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Hvem tror  
vi egentlig,  
vi er ?

Festivalens kurateringsgreb

Visionen for årets festival er at gå bagom vor tids fejlforsagende præstationssamfund. 
Sammenmedvoressamarbejdspartnerevilvifindespornedgennemhistorien,som
sam tiden kan trække frem og lære noget af. Derfor er Golden Days Festival dedikeret til 
HistoriensB-sider.Iennutidprægetafnulfejlskulturogfotofiltrevenderfestivalenvrangen
påhistorien.Gennemlitteratur,arkitektur,musik,film,kunst,teaterogsamfundsstofdykker
vinedi(kultur)historiensskønhedspletter,deoversetetracks,vildskuddeneogkulturens
missinglinks.Vivilgernevise,ataltfraæstetiskeperspektiveroverkvalitetsopfattelser
tilmoralforandrersigovertid.Vedatkendetiltidligeretiderseksperimenter,kanviblive
klogerepå,hvordanviskalforståoggentænkevoresegenkulturforfremtiden.

ForatbelyseHistoriensB-sidergiverGoldenDaysFestivalmikrofonentilhistorie-ogkultur-
institutionerne,derfrahverderesfagområdebesvarerspørgsmålet:Hvaderdehistoriske
B-siderindenforarkitektur,kunst,musik,film,litteratur,scenekunstogsamfundsstof?

Måleterikkeatgenskrivehistorien.Måleteratlæreafeksperimentetsogdenvildetankes
kraft.Athyldemodetognysgerrigheden.Fordeterofteigrænselandetmellemsammen-
brudognybrud,atverdenændrersig.MedHistoriensB-siderkasterfestivalenetalternativt
blikpåhistorien,dergørosklogerepå,hvaddeterforenfremtid,viønskeratskabe.
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I en verden fuld af falskhed er der måske i endnu højere 
grad end tidligere brug for, at vi fordomsfrit ser tilbage 
ned gennem vores fælles historie. Ved at genbesøge vores 
gemte og glemte kulturarv kan vi lære at erkende de møn-
stre, vor virkelighedsfjerne tid er bygget på. Vi siger, at vi 
skal kunne lære af historien, så vi ikke gentager den. Men 
hvordan skal vi kunne lære af historien, hvis den forskøn-
nes? Hvis vi ikke vender pladen, hvis vi kun ser fortiden 
gennem vores egne øjne, sløres den. Vi er nødt til at vide, 
hvad vi kommer af. Ikke kun hvad vi ønsker at komme af.  

Vi lever i en krænkelseskultur, hvor alle ytringer kan ses 
som overgreb på enkelte grupper af mennesker – også 
dem, der blev fremsagt i en anden tid, i en anden kultur. 
Men hvem er vi, egentlig? Hvem tror vi, vi er? Når vi 
ser historien i vores eget billede, hæver vi os ikke blot 
moralsk op over alle dem, der var før os. Vi forudsætter 
også, at vi er klogere end alle dem, der vil følge i vores 
fodspor. Men historien stopper ikke. Og vores kollektive 
fordømmelse eller forståelse af det allerede skete er heller 
ikke statisk. Hvad der er acceptabelt i dag, bliver måske 
uhyrligt i morgen. Det er pompøst at postulere, at vores 
blik og verdenssyn altid er renere end tidligere tiders. End 
fremtidens. 

Gennem kunstneriske discipliner som kunst, litteratur, 
arkitektur, scenekunst, film og musik dykker Golden Days 
Festival ned i kulturhistoriens skønhedspletter, de oversete 
tracks og vildskuddene.

Derfor kan du den ene dag opleve bagsiderne ved ånds-
svageforsorgen og den næste dag udforske hemmelige 
samlinger af højeste kunstneriske kvalitet. Høre om Verdis 
største fiasko for bagefter at blive blæst bagover af klaver-
værker i B-dur og b-mol af Bach, Bentzon og Brahms.  
Se B-film, få læst op af den ukendte Holberg eller komme 
på en kærlig digital byvandring guidet af unge med 
LGBTQ- identitet. Frederiksberg vender sin fornemme 
bydel på vrangen og de unge fra USKIK trækker under-
belyste afkroge af historien frem og gør os klogere på, hvad 
det er for en fremtid, de drømmer om at skabe. 

Vi går også ned i Københavns underbevidsthed med en 
guidet meditation og besøger aflåste rum i Rundetaarn. 
Der er slavematadorer, engle, skvalderkål, revolution, 
graffiti, tattoos og porno. Man kan komme med i øveloka-
ler og få eksklusiv adgang til videnskabens mørkeste sider. 
Vi fortæller den ukendte designhistorie, går en tur gennem 
Vestegnen og udfordrer fordomme, normer og vanebilleder.

Men hvem tror vi, vi er? Sådan at lave en festival fuld af 
B-sider. For laver vi ikke bare en ny kanon? Forsøger vi 
ikke at perfektionere ukrudtet? I så fald bøjer vi os i støvet 
og anerkender miseren. Vores ønske er at stille spørgsmål  
i stedet for at svare.

