 

Storm P. Museet 
Fordyb dig i Storm P. 
Museets humoristiske 
skævheder og oplev USA 
anno 1919 i udstillingen 
Storm P. og drømmen  
om Amerika.

Alhambra 
Museet for humor og 
satire fortæller 170 års 
komisk teaterhistorie. 
Mød frem til de skønne 
arrangementer i haven 
og på museets scene.

Kunst, litteratur,   
humor og satire

 Oplev 5 inspirerende museer  
i grønne omgivelser

Fællesbilletten er gyldig i 1 år og giver én adgang 
per alle fem museer og udstillingssteder. Læs om 
aktuelle udstillinger, arrangementer, åbningstider 

på www.frederiksbergmuseerne.dk

145 DKK
Spar

75 DKK
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Borgmester 
Simon Aggesen (C)

Formand for 
Kultur- og Fritidsudvalget 

 Nikolaj Bøgh (C)

Sommer og musik
Frederiksberg er en by, hvor musikken spiller. 

Vi har Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, som uddanner 
nogle af verdens bedste klassiske musikere – og som lægger 
hus til et væld af koncerter. Mange af dem kan man opleve 
kvit og frit. Vi har en af Danmarks ældste musikskoler, vi har 
Musikmuseet, vi har små spillesteder inden for alle genrer, og 
vi har et stærkt samarbejde med Strøm, som arbejder for at 
udbrede kendskabet til den elektroniske musik.

Vi sætter fokus på musikken i det her nummer af By & Kul-
tur. Her kan du møde konservatoriets nye rektor Uffe Savery, 
som fortæller om sine ambitioner og visioner for stedet. Du 
kan også læse om Strøm, som ud over den populære festival 
i august, står bag en række brede initiativer for børn og unge.

Og endelig fortæller Anders Haarh fra Musikmuseet om ny-
tænkningen af museet og de ambitioner, der er om at åbne 
museet og musikkens verden op for et endnu brede publi-
kum.

I løbet af sommeren spiller musikken også til flere store 
events og begivenheder i byen, bl.a. Stella Polaris, Street 
Party og Strøm festival. Læs om dem og hvad du i øvrigt kan 
opleve i byen i løbet af sommeren i kalenderen bag i bladet.

God sommer og god fornøjelse.

Læs mere om arrangementerne i bykalenderen her: 
oplev.frederiksberg.dk

Redaktion: Caroline Marott Clau-
sen, Anne Spanget-Larsen, Martin 
Burridge, Christine Torp Carlsen og 
Christina Majcher

Skriv til: cacl02@frederiksberg.dk

Ansvarshavende redaktør: 
Thomas Wohlert 

Bykalenderen laves i samarbejde med Kultunaut.dk. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer. Se alle arran-
gementer på oplev.frederiksberg.dk. Arrangementer i 
oktober, november og december 2019 skrives i Kultu-
naut senest den 18. august 2019 for at komme med i 
næste udgave af By&Kultur.

By&Kultur Frederiksberg, oktober, november og de-
cember 2019 udkommer i uge 39 2019

Grafisk tilrettelæggelse: 
Martin Burridge

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri

Distribution: FK Distribution

Forsidefoto: Musikmuseet - 
Kasper Kristoffersen

Redaktion: Caroline Marott Clausen, Anne Spanget-Larsen, Martin Burridge, Kristine Schou Pedersen og Christine Torp Carlsen • 
Skriv til: cacl02@frederiksberg.dk • Ansvarshavende redaktør: Thomas Wohlert • Grafi sk tilrettelæggelse: Martin Burridge • 
Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri • Distribution: FK Distribution • Forsidefoto: Rasmus Flindt Pedersen, Copenhagen Cooking & 
Food festival.

By&Kultur Frederiksberg, oktober, november og december 2018, udkommer i uge 39 2018 

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.

Læs mere om arrangementerne i bykalenderen her: 
oplev.frederiksberg.dk

Borgmester 
Jørgen Glenthøj (C)

Formand for 
Kultur- og Fritidsudvalget 
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Klassisk og moderne – 
et museum for alle musikgenrer
Han fortæller, at ”omdrejningspunk-
tet for museet er jo instrumenterne, 
og her vil vi gerne prioritere det, at 
man kan få lov at mærke og prøve in-
strumenterne. Det er også baggrun-
den for indretningen af det nyeste 
rum på museet med helt moderne 
og interaktive instrumenter. Her vil 
vi gøre op med angsten for at prøve 
et instrument og holdningen, at man 
skal kunne noget for overhovedet at 
tage en violin eller tværfløjte i hån-
den. Samtidig kan man prøve noget, 
man nok aldrig har prøvet før, f.eks. 
at sample musik som en ægte DJ på 
Mash Machine eller lave lydbilleder 
på fremtidsinstrumentet Omni.”

 ”Det involverende og interaktive 
understøtter vi også med arrange-
menter og events, hvor vi tilbyder en 
bred vifte af koncerter, talks, work-
shops osv. inden for mange forskel-
lige genrer. Nogle af arrangemen-
terne bliver lavet af dem, vi kalder 
passionistas; folk, der har en passion 
for en bestemt genre og som har lyst 
til at lave en event på museet. Det har 
f.eks. ført til en 3-dages heavy metal 
event på museet, hvor folk fra mil-
jøet fik frie hænder til at hyre bands 
til koncerter og musikere, som holdt 
oplæg.”

Instrumenter og oplevelser
På 3. sal i det gamle Radiohus, som 
også huser Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium, Copenhagen Phil. 
og Suzuki Instituttet, ligger Musikmu-
seet – et magisk sted for musiknør-
der, historieinteresserede og alle helt 
almindeligt nysgerrige.
 Museet har en af klodens allerfi-
neste instrumentsamlinger. Den in-
deholder blandt andet verdens mest 
kopierede fløjte, som folk kommer 
fra nær og fjern for at se. Der er også 
et smukt Bösendorfer flygel, violiner, 
fløjter og trækbasuner. Der er instru-
menter fra Danmark og fra fjerne 
egne af verden. Der er instrumenter, 
du kender og helt sikkert også nogen, 
du aldrig har hørt eller set før. Mange 
af dem er kunstfærdigt dekorerede 
og vanvittigt smukke, som de byder 
sig til i montrerne. Der er også en 
masse instrumenter, som ligger frem-
me, så du kan prøve dem. Netop det 
ikke blot at se, men også prøve - og 
mærke – instrumenterne, er en mis-
sion for Anders Haahr, som er formid-
lingsinspektør på Musikmuseet og 
en af drivkræfterne i en nytænkning 
af museet, som sigter på at invitere 
flere indenfor i musikkens magiske 
verden.
 ”Musik har til alle tider haft en af-
gørende plads i menneskers liv – den 
har understøttet liv og død, fødsler 
og store begivenheder, musik er dybt 
forbundet med det at være menne-
ske”, siger han, ”så derfor er det op-
lagt at dykke ned i det magiske ved 
musikken og den måde musikken kan 
røre os mennesker. Det gør vi blandt 
andet ved at stille instrumenter til rå-
dighed og ved at skrue op for arran-
gementer og events på museet.”

MUSEET FOR 
MUSIKKENS MAGI

Har du prøvet at spille på harpe, rørt en djembe, 
eller set en amøbeviolin? Hvis ikke, kan vi anbefale dig at 

lægge vejen forbi Musikmuseet på Rosenørns Allé.

 ”Vi synes, det er vigtigt at vise 
spændvidden i musikken og favne 
alle musikgenrer – fra klassiske stry-
gere til hip hop, heavy metal og free 
jazz. Som et museum for musikkens 
magi, giver det mening at dykke ned 
i og tilbyde – gerne uventede – op-
levelser med både klassisk musik og 
samtidens nye genrer.”

Af Caroline Marott Clausen

FAKTA
Musikmuseet blev grundlagt i 
1898, men samlingen går helt 
tilbage til bronzealderen med 
instrumenter fra Europa, Asien 
og Afrika. 

Museet flyttede ind i Radiohuset 
på Rosenørns Allé i 2014.

Museets udstilling er opdelt i to 
spor: Et om udviklingen i Danmark 
og et om den europæiske musiks 
udvikling. Begge spor mødes i glo-
baliseringen i det 20. århundrede. 

I Pragtrummet vises særlige, 
smukke eller sjældne genstande 
fra forskellige perioder.

I Verdensrummet er skiftende 
udstillinger.

I Klangrummet kan du selv afprøve 
en række instrumenter.

Musikmuseet har også et væld af 
gratis undervisningstilbud til alle 
Frederiksbergs skoler. Tilbuddene 
er støttet af Frederiksberg Fonden.

5



At tænde en ild i mennesker
”Jeg har nok nærmest følt det som et 
kald at søge denne stilling”, beskriver 
Uffe Savery sin beslutning, og der 
er også meget der tyder på, at det lå 
godt i kortene for den 53-årige musi-

Den 1. august sætter Uffe Savery sig i rektorstolen på 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på Rosenørns Allé. 

Herfra ser han muligheder og potentialer for en af Frederiksbergs 
største uddannelses- og kulturinstitutioner.

Når musikken 
er et kald

ker. Han har en lang karriere bag sig 
inden for musikkens verden, både 
som udøvende kunster i percussion-
duoen Safri Duo og som musikchef 
for Copenhagen Phil. Men derudover 
flyder passionen for musikundervis-

ning og koncerter i årerne: ”Jeg har al-
tid elsket at tænde en ild i mennesker, 
både da jeg underviste på konserva-
toriet men også ved at skabe musi-
kalske oplevelser for mennesker i alle 
aldre,” understreger Uffe Savery.  

Et musikuniversitet i nyt format
Uffe taler med lys i øjnene og store 
armbevægelser, når det gælder kon-
servatoriets mange tilbud og poten-
tialer. Han er alligevel forsigtig med 
at blive alt for konkret, når det gæl-
der hans visioner for institutionen. 
Noget af det første, han vil prioritere 
som rektor, er nemlig involvering og 
ideudvikling sammen med undervi-
sere, administration og studerende. 
”Det er den eneste måde, man ska-
ber medejerskab på, og det er faktisk 
også den måde, de gode ideer opstår 
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på” understreger Uffe Savery. Her 
kan han trække på erfaringerne som 
musikchef for Copenhagen Phil, der 
gennem en årrække netop har mar-
keret sig ved en samskabende og 
nytænkende tilgang til ’det at være 
symfoniorkester’. Men den kom-
mende rektor kan dog godt løfte slø-
ret for sine ambitioner om i fremtiden 
at byde endnu flere mennesker inden 
for dørene; måske ved at udvikle nye 
formater som i højere grad også hen-
vender sig til unge. ”At udnytte festi-
val-formatet endnu mere er oplagt, 
for det er en god måde, hvorpå man 
får alle konservatoriets smukke sale i 
spil. Derudover ligger der et enormt 
potentiale i at tænke i nye samarbej-
der med institutioner og festivaler på 
Frederiksberg, for at nå nye publi-
kummer,” siger Uffe Savery.

At opløse distancen
”Klassisk musik er for mange for-
bundet med traditionelle formater, 
dress-code og faste roller. Ved at 
præsentere den klassiske musik i ny-
skabende og udforskende formater 

og konstellationer møder den men-
nesker på nye måder. Og det skal vi 
blive endnu bedre til på konservato-
riet,” siger Uffe Savery og fortsætter 
”Det gælder dybest set om at opløse 
distancen mellem musikerne og pub-
likum, uden at give køb på kvaliteten 
og magien!”

Den musikalske fødekæde
Også indsatsen for at plante og spre-
de musikglæde – jo tidligere i livet 
jo bedre – optager Uffe Savery ”Vi 
skaber fremtidens musikere og mu-
sikliv, og derfor er planerne for etab-
leringen af en Musik- og Kulturskole i 
tilknytning til konservatoriet et vigtigt 
skridt for at sikre den musikalske fø-
dekæde.” Han lægger i det hele taget 
ikke skjul på, at konservatoriet fortsat 
vil arbejde for at skabe interesse for 
musik blandt børn og unge.

Af Anne Spanget-Larsen 
Foto: Rikke Milling 
og Anne Mie Dreves

Uffe Savery lyn-CV:

Født i 1966

Uddannet på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium

Stiftede sammen med Morten 
Friis Safri Duo i 1988

Safri Duo har spillet ca. 1.000 
koncerter på både den klassiske 
og den rytmiske scene

Kunstnerisk leder af Pumpehuset

Musikchef for Copenhagen Phil 
siden 2010

Når historien går i ring

Uffe Saverys morfar, Carl Maria 
Savery, arbejdede som en af de 
første med musik som terapi, og 
oprettede i 1931 Frederiksberg 
Folkemusikskole (forløberen for 
den nuværende Frederiksberg 
Musikhøjskole) som en af de før-
ste musikskoler i landet.

En koncertsal på Frederiksberg

Koncerter som møde- og ople-
velsesrum er en helt central del 
i konservatoriets aktivitet som 
uddan nelses- og kulturinstitution. 
Konservatoriet tilbyder borgerne 
på Frederiksberg, i København og 
opland mere end 220 årlige kon-
certer i husets unikke koncert-
sale. I alt er der mere end 30.000 
årligt besøgende til konservatori-
ets koncerter.
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En del af Strøms arrangementer foregår i byrummet under 
åben himmel. Her er det Strøm Live i KU.BEs Byhave, der 
fandt sted første gang i 2018 og vender tilbage i år. 
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Festival, undervisning, 
netværk og meget mere
Strøm indtager Frederiksberg og København 7.-
10. august i år, men Strøm er også meget andet 
end selve festivaldagene om sommeren. Frede-
riksberg Kommune, Københavns Kommune og 
Statens Kunstfond har indgået et samarbejde 
med Strøm, som løber frem til 2020, og blandt 
andet giver Strøm mulighed for at arrangere 
undervisningsprojekter og netværksarrange-
menter, der rækker langt ud over de fire dages 
festival i august. Et af undervisningsprojekterne 
er Strøm til Børn, hvor folkeskoleelever i 5. og 
6. klasse over hele landet kan blive undervist 
i, hvordan de komponerer musik på en iPad. 
Derudover arrangerer Strøm populære events 
året igennem såsom skøjtedisko i december på 
skøjtebanen ved Frederiksberg Runddel samt 
debat- og netværksaktiviteter, hvor aktører i den 
elektroniske musikbranche kan udveksle erfarin-
ger og dele viden med hinanden – og dermed 
forbedre vilkårene for den elektroniske musik 
over hele landet.

Af Christina Majcher
Foto: Malthe Ivarsson

Lyt selv med på den 
elektroniske musiks 

spændvidde, når Strøm rykker ind 
på Frederiksberg 7.-10. august. 

Se det fulde program for koncerter, 
fester, artist talks og debatarrangementer 

på strm.dk. 

Strøm er støttet af Frederiksberg 
Kom mune, Frederiksberg Fonden, 

Kø benhavns Kommune, 
Statens Kunst fond og Heineken.

Elektronisk musik for alle
Når den elektroniske musikfestival Strøm finder 
sted for 13. gang i år, foregår åbningskoncerten 
i Riddersalen på Frederiksberg. Værterne for af-
tenen er Fast Forward Productions, der normalt 
holder technofester i undergrundsnatklubber, 
lagerhaller og andre steder med betongulve. 
Men denne aften i august rykker de deres hur-
tige københavnertechno ind i det traditionsrige 
teaterrum på Allégade. Og det er ganske typisk 
for Strøm-festivalen at flytte techno ind i nye 
omgivelser. Siden den allerførste Strøm-festival 
for 13 år siden har festivalen indtaget utallige 
usædvanlige lokationer over hele København 
og Frederiksberg og afholdt koncerter og fester 
i kirker, parker, biblioteker og metro-togvogne. 
Et af festivalens erklærede formål er nemlig at 
præsentere den elektroniske musik og alle dens 
vidtforgrenede og forskelligartede genrer for et 
bredere publikum end dem, der i forvejen går på 
natklub til den lyse morgen. 

Strøm i byrummet
Mere end 15.000 gæster deltager årligt i festiva-
len, og på Frederiksberg har man kunnet høre, 
når det var Strøm-tid i august, bare ved at gå på 
gaden. Siden 2015 har en fast del af festivalen 
nemlig været, at der blev spillet elektroniske 
klassikere to gange om dagen fra Frederiksberg 
Rådhus’ klokkespil. I år er klokketårnet under 
ombygning, så det traditionsrige indslag må 
undværes. Men der er masser af Strøm i by-
rummet: Under festivalen vil man kunne høre 
drømmende, meditativ ambient i Frederiksberg 
Kirkes højloftede rum, tage til midnatssvømning 
i Frederiksberg Svømmehal til lyden af et intenst 
techno-sæt fra den danske verdensstjerne SØS 
Gunver Ryberg, eller læne sig tilbage i græsset i 
KU.BEs Byhave, mens Kamaal Williams, Bwoy de 
Bhajan og Astrid Engberg giver hver deres live-
koncert med fortolkninger af moderne jazzlyde 
kombineret med hiphop og groovy electronica. 

Strøm 
i byrummet

Mere end 15.000 mennesker deltager årligt i festivalen Strøm, der ryk-
ker den elektroniske musik ud fra natklubberne og ind i kirker, svøm-
mehaller og byhaver. 

9
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Fra vinylplader til podcasts 
og rock-communities

Fakta om Musikbiblioteket  
• I 1967 åbner Biblioteket 
 Frederiksberg en af landets 
 første musikafdelinger. 

• I 1985 indkøber Musikbiblio-
teket de første ”cd-plader” fra 
Bibliotekscentralen. 

• I 2004 flytter Musikbiblioteket 
ind i arkitekt Henning Larsens 
tilbygning til hovedbiblioteket 

 på Falkoner Plads.

• I 2012 er musik på vinyl blevet 
trendy, og Musikbiblioteket 

 indkøber flere nye LP’er.

I 1967 springer Steppeulvenes 
Eik Skaløe i Christianshavns Kanal 

med bulet hat, runde briller og 
blomst i munden. Bandet Procol 

Harum hitter med ”A Whiter 
Shade of Pale” og alle synger 
med på Cæsars ”Store stygge 
Storkespringvand”. Samme år 

åbner Biblioteket Frederiksberg 
en musikafdeling som et af de 

første biblioteker i landet. 

Musikformidling til tiden
Her 52 år senere er Biblioteket Frede-
riksberg fortsat førende inden for mu-
sikformidling i en tid, hvor musik i høj 
grad opleves og forbruges digitalt. 
 ”Nettet gør det nemt og gratis at 
lytte til musik, og derfor efterspørger 
vores brugere en ny og mere inddra-
gende musikformidling, hvor inspira-
tionen også kommer fra dialog og ind-
sigt i forskellige menneskers passion 
for musikken”, siger Philip Meisner, 
daglig leder og digital formidler på 
Biblioteket Frederiksberg. 

Digital formidling 
Derfor formidler Biblioteket Frede-
riksberg i stigende grad digitalt, ek-
sempelvis via Spotify, blogs, commu-
nities på Facebook og podcast.
 I podcastserien "Min tone i livet" 
kan du for eksempel høre, hvad et 
enkelt nummer betyder for kendte 
og mindre kendte frederiksbergbor-
gere. Serien består af korte episoder 
på fem til otte minutter, hvor du kan 
høre, hvorfor et musiknummer har en 
særlig plads i deres hjerte.
 Og i musik-communityet This 

Rocks, som er et rockfællesskab på 
Facebook, skaber biblioteket et rum 
for at dele viden og blive klogere i 
fællesskab med andre med samme 
interesse.  Her er det anbefalinger og 
oplevelser med rockmusikken, som 
medlemmerne deler. 

Mødested og fysiske fællesskaber
This Rocks er også et fysisk fælles-
skab, hvor medlemmerne for eksem-
pel mødes op til Roskilde Festival og 
præsenterer rock fra programmet for 
hinanden; både for at få anbefalinger 
til årets festival og blive introduceret 
til ny musik. 
 Så ud over den digitale musikfor-
midling er musikbiblioteket stadig 
et mødested, der fortsat rummer en 
frit tilgængelig guldgrube af cd’er, 
plader, noder, film, instrumentskoler, 
musikbøger, diskografier samt dan-
ske og udenlandske musikblade in-
den for alle genrer.

Af Christine Torp Carlsen, 
kommunikationskoordinator, 
Biblioteket Frederiksberg
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Min tone i livet
I løbet af et liv hører vi adskillige 
tusinder af sange. Nogle passerer 

direkte igennem, mens andre 
bliver vurderet på vægten i 

hjernehvælvet. Men fra tid til an-
den rammer musikmagien os et 
sted, vi altid vil finde tilbage til, 
når vi hører nummeret igen. Det 

bliver mere end en holdning til et 
nummer; det bliver en følelse.

Vi har alle den slags livsmelodier, og 
når vi deler dem med andre, lærer vi 
noget af det vigtigste om musik, nem-
lig, at kvaliteten ikke kun handler om, 
hvem der spiller, eller hvad sangen 
handler om. Det handler i sidste ende 
altid om lytteren. Og når du deler san-
gen med andre, får den nyt liv. 

I podcastserien "Min tone i livet" fo-
kuserer Biblioteket Frederiksberg på 
den oplevelse, ved at tage fat i de 
numre, der har fundet vej til livets 
lydspor. Hør for eksempel forfatteren 
Leonora Christina Skov fortælle om et 
nummer på hendes livs soundtrack, 
nemlig den første kærlighedssang, 
hun hørte sunget til en af samme 
køn. Hun vidste med det samme, at 
personen, der spillede den for hen-
de, kunne se den unge, homoseksu-
elle pige, der stod foran, selvom hun 
ikke var sprunget ud endnu. Leonora 
Christina Skov vidste også, at album-
met med Eva Dahlgrens ”Ängeln i 
rummet” ville være forbudt i barn-
domshjemmet og måtte købes i smug 
langt fra Helsinge, fortæller hun i et af 
podcastseriens første afsnit.

Også sportsdirektør og kommunalbe-
styrelsesmedlem Brian Holm drøm-
mer sig tilbage i en af episoderne, 
når han tænker på Thin Lizzys num-
mer ”Got to give it up”. Det emmer 
af hans ungdom på Amager. Sangen 
sætter ham i en stemning af melan-
koli, for det er også soundtracket til 
andres ungdom; andre, der ikke nå-
ede at få fyldt nok melodier på deres 
livsalbum. Dem mindes han, når han 
om aftenen sætter nummeret på an-
lægget. 

Måske er du en af dem, der lader 
streamingtjenesterne hjælpe dig med 
inspirationen. Men giv også dig selv 
chancen for at høre mennesker for-
tælle om de stød, de får, når musik-
ken rammer rent. Sangen er sjældent 
skrevet til dig, men den kan alligevel 
blive din – ligesom ”Ängeln i rum-
met” blev Leonora Christina Skovs. 
Mon du kan høre den uden at tænke 
på hendes historie? 

Af Philip Meisner, 
Leder af digital formidling, 
Biblioteket Frederiksberg
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Man kan lære både brugbare og sjove 
ting i sommerferien, hvor Sommer på 
Frederiksberg endnu engang indtager 
byen og fylder den med aktiviteter for 
skolebørn. 
 Og der er virkelig noget for alle. Der 
er magiske dage på troldmandsskolen 
Hogwarts, og trafiklegepladser, hvor 
der både er plads til løbehjul, cykler 

29. juni - 11. august 
FERIEBILLET FOR BØRNENE
Med en feriebillet kan du få timevis af 
sjov og ti flotte gaver. 
Sted: Frederiksberg Centret, 
Falkoner Allé 21
Entré: 50 kr. i Informationen, plan 1

1. - 5. juli kl. 9-15 
TIDSREJSEN 
"Tidsrejsen til søs" er en rejse tilbage i 
tiden for alle børn på Frederiksberg, der 
skal begynde i 3. eller 4. klasse efter 
sommerferien. 
Sted: Sankt Markus Kirke, 
Forchhammersvej 12A
Fri entré med tilmelding på 
sankt-markus.dk

1. - 5. juli kl. 9-16 
INTENSIVT TEGNEKURSUS
Her bliver du præsenteret for en række 
teknikker og materialer. 
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 2.800 kr.

1. -  5. juli  
BLIV YOUTUBER! (11-14 ÅR)

Vær med, når bibliote-
ket sammen med BU-
STER og Everyday la-
ver YouTube-videoer.

Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

1. - 5. juli  
TEATERSOMMERSKOLE (6-16 ÅR)
Har du en skuespiller i maven? Vil du 
udfordre dit talent i en ny sammen-
hæng, eller prøve om teater er noget 
for dig? Arr.: Teater Pandora. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 1.000 kr.

1. juli - 9. august
BØRNEMUSEETS 
SOMMERAKTIVITETER
Børnemuseet har både en-dags work-
shops og værksteder, man kan deltage 
i en hel uge i løbet af skolernes som-
merferie. Du kan lave din egen sæbe 
eller læbepomade, designe en t'shirt 
eller kasket, trille havregrynskugler og 
bage cookies 
for blot at næv-
ne nogen af de 
mange tilbud. 
Har du lyst til 
at fordybe dig, 
er der også 
camps, hvor du en hel uge for eksempel 
kan deltage i en bagedyst eller lave dit 
eget sværd.
Sted: Børnemuseet, Svanholmsvej 3A
Se boernemuseet.dk for info om de 
enkelte forløb, tidspunkter og booking 
af billetter.

og skateboards. Der er actionfyldte 
lasergame-kampe i KU.BEs Byhave og 
træklatring i parken for dem, der gerne 
vil være udendørs. Og der er tegne-
camps, børnebagedyst, skakspil og 
dukketeaterworkshops for dem, der 
gerne vil være inde. 
 Sommer på Frederiksberg foregår 
i hele byen fra 28. juni og frem til 9. 

Hvis man gerne vil være youtuber, hvad skal man så gøre? 
Hvordan laver man sit eget flotte riddersværd? 
Kan man skrive den næste MGP-vindersang på en formiddag? 

august med nye arrangementer hver 
dag. Mange af arrangementerne kan 
man bare dukke op til, mens enkelte 
kræver tilmelding. 
 
Se nogle af arrangementerne på sider-
ne her og få hele overblikket på kube.
frederiksberg.dk/sommerpaafrede-
riksberg
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Tirsdag den 2. juli og 
torsdag den 4. juli kl. 13 
BLIV INSTRUKTØR OG 
HOVEDPERSON I DIN 

EGEN STOP MOTION FILM
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra Hovedbiblioteket 
eller via fkb.dk

2. - 7. juli kl. 14 og kl. 16
TEATER: VEJENE VI GÅR PÅ (5-12 ÅR)
Frederiksbergfortællinger ved Kiosken i 
Lorrys Have. Her kan du møde to unifor-
merede damer, der tager sig af al skilt-
ning i lokalområdet. De kender hver en 
gade, allé, sti, vej og park på Frederiks-
berg - og alle historierne bag navnene. 
Men de har også hemmeligheder og 
gang i noget, som kræver opfindsom-
hed, forklædning og høje stiger...Varig-
hed: 40 min uden pause. 
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Fri entré

Lørdag den 6. juli kl. 10 
LAV OG SPIL DIT EGET IPAD-SPIL 
MED BLOXELS (8-12 ÅR)
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
musikbiblioteket, Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra Hovedbiblioteket 
eller via fkb.dk

Lørdag 6. juli kl. 12-15 og 
søndag 7. juli kl. 12-14 
KREA WORKSHOP: 
BAMSES SKOLESTART

Bliv klar til at starte 
i skole på den sjove 
måde, når vi syr 
skoletaske til bam-

se og snakker skolestart i børnehøjde. 
(for kommende 0.-1. klasse).
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Billetter: 30 kr. via 
kube.frederiksberg.dk

8. - 12. juli kl. 9-15 
INTENSIVT TEGNEKURSUS
Bliv præsenteret for en række teknikker 
og materialer, bl.a. portræt og croquis.
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1 
Entré: 2.800 kr.

Tirsdag den 9. juli kl. 10 
SANGSKRIVERWORKSHOP (9-14 ÅR)
Vil du skrive et sommerhit, en kærlig-
hedssang eller den næste MGP-vinder-
sang? Denne dag er der fokus på tekst. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra Hovedbibliote-
ket eller via fkb.dk

Fredag den 12. juli kl. 10 
SANGSKRIVERWORKSHOP (9-14 ÅR)
Vil du skrive et sommerhit, en kærlig-
hedssang eller den næste MGP-vinder-
sang? Denne dag er der fokus på musik. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra Hovedbibliote-
ket eller via fkb.dk

Mandag den 15. juli kl. 9 
TEATERWORKSHOP - 
FIND DIN STEMME
Teater Riddersalen og Biblioteket Fre-
deriksberg lærer dig at finde og for-
tælle de gode historier i hverdagens 
omgivelser. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra hovedbiblioteket 
eller via fkb.dk fra den 1. juli.

16. - 19. juli kl. 9-14 
RIDDERSALENS 
TEATERSOMMERSKOLE
Drømmer du om at lære, hvordan man 
laver teater? Så tilmeld dig Teater Rid-
dersalen og Biblioteket Frederiksbergs 
teatersommerskole.
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Entré: 1.000 kr. via riddersalen.dk

22. - 26. juli 
BLIV YOUTUBER! (11-14 ÅR)
Vær med, når biblioteket sammen med 
BUSTER og Everyday 
laver YouTube-videoer.
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, Falko-
ner Plads 3
Fri entré med billet fra Hovedbibliote-
ket eller via fkb.dk fra den 8. juli

Tirsdag den 23. og 
torsdag den 25. juli kl. 13 

BLIV INSTRUKTØR OG 
HOVEDPERSON I DIN 
EGEN STOP MOTION 
FILM

Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra Hovedbibliote-
ket eller via fkb.dk fra den 9. juli

5. - 9. august kl. 9-12 og kl. 12-15
3D BLENDER KURSUS
Nu har du chancen for at få et indblik 
i, hvordan Pixar og Dreamworks laver 
deres flotte 3D animations film. 
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 1.200 kr.

5. - 9. august kl. 9-12 
TEGNEWORKSHOP (10-12 ÅR)
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 1.200 kr.

5. - 9. august kl. 13-16 
TEGNEWORKSHOP (13-16 ÅR)
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 1.200 kr.

5. - 9. august  
PANDORAS TEATERSOMMERSKOLE 

(6-16 ÅR)
Arr.: Teater 
Pandora. 

Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Entré: 1000 kr. www.teaterpandora.dk

10. - 11. august kl. 10-15 
ÅBENT HUS OG GARAGESALG
Hør om den kommende sæson på Klas-
sisk Tegneskole og gør et kup i garagen.
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Fri entré

Hvis man gerne vil være youtuber, hvad skal man så gøre? 
Hvordan laver man sit eget flotte riddersværd? 
Kan man skrive den næste MGP-vindersang på en formiddag? 
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Lørdag den 17. august kl. 11-13 
BLIV SMINKET TIL 
COPENHAGEN PRIDE
Lad sminkørerne gøre jer 
klar med glimmer og farve-
strålende ansigtsmaling, før 
Allégade bliver én stor fest. 

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

Lørdag den 17. august kl. 12-15 
og søndag den 18. august kl. 12-14 
KREA WORKSHOP: 
BAMSES SKOLESTART
Bliv klar til at starte i skole på den sjove 
måde, når vi syr skoletaske til bamse og 
snakker skolestart i børnehøjde (for 0.-
1. klasse).
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Billetter: 30 kr. via kube.frederiksberg.dk

Lørdag den 17. august kl. 18-21.30 
SOMMER DISCO (8 - 14 ÅR)
Sted: Water & Wellness - Flintholm, 
Bernhard Bangs Allé 41. Entré: 90 kr.

Lørdag den 24. august kl. 13-15 
LEG OG GØGL MED CIRKUS PANIK 
Lær at gøgle med Cirkus Panik. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Fri entré

Tirsdag den 27. august kl. 16.30 
ÅBENT HUS: 
FREDERIKSBERG FILMVÆRKSTED
Hør om undervisningen og mød Thomas 
Nielsen, der underviser i Filmværkste-
det. Arr.: Musikhøjskolen. 
Sted: Biblioteket Danasvej 30B. Fri entré

Onsdag 28. august kl. 16.30-17.30
ÅBENT HUS: 
DANS OG PERFORMANCE
Hør om undervisningen og mød under-
viser Anna Bohm. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entré

Torsdag 29. august kl. 16.30-17.30
ÅBENT HUS: BILLEDSKOLEN
Hør om undervisningen og mød lærer 
Signe Heinesen. 
Sted: Billedskolen, Godthåbsvej 21 C
Fri entré

31. august - 1. september kl. 9-15 
3D BLENDER KURSUS
Få et indblik i, hvordan Pixar og Dream-
works laver deres flotte 3D animations 
film. 
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 1.200 kr.

Lørdag den 31. august kl. 10-11
PRØV KARATE

Københavns Karate-
klub inviterer til en 
prøvetime for børn 
og forældre, unge 
og voksne – alle kan 
være med. Trænin-
gen foregår i løstsid-
dende bukser, t-shirt 

og bare tæer.
Sted: Københavns Karateklub, 
Bernhard Bangs Allé 27. Fri entré 
med tilmelding senest 23. august på 
marouscahelqvist@gmail.com 
eller tlf. 21708120

Det er 9. år i træk, at Street Party indtager asfalten med 
koncerter, workshops, dance battles, street art, par-
kour, streetbasket, panna og gadefodbold. Festivalen 
har tidligere år sat gang i Frederiksberg med et væld 

©
 G

AM
E

af de bedste danske kunstnere inden for Dancehall, Hip 
Hop & RNB. Hvem der i år skal stå på scenen sammen 
med de unge, offentliggøres på GAME’s facebook. 
 

Der er fri entré og alle er velkomne.
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STREET PARTY 2019 
- to boligområder, to dage, ét Frederiksberg!

Den 17. og 18. august inviterer GAME, Frederiksberg Kommune og 
lokale kræfter igen alle børn og unge til Street Party festival i boligområdet 

Stjernen (17. august) og i Lindevangsparken (18. august).



Søndag den 1. september kl. 13 
WORKSHOP MED BILLEDKUNST-
NER MARIA FINN (7-12 ÅR)
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré

Lørdage kl. 10-12 (fra september)
HJERNEGYMNASTIK 
I SKAKSALONEN
Vil du møde nye skakvenner i et ufor-
melt skakmiljø? Så er Skaksalonen 

noget for dig. Her 
kan børn, unge og 
voksne mødes om 
glæden ved det 
klassiske brætspil, 
og du kan få lidt 

ekstra hjernegymnastik.
 Læs mere på skaksalon.dk, og skak-
forsjov.dk. Du kan også kontakte skak-
instruktør Henrik Andersen på skak-
forsjov@gmail.com, og tlf. 23 26 64 25.
Sted: Skaklokalet på Hostrupsvej 8, kld.
Fri entré

Lørdag den 7. september kl. 13-15 
LEG OG GØGL MED 
CIRKUS PANIK 
Lær at gøgle med Cir-
kus Panik. Alle kan 
være med. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Fri entré

Søndag 15. september kl. 11
KLASSISK KONCERT 
FOR BØRN OG BAMSER
Sangerinde Pernille Bruun og pianist 
Balder Neergaard vil i løbet af koncer-
ten invitere børnene (og de voksne) til 
at hjælpe med at fortælle historierne og 
synge sange. Se mere på genklange.dk
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 40 kr. på www.genklange.dk

21. - 29. september  
HATTEJAGTEN (5-10 ÅR)
Animations- og dukketeater. Et sam-
arbejde mellem Teater Baglandet og 
Teatret Riddersalen i en musikalsk fore-
stilling om at gøre noget andet, end det 
man plejer.
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Entré: 40-165 kr. www.riddersalen.dk
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Filmfestivalen BUSTER er for alle 
børn, unge og barnlige sjæle. I år 
slår festivalen dørene op for et helt 
særligt og ambitiøst program af 
film- og medieoplevelser under tit-
len "Frederiksberg i fællesskab". Det 
sker i samarbejde med flere lokale 
partnere. 
 BUSTER er en af landet stør-
ste kulturbegivenheder for børn 
og unge. I mange år har festivalen 
været garant for store oplevelser 
og har haft et særligt fokus på at 
fremme børns og unges nysgerrige 
og kritiske udsyn og indblik i verden. 
 Festivalen bringer film, work-
shops og events til byen og inviterer 

både skoler og børn og deres voks-
ne til arrangementer i bl.a. KU.BE og 
på Hovedbiblioteket. Man vil f.eks. 
kunne lære at lave sin egen anima-
tionsfilm, komme til filmisk fælles-
spisning og få en på opleveren til 
unikke særevents – alt sammen med 
fællesskab i fokus. 

Se hele programmet på buster.dk 
fra slutningen af august.

Festivalen foregår alle dage i 
perioden 23. september - 6. oktober.
Pris: fra 17 kr.

BUSTER 2019 
FREDERIKSBERG I FÆLLESSKAB

23. SEPTEMBER - 6. OKTOBER

15

BØRN    JULI - AUGUST - SEPTEMBER



Frederiksbergs store events og festivaler finder sommeren igennem sted på byens mange 
pladser og i parker til glæde for både borgere og kulturinteresserede besøgende. Frederiks-
berg er byen i byen med mange oplevelser og aktiviteter, men det er stadigvæk også, der 
vi bor. Der samarbejdes om at tage bedst muligt hensyn til byens liv - både af den enkelte 
arrangør og af politi, brandvæsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Frederiksberg Kommune.

Rigtig god fornøjelse! 

Se opdateret oversigt og informationer om busomlægninger, vejafspærringer m.m.

www.frederiksberg.dk

 5. - 14. JULI COPENHAGEN JAZZFESTIVAL
 6.-7. JULI BØRNE JAZZ I LINDEVANGSPARKEN
 13. - 14. JULI BAS UNDER BUEN
 26. - 27. JULI CARPARK FESTIVAL 

 4. - 5. AUG. STELLA POLARIS
 7. - 10. AUG. STRØM FESTIVAL
 9. - 18. AUG. CIRKUS ARLI
 17. AUG. COPENHAGEN PRIDE PARADE
 17. AUG. STREETPARTY PÅ STJERNEN
 18. AUG. STREETPARTY I LINDEVANGSPARKEN
 23. AUG. FREDERIKSBERG HØSTFEST
 23. - 24. AUG. DK'S INTERNATIONALE GADETEATER FESTIVAL
 23. - 31. AUG. FREDERIKSBERG COOKING
 25. AUG. POSTNORD DANMARK RUNDT 2019 
 29. - 31. AUG. ARLA FOOD FESTIVAL I SØNDERMARKEN

 1. SEPT. HIT HOUSE
 1. SEPT. MAD I GADEN 
 5. SEPT. FLAGDAG PÅ FREDERIKSBERG
 5. - 8. SEPT. COPENHAGEN WORLD MUSIC FESTIVAL
 7. - 23. SEPT. GOLDEN DAYS
 15. SEPT. COPENHAGEN HALF MARATHON
 20. - 22. SEPT. DM I GADEFODBOLD

Sommerens 

events på 

Frederiksberg
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Se det fulde program på www.jazz.dk

BARTOF STATION 
Solbjergvej 3

Søndag den 7. juli kl. 15 
NIKOLAJ HESS - SOLO/FLYGEL
Entré: 80 kr.

Søndag den 7. juli kl. 20 
JAN HARBECK QUARTET 
Entré: 130 kr.

Mandag den 8. juli kl. 15 
SNORRE KIRK BEAT 
Entré: 120 kr.

Tirsdag den 9. juli kl. 18 
GODSPEED 
Entré: 125 kr.

Onsdag den 10. juli kl. 15 
BLONDE BASS 
Entré: 100 kr.

Torsdag den 11. juli kl. 15 og kl. 21
WEATHER REPORT PROJECT
Entré: 100 kr.

KU.BE
Dirch Passers Allé 4

Torsdag 11. juli kl. 20 
JAN KASPERSEN - 50 ÅR I MUSIK
Entré: 175 kr. på 
kube.frederiksberg.dk

Fredag 12. juli kl. 17
ALEX JØNSSON TRIO
Fri entre

Lørdag 13. juli kl. 17
PELLE VON BÜLOW TRIO
Fri entre

FREDERIKSBERG 
HOVEDBIBLIOTEK
Forpladsen, Falkoner Plads 3

Lørdag den 6. juli kl. 12-13
THILO-FISCHER-MOSEHOLM
Fri entré

METRONOMEN 
Godthåbsvej 33

Koncerter hver aften 5. - 12. juli 
kl. 20 og kl. 21. 
Se  program på 
www.metronomen.dk.

Copenhagen Jazz Festival fejrer igen i år jazzen i alle dens af-
skygninger. Programmet på Frederiksberg er omfangsrigt og gi-
ver rig mulighed for at opleve jazz i alle genrer og mange forskel-
lige steder i byen. Se nogle af koncerterne nedenfor.

TH
IL

O-
FI

SC
HE

R-
M

OS
EH

OL
M Cowbell Music præsenterer 

sammen med Betty Nansen 
Teatret igen i år en række 
store jazz koncerter under 
Copenhagen Jazz Festival.

Lørdag den 6. juli kl. 20 
KATE SCHUTT FEAT. 
BERNARD PURDIE (US/DK)
Entré: 245 kr.

Mandag den 8. juli kl. 20 
MARILYN MAZUR / 
BENJAMIN KOPPEL
Entré: 295 kr.

Tirsdag den 9. juli kl. 20 
BERNARD PURDIE / 
RANDY BRECKER
Entré: 275 kr.

Onsdag den 10. juli kl. 17.30 
JOSHUA REDMAN
Entré: 275 kr.

Torsdag den 11. juli kl. 17.30 
CÆCILIE NORBY / 
BENJAMIN KOPPEL 
Entré: 295 kr.

Torsdag den 11. juli kl. 20 
LOUEKE / WERNER / KOPPEL / 
NEMETH - COALITION 
Entré: 275 kr.

Fredag den 12. juli kl. 17.30 og kl. 20 
BENJAMIN KOPPEL 
JAZZ GALLA / CELEBRATING 
ARETHA FRANKLIN
Entré: 275 kr.

Lørdag den 13. juli kl. 20 
KENNY WERNER / ALEX RIEL / 
MADS VINDING - BILL EVANS 
90 YEARS TRIBUTE
Entré: 245 kr.

Betty Nansen Teatret, 
Frederiksberg Allé 57

www.jazz.dk

SUMMER 
JAZZ

BYKALENDER    JULI - AUGUST - SEPTEMBER
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Torsdag den 4. juli kl. 17 
SOMMERDANS MED 
DENNIS KELLER
Sted: Haven ved Alhambra - museet for 
humor og satire, Allégade 5. Fri entré

Søndag den 7. juli kl. 14 
OMVISNING 
Sted: Bakkehuset, 
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Søndag den 7. juli kl. 15 
RUNDVISNING I SØNDERMARKEN
Hør om den romantiske haves tilbli-
velse, og om romantikkens introduktion 
i Danmark. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

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

Lørdage kl. 10-12 og 
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. 23266425

JULI - AUGUST - SEPTEMBER    BYKALENDER    

Velkommen til den 25. sæson 
med kammerkoncerter i Brøndsalen 

I år er det 25. gang, at Frederiksberg Kommunes Kammermusikudvalg 
arrangerer kammerkoncerter i Brøndsalen. Fire søndage i juli kan man 
atter opleve koncerter med ensembler på internationalt topniveau. Der 
er fri entré til alle koncerterne, som er et tilløbsstykke hver sommer, så 
kom i god tid.

Koncerterne arrangeres af Frederiksberg Kommune og 
Frederiksberg Kommunes Kammermusikudvalg

Brøndsalen 
Det Kgl. Danske Haveselskabets Have, 
Frederiksberg Runddel
Fri entré (dørene åbnes kl. 16.30)

Søndag den 7. juli kl. 17 

Nightingale String Quartet
Gunvor Sihm, Josefine Dalsgaard, violiner, 
Marie Louise Broholt Jensen, bratsch 
og Louisa Schwab, cello.
Musik af: Joseph Haydn, Wolfgang A. Mozart og 
Felix Mendelssohn Bartholdy.

Søndag den 14. juli kl. 17 

Den Danske Klavertrio
Lars Bjørnkjær, violin, Toke Møldrup, cello 
og Katrine Gislinge, klaver.
Musik af: Rued Langgaard, Dmitri Shostakovich og 
Franz Schubert.

Søndag den 21. juli kl. 17

Duo Åstrand/Salo
Christina Åstrand, violin og Per Salo, klaver.
Musik af: Friedrich Kuhlau, Niels Viggo Bentzon, 
Maurice Ravel, Olivier Messiaen og César Franck.

Søndag den 28. juli kl. 17

CARION Blæserkvintet
Dóra Seres, fløjte, Egils Upatnieks, obo,  
Egils Šefers, klarinet, David M.A.P. Palmquist, horn 
og Niels Anders Vedsten Larsen, fagot.
Musik af: György Ligeti, Wolfgang A. Mozart, 
Stephen Montague, Béla Bartók, 
Dmitri Shostakovich og Franz Liszt.
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Lørdag den 3. august kl. 12-21
STELLA POLARIS
Stella Polaris er verdens største gratis 
elektroniske chill-out festival. Hvert år 
i august turnerer arrangementet rundt 
i Danmark, og i år kan du igen opleve 
den elektroniske festival for alle aldre i 
Frederiksberg Have. 
Sted: Frederiksberg Have. Fri entré

Søndag den 4. august kl. 14 
OMVISNING
Sted: Bakkehuset, 
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Søndag den 4. august kl. 15 
RUNDVISNING I SØNDERMARKEN
Hør om den romantiske haves tilbli-
velse, og om romantikkens introduktion 
i Danmark. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Onsdag den 10. juli kl. 17 
BLIV KLOGERE PÅ 3D-PRINT
Få indblik i hvad 3D-print er, hvad det 
kan bruges til, og hvordan du kommer 
i gang med teknologien. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3
Fri entré med billet fra Hovedbibliote-
ket eller via fkb.dk fra den 10. juni

Onsdag den 10. juli kl. 19-20.30
LAV DIN EGEN EVIGHEDSHAVE

Sted: Cisternerne, 
Søndermarken
Entré: 125 kr. 
via billetto.dk

13. -14. juli kl. 15-23
BAS UNDER BUEN
For tiende gang rammer Bas Under 
Buen ned under Bispeengbuen. Dan-
marks bedste basmusikevent præsen-
terer dig igen for en blanding af nye og 
etablerede navne fra den danske bas-
scene.
Sted: Under Bispeengbuen. Fri entré

Søndag den 21. juli kl. 14 
OMVISNING
Sted: Bakkehuset, 
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

26. - 27. juli kl. 12-24 
CARPARK FESTIVAL 2019
Carpark Festival er hovedstadens hyg-
geligste festival, som byder på ny mu-
sik, lækre madboder og en lang række 
spændende aktiviteter. 
Sted: Bispeengbuen. Fri entré

Søndag den 28. juli kl. 20 
TASH SULTANA
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147
Entré: 355-455 kr. www.billetlugen.dk

Hver mandag og onsdag 
29. juli - 2. september kl. 13-14
SOMMERMOTION I 
LINDEVANGSPARKEN
Prøv forskellige aktiviteter og motions-
former. Alle kan være med. Følg med på 
facebook.com/sund.frederiksberg 
og sund.frederiksberg.dk
Sted: Lindevangsparken på plænen
Fri entré
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BOGSNAK 
Hver tirsdag og onsdag kan du 
møde en bibliotekar, der har god tid 
til at snakke om bøger. Mød Pia eller 
én af de andre læseglade bibliote-
karer ved boghylderne. Her kan du 
få en snak om de bøger, der optager 
dig mest for tiden, og du kan med 
garanti også få en anbefaling eller 
to til den næste bog, du kunne læse.    

6. august - 25. september
Hver tirsdag kl. 11-12 og 

hver onsdag kl. 15-16

Frederiksberg Hovedbibliotek - 
voksenudlån/skønlitteratur

Falkoner Plads 3

BYKALENDER    JULI - AUGUST - SEPTEMBER

I juli-august-september fokuserer 
Biblioteket Frederiksberg på tema-
et DIGITALT SELVFORSVAR. 

Kurserne er velbesøgte, og vi anbe-
faler at skaffe billet i god tid. 

Billetter fås på Hovedbiblio-
teket og www.fkb.dk fra 
kl. 10 to uger inden den 
enkelte undervisningsgang.

Sted: 
Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3

BESKYT DINE DATA
Der findes i dag mange gratis pro-
grammer til smartphones og com-
puter, men hvor gratis er de egent-
lig? Dette kursus sætter fokus på, 
hvordan eksempelvis Facebook og 
Google tjener penge på vores data,  
og du introduceres til konkrete red-
skaber til at begrænse det.
Onsdag den 10. juli kl. 15.30-17
Onsdag den 28. august kl. 15.30-17
Onsdag den 25. sept. kl. 15.30-17

BESKYT DIN E-MAIL
Vores e-mail konto er central for 
mange af de ting, vi foretager os på 
en pc – når vi køber billetter, boo-
ker tid ved frisøren, handler på net-
tet, osv.. Dette kursus sætter fokus 
på, hvordan man kan beskytte sin 
e-mail konto. 
Onsdag den 17. juli kl. 15.30-16.30
Torsdag den 8. august kl. 15.30-16.30
Onsdag den 4. sept. kl. 15.30-16.30

BESKYT DINE BRUGERPROFILER
Der findes mange gratis program-
mer til smartphones og computer, 
men hvor gratis er de egentlig? Vi 
sætter fokus på det, at vores bru-
gerprofiler er interessante mål for 
It-kriminelle og virksomheder, som 
gerne vil målrette reklamer til dig.
Torsdag den 27. juli kl. 15.30-17
Torsdag den 22. august kl. 15.30-17
Torsdag den 19. sept. kl. 15.30-17

HUSK

BILLET!

IT-introduktioner
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Onsdag den 7. august kl. 19.30-22 
ÅBNINGSKONCERT: 
FAST FORWARD
Det bliver rave på en ny måde, når 
Fast Forward Productions og Strøm 
inviterer til dobbelt livesetskoncert 
i Riddersalens lille intime træsal 
med Repro og Rune Bagge. 
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Entré: 100 kr.

Onsdag den 7. august kl. 20-22 
STRØM X GOD GOES DEEP
To ambient live-set i Frederiksberg 
Kirke med Laraaji og Sofie Birch. 
DJ set af Palmalova.
Sted: Frederiksberg Kirke, 
Pile Allé 1. Fri entré

Fredag den 9. august kl. 21.30-00 
STRØM X MIDNATSSVØMNING 
MED SØS GUNVER RYBERG

SØS Gunver Ry-
berg spiller et 
to-timers live-
set med både 

ambient og techno i Frederiksberg 
Svømmehal, mens du kan blobbe 
rundt i bassinnet.
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 225 kr.

Fredag 9. aug. Kl. 17-22
STRØM LIVE - 3 KONCERTER
Tre livekoncerter, der præsenterer 
den nye jazzmusiks mangfoldighed 
med Kamaal Williams, Bwoy De 
Bhajan, Astrid Engberg og Jonas 
Visti.
Sted: KU.BEs byhave, 
Dirch Passers Allé 4. Fri entré

7. - 10. AUGUST

Den årlige Strøm Festival i august præsenterer elektronisk musik af høje-
ste kvalitet. Programmet sammensættes af lokale talenter og artister fra 
vækstlaget såvel som etablerede professionelle fra den danske og interna-
tionale elektroniske musikscene. Festivalen er desuden en byfestival, der 
inddrager byens rum aktivt for at skabe synergi mellem byrum og musik 
– mellem lyd og arkitektur.
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Torsdag den 15. august kl. 17 
SOMMERDANS MED 
THOMAS EVERS

Sted: Haven ved 
Alhambra - mu-
seet for humor og 
satire, Allégade 5. 
Fri entré

Torsdag den 15. august kl. 19.30 
KAMPEN OM KÆRLIGHEDEN
Skuespiller Karen-Lise Mynster læser 
op fra Thomasine Gyllembourgs følel-
sesfulde skilsmissebreve fra 1800-tallet. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 70 kr.
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Tirsdag den 13. august kl. 13 
60+ OG NYSTARTET FORRETNING
Startkursus til dig, der gerne vil arbejde 
videre med selvstændig virksomhed, 
som konsulent, vidensarbejder eller 
med en lille forretning. Arr.: Magle-
brænde gl. Skole. 
Sted: La Oficina, Suomisvej 4
Entré: 685 kr. (inkl. forplejning)

Hver onsdag 14. august - 25. september 
kl. 14 
SENIORTRÆF
Kulturcafé med gamle filmklip, lydklip, 
musik, oplæsning og kulturforedrag. 
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3
Entré: 20 kr. (inkl. kaffe og kage)

Onsdag den 14. august kl. 19-20.30
LAV DIN EGEN EVIGHEDSHAVE
Sted: Cisternerne, Søndermarken
Entré: 125 kr. via billetto.dk

Onsdag den 14. august kl. 19.30 
4 HÆNDER OG 4 FØDDER
Orgelkoncert med Aeji Choi og Dan Kær 
Nielsen. 
Sted: Sct. Thomas Kirke, 
Rolighedsvej 16. Fri entré

Hver torsdag eftermiddag har du 
mulighed for at lytte med, når vi 
læser højt af både nyere og ældre 
skønlitteratur udvalgt af biblioteka-
ren. Læn dig tilbage i den gule sofa 
og lyt til en god historie, et lyrisk 
moment, et overraskende ræson-
nement, en genkendelig scene el-
ler noget helt femte.    

Oplæsningsforslag til kommende 
højtlæsninger modtages gerne.

8. august - 26. september
Hver torsdag 17-17.30

Frederiksberg Hovedbibliotek - 
voksenudlån/balkon

Falkoner Plads 3
Fri entré

HØJTLÆSNING 
FOR VOKSNE

BYKALENDER    JULI - AUGUST - SEPTEMBER
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Torsdag den 22. august kl. 19.30-21 
LITTERATURSTUDIEKREDS
Efterårets litteraturkreds foregår fire 
torsdage (22.8, 19.9, 24.10 og 28.11) og 
bliver ledet af Annette Hauer. Dette ef-
terårs bog-tema er krise.
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12
Fri entré med tilmelding på 
hauerannette@gmail.com

23. august - 1. september 
FREDERIKSBERG COOKING
For andet år i træk kan du smage dig 
gennem et væld gastronomiske ople-
velser under overskriften Frederiksberg 

Cooking. Det sker 
som en del af hoved-
stadens største mad-
festival, den ti dage 
lange Copenhagen 
Cooking & Food Festi-
val. En perlerække af 
frederiksbergske re-

stauranter kokkererer, mens lokale pro-
ducenter præsenterer sensommerens 
bedste råvarer. De mindste madører 
kan for eksempel kaste sig ud i work-
shops og et sanseligt madmodsløb. 
 I år hylder festivalen især alle de 
mange madpionerer, der er med til at 
gøre Danmark til en kulinarisk perle. Du 
kan opleve ildsjæle fra alle afkroge af 
Frederiksberg, der sætter Danmark på 
det gastronomiske verdenskort.
 Du kan du finde programmet for fe-
stivalen både i København og på Frede-
riksberg på 
www.copenhagencooking.dk

Fredag den 23. august kl. 17 
AIR DE BRAVOUR - 
TO TROMPETER OG ORGEL
Med værker af Vivaldi, Händel m.fl.
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Fri entré

Fredag den 23. august kl. 17.30-21
FREDERIKSBERG HØSTFEST
1500 gæster sætter sig til bords ved 
en økologisk høstmiddag på smukke 
Frederiksberg Allé. Her dyrkes fælles-
skabet, maden og landmændene, som 
dyrker og avler de lækre råvarer.
Entré: Billetter på 
copenhagencooking.dk
Sted: Frederiksberg Allé

Tirsdag den 20. august kl. 13 
FORFATTER ONLINE 
Grundkursus i sociale medier for forfat-
tere og forfatterspirer. Kurset kommer 
omkring de tre vigtigste forfatter-plat-
forme LinkedIn, facebook og Instagram. 
Arr.: Maglebrænde gl. Skole.
Sted: La Oficina, Suomisvej 4
Entré: 685 kr. (inkl. forplejning)

Onsdag den 21. august kl. 17 
ALSANG MED 
STEFAN NIELSEN 
OG LUKASKORET
Syng med på kend-
te revyviser, film-

melodier og andre populære sange.
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Fri entré

Lørdag den 17. august  
VM I PANNA
Vær med, når verdens allerbedste 
panna spillere viser, hvad de kan til VM 
i Panna under Bispeengbuen. Finalen 
starter kl. 18, men der vil være masser 
at se hele dagen. Arr.: Copenhagen 
Panna House i samarbejde med Street 
Society.
Sted: Under Bispeengbuen. Fri entré

Søndag den 18. august kl. 14-15.30 
SOMMERKONCERT OG 
SØNDAGSCAFÉ
Café med amerikansk old-time musik, 
ragtime og blues.
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel
Entré: 40-50 kr., børn gratis

Traditionen tro vil tusinder af festklædte mennesker fejre mangfoldighedens 
Danmark, når den årlige Pride Parade starter fra Frederiksberg Rådhus-
plads for at gå til Københavns Rådhusplads, hvor det store show afholdes.
 På Frederiksberg Rådhusplads vil der være musik og taler fra kl. 11 indtil 
afgangen kl. 13.

Lørdag den 17. august kl. 11-13
Frederiksberg Rådhusplads

Fri entré

COPENHAGEN 
PRIDE PARADE

JULI - AUGUST - SEPTEMBER    BYKALENDER    
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Fredag den 23. august kl. 21 
THE BLUES OVERDRIVE
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 120 kr.

Lørdag 24. august kl. 15
NIELS VIGGO BENTZON 100 ÅR
Cd-release og koncert med pianisten 
Per Salo og konservatorie-studerende. 
Arr. i samarbejde med Dacapo.
Sted: Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium, Studiescenen, 
Rosenørns Allé 22. Fri entré

Lørdag den 24. august kl. 19 
CASA DE ESPANA EN DINAMARCA
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Søndag den 25. august
POSTNORD DANMARK RUNDT - 
OPLØB OG FINALE
I alt 727 kilometer venter de deltagende 
hold i PostNord Danmark Rundt 2019. 
Det er 23. gang, at løbet afsluttes på 
Frederiksberg Allé med opløb og finale 
søndag den 25. august. På Frederiks-
berg afsluttes med 10 omgange á 6,7 km. 
Første målpassage på Frederiksberg 
Allé kl. ca. 14.00. 
Forventet opløb kl. ca. 15.30.
Se ruten på 
www.postnorddanmarkrundt.dk

Tirsdag den 27. august kl. 13 
LINKEDIN FOR SELVSTÆNDIGE OG 
FREELANCERE
Arr.: Maglebrænde gl. Skole. 
Sted: La Oficina, Suomisvej 4
Entré: 685 kr. (inkl. forplejning)

Onsdag den 28. august kl. 17 
HAVEFEST MED 
KAREN-MARIE LILLELUND
Tag din skæggeste festsang med, så vi 
kan synge den sammen. 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Fri entré

Torsdag den 29. august kl. 16
PRØVETIME I SKÅNSOM 
TRÆNING OG VELVÆRE
Blid cirkeltræning og pilates øvelser på 
måtte. 
Sted: Mariendalshallen Spejlsalen, 
Mariendalsvej 21C
Fri entré med tilmelding på 
kontor@gigtskolen.dk eller 
tlf. 49763100 (man, tirs, tors kl. 10-12)

Fredag den 30. august kl. 17 
SOMMERDANS MED 
UNDERHOLDNINGSORKESTERET
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Fri entré

Fredag den 30. august kl. 19.30 
RIBERA/SÁBAT GUITAR DUO
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Lørdag den 31. august 10-17
ARLA FOOD FEST
For 7. år i træk fejres Arla Food Fest, 
men det er første gang, at den store 
madevent for hele familien afholdes på 
Frederiksberg. Madfestivalen er spæk-
ket til randen med underholdende og 
lærerige oplevelser. Der vil være gratis 
adgang til pladsen og mulighed for at 
tilkøbe et "smagsarmbånd" til særlige 
aktiviteter.
Læs mere på arla.dk/om-arla/events/
arla-food-fest/kobenhavn/
Sted: Søndermarken. Fri entré

Lørdag den 31. august kl. 19 
LA PASION FLAMENCA
Flamenco Show. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.
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Søndag den 1. september er der 
for 6. år i træk Hit House Koncert 
på Frederiksberg Runddel. Det 
er overfor Aveny Teatret, som i 
60'erne dannede rammen om Hit 
House.
 Jørgen de Mylius vil præ-
sentere dette års program, som 
blandt andet byder på Sir Henry 
and his Butlers, et af de navne, 
som spillede til åbningen af Hit 
House i 1964. 

 Søndag den 1. september 
kl. 14-18.15

Frederiksberg Runddel
Fri entré 

Hit House koncerten i år er spon-
soreret af Frederiksberg Kommu-
ne, Frederiksberg Fonden, Royal 
Beer og Cafe Kellerdirk. 

HIT 
HOUSE

Se mere på www.scanart.dk
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Onsdag den 5. september 
kl. 14-18

Lørdag den 7. september kl. 18 
STJERNE BOKSNING 2019
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
Jens Jessens Vej 20
Entré: 220-420 kr. www.ticketmaster.dk

Søndag den 8. september kl. 11 
CASA DE ESPAÑA EN DINAMARCA
Spansk marked.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 30 kr.

9. - 14. september
SENIORMOTIONSUGE
Gå på opdagelse, når en række senior-
idrætsforeninger 
slår dørene op i 
uge 37 og invite-
rer alle ind til en 
gratis prøvetime. 
Uanset om du 
er til boldspil, ketsjersport, gymnastik, 
styrketræning, gåhold eller mindfull-
ness har du mulighed for at møde op og 
være med. Bare mød op i tøj, der er til at 
bevæge sig i. 

Du finder oversigten over senioridræts-
foreninger med åbent hus i uge 37 på 
bevaegdigforlivet.frederiksberg.dk/li-
genu 
Fri entré

Søndag den 1. september
SMAG PÅ VÆRNEDAMSVEJ
Copenhagen Cooking holder vejfest i 
en af byens bedste madgader, nemlig 
Værnedamsvej. Her byder søndagen på 
hygge, menuer fra en række af gadens 
spisesteder og en afspærret gade, hvor 
børnene kan lege rundt om det langbor-
det.
Læs mere på copnehagencooking.dk
Sted: Værnedamsvej. Fri entré

Søndag den 1. september kl. 15 
RUNDVISNING I SØNDERMARKEN
Hør om den romantiske haves tilbli-
velse, og om romantikkens introduktion 
i Danmark. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Søndag den 1. september kl. 16 
DANMARK I EUROPA - 
DENGANG OG NU
Danmarks Underholdningsorkester og 
ditigent Ádám Fischer.
Sted: Det kgl. Danske 
Musikkonservatoriums Koncertsal, 
Julius Thomsensgade 1
Entré: 250-400 kr. www.ticketmaster.dk

Mandag den 2. september kl. 19-21.45 
CROQUIS AFTEN
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 50 kr.

Mandag den 2. september kl. 19.30
MESTRE PÅ MANDAGE - 
UNGE SOLISTER
Violinist Kirstine Schneider og pianist 
Anne Sofie Sloth Nilausen modtager 
Aennchen og Eigil Harbys Fonds legat.
Sted: Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium, Studiescenen, 
Rosenørns Allé 22. Fri entré

Tirsdag den 3. september kl. 15 
KUNSTSNAK
Inspiration til kunst i efteråret. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkoner Plads 3. Fri entré

Onsdag den 4. september kl. 13-16
SENIORMOTIONSDAG
Prøv seniorvenlige motionsformer og 
mød lokale idrætsforeninger og net-
værk. Se mere på facebook.com/sund.
frederiksberg og sund.frederiksberg.dk
Sted: Lindevangsparken på plænen
Fri entré

Onsdag den 4. september kl. 17 
SATIRE MOD POLITISK BULLSHIT

Sted: Alhambra - 
museet for humor og 
satire, Allégade 5
Entré: 50 kr. - kan reser-

veres på tlf. 3810 2045 

Onsdag den 4. september kl. 17.00
ONSDAGSKONCERT
Sange af Gade, Heise og 
Nielsen samt fløjtetrio af 
Weber opført af konser-
vatorie-studerende
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattesens Allé 12. 
Fri entré

Onsdag den 4. september kl. 20-22 
PIPERS CLUB OF COPENHAGEN 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20. kr.

Torsdag den 5. september kl. 17-19
STORM P OG DRØMMEN 
OM AMERIKA
Debataften med udgangspunkt i ud-
stillingen ”Storm P. og drømmen om 
Amerika”. Gæstepanel, refleksion og 
diskussion af fænomenet Amerika: Kul-
turpåvirkning, myter og virkelighed. I 
dag og for 100 år siden.
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel. Entré: 40-50 kr.

Lørdag den 7. september kl. 12 
RUNDVISNING I 
KOMMANDOCENTRALEN
Arr.: Frederiksberg Stadsarkiv. 
Sted: Frederiksberg Rådhus, 
Smallegade 1. Fri entré

Lørdag den 7. september kl. 15-16 
SOLISTERIER 
Sted: Alhambra - 
museet for humor 
og satire, Allégade 5
Entré: 40-50 kr., 
børn gratis

FLAGDAG
Den 5. september er Flagdag for 
Danmarks udsendte. Det er den 
dag, hvor Danmarks udsendte an-
erkendes for den indsats, de har 
ydet. I 2019 er det 11. gang, flagda-
gen afholdes.
 På Frederiksberg Rådhusplads 
vil flagdagen traditionen tro blive 
markeret med taler og forskellige 
aktiviteter.

Frederiksberg Rådhusplads
Fri entré
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Fredag den 13. september kl. 20 
RAMSLAG
Spillemandsbal med Folkets Hus Spil-
lefolk.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 30 kr.

14. - 15. september kl. 9-15 
CROQUIS MARATHON WEEKEND
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 900 kr.

Søndag den 15. september kl. 20 
COPENHAGEN BACHATA FESTIVAL
Sted: Kedelhallen, Nyelandsvej 75A
Entré: 800-820 kr. www.ticketmaster.dk

Mandag den 16. september kl. 19 
HØRETAKTIK MED COACH 
THOMAS WIBLING
Foredrag med fokus på, hvad man kan 
gøre for bedre hørelse og dialog med 
høreapperat. Arr.: Høreforeningen.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entré

Mandag den 9. september kl. 19.30
VÆRKER FRA 1989 (GOLDEN DAYS)
DKDM’s studerende spiller værker af 
bl.a. Per Nørgård, Vagn Holmboe, N.V. 
Bentzon, Poul Ruders og Magnus Lind-
berg
Sted: Studiescenen, Rosenørns Allé 22
Fri entré

Tirsdag den 10. og 17. september 
kl. 10-12
ÅBENT HUS I FREDERIKSBERG 
SENIOR MOTION 
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
caféen, Jens Jessensvej 20. Fri entré

Tirsdag den 10. september kl. 19.30 
SØREN PIND OM RONALD REAGAN
I anledning af særudstillingen 'Storm P. 
og drømmen om Amerika' har museet 
inviteret tidligere minister Søren Pind 
til at fortælle om sit store idol Ronald 
Reagan. 
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel. Entré: 115 kr.

Torsdag den 12. september kl. 17 
DENGANG STAND-
UP'EN KOM TIL 
DANMARK
Sted: Alhambra - mu-
seet for humor og sa-
tire, Allégade 5

Entré: 75 kr. via billetto.dk

Fredag den 13. september kl. 17
JOHAN OTTO VON SPRECKELSEN
Hør Dan Tschernia fortælle om en af 
dansk arkitekturs store skikkelser, Jo-
han Otto von Spreckelsen, der tegnede 
"la grande Arche", den moderne triumf-
bue i Paris. 
Sted: Fransk på Frederiksberg, 
Nitivej 11. Entré: 170 kr.

COPENHAGEN 
HALF 

MARATHON
Sidste år blev der sat en ny euro-
parekord for kvinder ved Copen-
hagen Half Marathon, og igen i 
år kommer en række af verdens 
bedste løbere gennem Frederiks-
berg. Det sker den 15. september, 
når femte udgave af Copenhagen 
Half Marathon løbes i hovedsta-
dens gader. Her skal alle løberne 
blandt andet igennem et flag-
klædt Frederiksberg Allé. 

Så hvis ikke du selv skal løbe, så 
tag familie og venner med ud og 
hep på de mere end 20.000 løbere, 
som tæller både verdenseliten og 
ganske almindelige motionister. 

Søndag den 15. september
Løbsstart kl. 11.15 på Øster Allé, 

2100 København Ø

Læs mere på www.goldendays.dk

Festivalens tematik er 1989 i anled-
ning af 30-året for Murens fald. I 
2019 er det nemlig 30 år siden, Ber-
linmuren faldt, Europa blev forenet, 
og Sovjetunionens fernis begyndte 
at krakelere. Det er også 30 år siden, 
at internettet blev født, De Grønne 
Bude begyndte at cykle rundt i Kø-
benhavn, og Schlüter "fejede noget 
ind under gulvtæppet". Og så er det 
tre årtier siden, at Taylor Swift og en 
hel generation af "millennials" blev 
født.

I år er Golden Days Festival 
dedikeret det skelsættende år 1989 
og Frederiksberg byder ind med en 

farverig arrangementsrække.
 Året 1989 var et ikonisk vende-
punkt i verdenshistorien med et 
tydeligt "før" og "efter", og henover 
16 dage undersøger festivalen året 
1989 på kryds og tværs. Fra dengang 
til i dag. 
 Der vil være arrangementer på 
hele Frederiksberg, så hold øje med: 
Musikmuseet, Urban 13 under Buen, 
Frederiksberg Stadsarkiv, Berlin 
Bar, Cisternerne, Alhambra, Storm 
P. Museet og Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium.
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Festival for verdensmålene byder på 
en bred vifte af aktiviteter og oplevel-
ser for både store og små. Der vil være 
mulighed for at bygge insekthoteller til 
haven/altanen, kreere kunst af plastik-
affald, tilberede og smage fremtidens 
mad, overvære debatter om blandt an-
det bæredygtigt forbrug, grøn livstil og 
moderne mobilitet og energiforsyning. 

FESTIVAL FOR 
VERDENSMÅLENE

Fredag den 13. og lørdag den 14. september forvandles byrummet på og 
omkring Solbjerg Plads til en farverig og pulserende festivalplads i anledning 
af Festival for verdensmålene. Der vil være aktiviteter og spændende indslag 

for alle, der er nysgerrige på det bæredygtige liv i byen.

13.- 14. september • Solbjerg Plads • Fri entré

oplev.frederiksberg.dk

Du kan også deltage i konkurrencer, 
workshops og quizzer, give et bud på 
en mere bæredygtig by og meget andet. 
 Fredagens program er især målret-
tet børn og unge, mens festivalen om 
lørdagen vil være for alle borgere, her-
under børnefamilier, erhvervsfolk og 
politikere.

 Festivalens indhold og aktiviteter 
drives af lokale og nationale aktører, 
heriblandt virksomheder, foreninger, 
netværk, forvaltninger samt stude-
rende, elever og andre ildsjæle, der vil 
omsætte de globale verdensmål til lokal 
handling og konkrete løsninger. 
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Tirsdag den 17. september kl. 16-19.30
TEMADAG FOR PÅRØRENDE
Mød andre pårørende og gå på opda-
gelse i de mange inspirerende tilbud på 
Frederiksberg med Peter Mygind som 
konferencier.
Sted: Kedelhallen, Nyelandsvej 75A
Fri entre med tilmelding på sundheds-
center-frederiksberg.nemtilmeld.dk

Tirsdag 17. september kl. 18-20
FOREDRAG: UNGDOMS-
UDDANNELSE OG ORDBLINDHED
Arr.: Ordblindeforeningen.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entre

Tirsdag den 17. september kl. 18.30 
SANGAFTEN MED 
PETER BJERREGAARD
Sted: Godthaabskirken, 
Nyelandsvej 51A
Entré: 35 kr. (spisning) med tilmelding 
på tlf. 38870351 eller 
e-mail: godthaabs.sogn@km.dk

Onsdag 18. september kl. 18-20
SVEND BRINKMANN: 
MENNESKET, DET SØRGENDE DYR

Sorg er ikke en sygdom, 
som kan overkommes, 
men et livsvilkår for men-
nesker, der evner at knytte 
sig til andre i kærlighed. I 

dette oplæg udfolder Svend Brinkmann 
sorgens væsen og det vilkår, det er, at 
leve med sorgen. Arr.: Gigtskolen.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 100 kr. med tilmelding på 
kontor@gigtskolen.dk eller tlf. 49763100 
(man, tirs, tors kl. 10-12)

Onsdag den 18. september kl. 20 
CHIPPENDALES - 
LET'S MISBEHAVE TOUR 2019
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 350-450 kr. www.ticketmaster.dk 

Torsdag den 19. september kl. 17
GOLDEN DAYS - ÅRGANG 1989

Solistklassestuderende 
Iiris Tötterström (født 
1989) spiller cellovær-
ker af Bach, Beethoven 
og Boccherini. Piani-
sten Anni Syrjäläinen 
akkompagnerer. 
Sted: Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium, 

Studiescenen, Rosenørns Allé 22
Fri entré, men begrænset antal pladser

Torsdag den 19. september kl. 17-18.30 
ÅRETS STORM P. PRIS UDDELES
Storm P. Museets Venner markerer 
Storm P.s fødselsdag og uddeler tradi-
tionen tro Storm P. Prisen. 
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel. Fri entré

Torsdag den 19. september kl. 19.30 
HYLDESTKONCERT: 
SEBASTIAN 70 ÅR
Danmarks Underholdningsorkester fej-
rer komponist og sanger Sebastian. 
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 420-475 kr. www.ticketmaster.dk

Fra Anna Karenina og Stormfulde 
højder over Borte med blæsten 
og Casablanca – til Bob Dylan, 
Beyonce og Gift ved første blik. 

Hvor end vi kigger hen, mødes vi af 
fortællinger, der samler os på tværs af 
alder, baggrund, etnicitet og køn, netop 
fordi de beskæftiger sig med noget, 
som vi alle sammen drømmer om: Den 
store kærlighed – jagten på den, længs-
len efter den og mødet med den. 
 Fra 16. september til 6. oktober sæt-
ter biblioteket fokus på den store kær-
lighedsfortælling, som den kommer til 
udtryk i litteratur, film, serier, musik, po-
pulærkultur og ikke mindst vores egne 
liv. 
 Vi dykker ned i nogle af tidens store 
romantiske fortællinger – med eller 
uden happy ending – og undersøger, 
hvilken betydning de har for vores egne 
mere eller mindre storslåede livtag med 
kærligheden.

16. september - 6. oktober
Frederiksberg Hovedbibliotek, 

Falkoner Plads 3

DEN STORE 
KÆRLIGHEDS-
FORTÆLLING

I år afholdes DM på Frederiksberg Runddel den 20.-21. september.
Læs mere om OMBOLD på www.ombold.dk 

OMBOLD gadefodbold for hjemløse 
og socialt udsatte har eksisteret 
siden 2003 og er et fodboldtilbud til 
alle, der ikke føler, at de passer ind i 
den etablerede foreningsidræt. 
 OMBOLD engagerer årligt ca. 1200 
spillere, og tilbuddene dækker bl.a. 
faste ugentlige træninger i ti byer 
i Danmark, Asfaltliga med ugent-

lige kampe i tre regioner, syv årlige 
landsdækkende stævner og mester-
skaber samt et Hjemløselandshold, 
der udtages årligt og repræsenterer 
Danmark ved Homeless World Cup. 
 Danmarksmesterskabet er årets 
største stævne, der strækker sig over 
to dage og har ca. 30 deltagende 
hold. 

OMBOLD - DM I GADEFODB    LD
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20. og 21. september  
CPH PHIL: 
AFGØRENDE ØJEBLIKKE #1
Teaterkoncert. Chefdirigent: Toshiyuki 
Kamioka. Fortæller: Thure Lindhardt. 
Instruktør: Rune David Grue. 
Sted: Det kgl. Danske Musikkonserva-
toriums Koncertsal, Julius Thomsens 
Gade 1. Entré: 225-425 kr. billetten.dk

Fredag den 20. september kl. 20
FRA ATOMANGST TIL 
KLIMADEPRESSION (GOLDEN DAYS)
Sted: Cisternerne, Søndermarken
Entré: 100 kr. via billetto.dk

21. - 22. september
UTROLIGHEDSFRØ
En klassisk eurytmi-
forestilling, der brin-
ger bevægelse, musik 
af Carl Nielsen og dig-
te af bl.a. Ole Sarvig 

i samklang. Ensemblet Metamorforse 
består af eurytmisterne Anette Nielsen, 
Lisbeth Anna Christoffersen, Charlotte 
Veber Krantz og pianist Hans Andersen 
m.fl. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 100 kr. i døren eller via 
kube.frederiksberg.dk           

Lørdag den 21. september kl. 15 
GOLDEN DAYS - DA OLSEN 
BANDEN BRØD GENNEM MUREN 
Hvorfor blev den danske bande så po-
pulær i DDR? Og 
hvordan slap de 
gennem Stasis 
strenge censur?
Sted: Alhambra 
- museet for hu-
mor og satire, Allégade 5
Entré: 95 kr. via billetto.dk

Søndag den 22. september kl 15 
THE NORDIC PIANO TRIO
Program: Grieg, Schubert, Sjostakovich 
og en nulevende dansk komponist. Arr.: 
Nordisk-Russisk Musikforening.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Mandag den 23. september kl. 19.30
MESTRE PÅ MANDAGE - 
SONATER III:IV
Konservatoriets stryger-, blæser- og 
klaver studerende spiller værker fra det 
klassiske sonaterepertoire. 
Sted: Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium, Studiescenen, 
Rosenørns Allé 22. Fri entré

Mandag den 23. september kl. 20 
LINDSEY STIRLING
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 355 kr. www.livenation.dk

Tirsdag den 24. september kl. 19.30 
I WON'T CUT MY HAIR
Jesper Binzer fra D-A-D i samtale med 
Alex Nyborg Madsen.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 200 kr. www.lofskolen.dk

Onsdag den 25. september kl. 19:30 
ORGELKONCERT MED 
BIRGITTE EBERT
Sted: Sct. Thomas Kirke, 
Rolighedsvej 16. Fri entré

Torsdag den 26. september kl. 17 
STJERNERNE OVER ALHAMBRA: 
CHRISTIAN ARHOFF 

Christian Arhoff var den 
ufarlige, småskøre komiker i 
et utal af film og revyer. 
Sted: Alhambra - museet for 
humor og satire, Allégade 5
Entré: 75 kr. via billetto.dk

Fredag den 27. september kl. 19-22 
NATKIRKE: KONCERT MED SRAJA
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3. Fri entré

Fredag den 27. september kl. 19.30 
CPHPHIL: DEN FANTASTISKE 
SYMFONI
Sted: Det kgl. Danske Musikkonserva-
toriums Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 225-425 kr. www.billetten.dk

Lørdag den 28. september kl. 13-16.30
CHINA DAY 
Music Confucius 
Institute invite-
rer til en festlig 
kinesisk musik- 
og kulturdag for hele familien.
Sted: Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium, Studiescenen, 
Rosenørns Allé 22. Fri entré

Søndag den 29. september kl. 15 
JAZZKONCERT MED SWING7TETTEN
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Mandag den 30. september kl. 19.30
MESTRE PÅ MANDAGE 
-PIANO DREAMS
Sted: Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium, 
Studiescenen, 
Rosenørns Allé 22
Fri entré

18. - 21. august 
ANDEN BRINGER UD
Anders ”Anden” Matthesen nye 
onemanshow. Varighed 1½ time 
uden pause. 
Sted: Falkoner Centret, 
Falkoner Allé 9. Entré: 375-425 kr. 
www.ticketmaster.dk

13. - 25. september 
DE ASYLSØGENDE KVINDER
Verdens ældste og mest aktuelle 
fortælling. Musikteater fra 15 år. 
Arr: Betty Nansen Teatret. 
Sted: Edison, Edisonsvej 10
Entré: abonnement: 75-245 kr. 
www.bettynansen.dk

16. - 28. september kl. 20 
SKAM 3
Isak & Even. Fra 12 år. 
Varighed: 90 min uden pause. 
Sted: Aveny-T, 
Frederiksberg Allé 102
Entré: 40-360 kr. 
www.teaterbilletter.dk

TEATER

Der er godt nyt for alle kulturelske-
re. Nu vender Danmarks Interna-
tionale Gadeteaterfestivale tilbage 
til Frederiksberg for sjette gang. 
Programmet består i år af seks 
forestillinger, der spiller på Julius 
Thomsens Plads ved Forum. 
 Børn og voksne kan opleve no-
get af det bedste inden for inter-
nationalt gadeteater med forestil-
linger fra Spanien, Holland, Canada 
og Argentina. 
 Halsbrækkende stunts, gigan-
tiske marionetdukker og fårenes 
hverdagsliv. Alt det og meget mere 
kan opleves den 23.-24. august. 
 Programmet udkommer den 1. 
juli. Følg med på facebook.com/ga-
deteater og gadeteaterfestival.dk

23.-24. august 
Julius Thomsens Plads • Fri entré

DANMARKS 
INTERNATIONALE 

GADETEATER-
FESTIVAL 2019
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Indtil den 15. august 
SKRIVENDE KVINDER 
En udstilling om Jane Austen og Tho-
masine Gyllembourg. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr. Tirs-søn kl. 11-17

Indtil den 30. november 
IT IS NOT 
THE END OF 
THE WORLD 
Tag på en rejse 
til en dystopisk 
fremtid skabt af 

kunstnerkollektivet SUPERFLEX. 
Sted: Cisternerne, Søndermarken
Tirs-ons kl. 11-18, tors kl. 11-20, 
fre-søn kl. 11-18. Entré: 70 kr.

1. - 23. juli 
SIMON SPANG-HANSSEN 
Udstillingen kan ses i galleriets vindue.
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv.
Fri entré

1. - 23. august
JOSEPH SALEMON OG LISE BLOCH
Fernisering torsdag den 1. august 
kl. 17-19.
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv.
Fri entré. Tors-fre kl. 14-17, lør kl. 10-13

10. august - 22. september  
MARIA FINN: CARELESS NATURE
Maria Finns soloudstilling Careless Na-
ture viser video, fotografi og tegning, 
som tager udgangspunkt i to ødegrun-
de, der er groet til. 
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré. Tirs-søn kl. 11-16

1. - 23. september
DORTHE HEINDORFF OG 
MIRIAM REINER
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv.
Fri entré. Tors-fre kl. 14-17, lør kl. 10-13

28. september - 3. november 
LOUISE HAUGAARD JØRGENSEN: 
DEN DEMENTE KONGE
Kunstner Louise Haugaard Jørgensen 
vil skabe et total-installatorisk miljø i 
Møstings Hus.
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré. Tir-søn kl. 11-16

STORM P. OG DRØMMEN OM AMERIKA
For Storm P. var Amerika drømmenes mål og havde været det 
siden hans drengeår. Hvorfor er det så - da drømmen endelig 

realiseres i 1919 - at han knap to uger efter sin ankomst 
beskriver landet som brutalt, råt og uciviliseret?

 Udstillingen Storm P. og drømmen om Amerika fortæller historien om 
Storm P.s fascinerende rejse til et turbulent Amerika anno 1919 set med 
kunstnerens satiriske blik. Men udstillingen er også en biografisk rejse ind i 
Storm P.s sind, hvor mødet med drømmen blev noget nær et mareridt.
 Udstillingen markerer 70-året for Storm P.s død i 1949 og 100-års jubilæet 
for Storm P.s fejlslagne erobringstogt til USA i 1919. Den personlige ydre og 
indre rejse og erkendelsen af, at virkeligheden sjældent svarer ganske til 
drømmen, er temaer, som taler direkte til de fleste - også i dag 100 år efter, 
hvor forholdet mellem Europa og USA er så aktuelt et tema som nogensinde.

Indtil den 22. september
Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel

Entré: 40-50 kr., børn gratis
Tirs-søn kl. 10-16



Fotograf: Lyng Bredesen

ER DU MELLEM 8 OG 13 ÅR? 
VIL DU SPILLE TEATER I SOMMERFERIEN? 

Teatret Riddersalen og Biblioteket Frederiksberg giver dig 
chancen for en hel uge i skuespillets tegn sammen med 
instruktøren Mikala Bjarnov Lage.

15. juli: TEATER workshop på Hovedbiblioteket 
16.- 19. juli: TEATER sommerskole på Teatret Riddersalen

TEATER i uge 29 er en del af et samarbejde mellem Biblioteket 
Frederiksberg og Teatret Riddersalen. Sammen ønsker vi at sætte fokus 
på at udvide og udvikle børns teateroplevelser på Frederiksberg.

LÆS MERE PÅ RIDDERSALEN.DK OG FKB.DK 



Selvom jeg er født og opvokset i Valby, på den anden 
side af kommunegrænsen, blev jeg tidligt bevidst om 
Frederiksberg. Det skyldtes selvfølgelig Frederiksberg 
Have og Søndermarken. Dengang var der vintre med 
masser af sne, og vi drenge var at finde på ”Djævlebak-
ken” i Søndermarken med vore store hjemmelavede 
slæder kaldet ”rumlere”.
 Senere var det byen Frederiksberg, jeg lærte at ken-
de og sætte pris på. Da jeg med mit livs Kirsten i 1984 
flyttede til Frederiksberg, kunne man endnu lørdag 
formiddag på Gammel Kongevej se fine ældre damer 
i sorte kjoler med hvide kniplinger på ærmerne. Dem 
ser man ikke mere. Befolkningssammensætningen er 
ændret, og der er flyttet mange unge familier hertil. Det 
ses bl.a. på det blomstrende butiks- og caféliv.
 På Howitzvej, væg i væg med politi- og brandstati-
on, finder man Solbjerg Kirke, som med sit skønne lyse 
rum  danner ramme om gudstjenester og et rigt musik-
liv, som jeg nu, pr. 1. juni, har fået lov at være en del af i 
50 år. 
 Jeg har også på anden måde haft mulighed for at 
sætte et aftryk på det frederiksbergske musikliv, idet jeg 
i 2019 har været medlem af Frederiksberg Kommunes 
Musikudvalg i 30 år, heraf de 26 som næstformand. 
 I 1995 spurgte Grethe Rostbøll, daværende for-
mand for Kultur- og Biblioteksudvalget om jeg kunne 
have lyst til at arrangere koncerter med kammermusik i 
Brøndsalen.
 Det sagde jeg med glæde ja til. For at styrke føde-
kæden til orkestre og ensembler, spurgte jeg min gode 
ven Bjørn Carl Nielsen, solooboist i Radiosymfoniorke-
stret, om han kunne finde en repræsentant fra hvert af 
de to andre københavnske orkestre.  Det blev Anne 
Egendal, soloviolinist i Det Kgl. Kapel og Jakob Keiding, 
solohornist i Sjællands Symfoniorkester. Sammen har vi 
fire været ”Frederiksberg Kommunes Kammermusikud-
valg” og stået bag kammerkoncerterne i Brøndsalen. 
 Til sidst: Grethe Rostbøll har fulgt Brøndsalskon-
certerne gennem alle årene, og jeg synes, der er stor 
grund til, at vi sender hende en kærlig tanke for et ini-
tiativ, som er til glæde for så mange mennesker.

Strøtanker om 
Frederiksberg, sommer 

og skøn musik

Werner Meyer, Uddannet organist, pianist 
og orkesterdirigent fra Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium. 

Organist ved Solbjerg Kirke på Frederiksberg 
- kan fejre 50-års jubilæum den 1. juni 2019.

Komponist - har bl.a. skrevet musik til ballet-
terne ”Jonas og hvalen” med koreografi af Tim 
Rushton samt ”LUX” med koreografi af Ken-
neth Greve og dansere fra Den Kgl. Ballet. 

Teaterkapelmester i Danmark og Sverige. 

Pianist i 16 år ved Den Kgl. Ballet. Turnéer i 
Europa, USA og Fjernøsten med Bournonville-
gruppen under ledelse af Frank Andersen, tidl. 
balletmester på Det Kgl. Teater.

K L U M M E N