Historiens B-sider er det, vi ikke ser ved første øjekast. 
Fraklippene, eksperimenterne og de blinde vinkler. Det er 
en hyldest til mod og nysgerrighed. En forsagelse af fejlfri-
hed. Nok fik 13-tals-Svante høje karakterer, men det hører 
med til historien, at jeg året efter farvede håret punker-sort, 
blev arresteret til en demonstration og fik 06 i latin.

God festival – og på gensyn i 2019, hvor vi dykker ned i 
året 1989, som markerer 30-året for Murens fald. 

Svante Lindeburg, direktør
Golden Days

Jeg var besat af gode karakterer. En rigtig 13-tals-dreng. 
Angst for at begå fejl og træde ved siden af. Det kulmine-
rede i 8. klasse, hvor jeg gik på en amerikansk, interna-
tional skole. Efter at have fået straight A’s gennem to år 
fik jeg overrakt et guldrandet diplom for at have “A strong 
mind in a strong body”. Underskrevet af USA's præsident, 
Ronald Reagan. Det var ikke mine forældre, ikke skolen, 
der pressede mig. Det var mig selv. Alligevel taler vi om 
præstationssamfundet i dag, som om det er en unik epoke  
i tidsregningen. Men historien er fuld af forsøg på perfek-
tion. Derfor kradser vi med årets festival i vores selvfor-
ståelse, når vi river fotofiltret af linsen og løfter blikket 
fra vores egne navler.  

Vi har kaldt Golden Days 2018 for ‘Historiens B-sider’. 
Med et begreb lånt fra pladeindustriens gyldne æra, gen-
besøger vi fortællingerne om det, der kom før succeserne, 
om de bagsider, der hører til enhver A-side. Ved at grave 
os ned gennem historiens B-sider håber vi at give et mere 
nuanceret billede af, hvor vi står i dag. Hvis vi genbesøger 
det upolerede i stedet for det perfektionerede, kan vi må-
ske bedre acceptere os selv i et præstationssamfund. Og 
endnu vigtigere sætte os selv lidt på plads, så vi ikke tror, 
at historien kun er sort eller hvid. Ond eller god. Perfekt 
eller uperfekt. Moralsk forkastelig eller ren. Historien er 
et gigantisk rystet spejl, hvor vi på én gang kan se vores 
samfunds grimhed og skønhed. I al sin disharmoniske 
mangfoldighed. 

Vi har som mennesker en tendens til at retouchere og 
redigere både fortiden og vores egen fremtræden med 
forskønnende fotofiltre. Og helt ærligt. Al den snak om 
selviscenesættelse på sociale medier handler jo ikke kun 
om den enkeltes udseende og selvbillede. Vi iscenesætter 
ikke kun os selv, men også vores fælles historie, så den 
passer til vores selvforståelse. Vi forskønner, forbedrer og 
dølger alt det, som ikke lige passer ind. Men hvad er det, 
vi forsøger at skjule? Og hvad finder vi, hvis vi dropper 
filterfunktionen? 

Hvorfor er det for eksempel så svært at få øje på kvin-
derne i Danmarkshistorien? Fyldte det andet køn vitterligt 
 ingenting, eller er det os, der skal have fjernet splinten i 
øjet, rystet vaneblikket og manet kvinderne frem igen? 
Går vi glip af alt for meget skønhed, viden og forander-
lig hed, fordi vi alt for tit ser på kulturhistorien som en 
kanonliste i stedet for som et sammensurium af stemmer, 
værker, steder og statusser?

I år vender Golden Days historien på vrangen  
og undersøger vores fælles bagkatalog af fodfejl, 
eksperimenter, anomalier, missing links og  
B-sider. Vi siger, at vi skal kunne lære af 
 historien, så vi ikke gentager den. Men hvordan 
gør vi det, hvis vi gang på gang forskønner og 
 retoucherer vores fælles historie?

Foto:MaltheIvarsson
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Oplev Historiens B-sider
I denne programavis finder du festivalens 200 arrange-
menter, der alle på hver sin måde forholder sig til årets 
festivaltema: Historiens B-sider. Alle arrangementerne  
er fordelt under syv tematiske spor: samfund, kunst, lit te-
ratur, musik, scenekunst, film og arkitektur. Det betyder,  
at hvis du kun er interesseret i historiens B-sider inden  
for filmens verden, så skal du kigge efter sporet ‘Film’ 
nederst under hvert enkelt arrangement. 

Første del af programavisen udfolder hver af de syv tema-
tikker med essays skrevet af forskere, forfat tere, kunstnere 
og formidlere med en helt særlig kærlighed til netop deres 
felt. Essayene er skrevet af så forskellige navne som 
dramatiker Line Mørkeby, forfatter Nikolaj Zeuthen og 
historiker Poul Duedahl.

Eksperter, ekskursioner, vildskud og USKIK
På www.goldendays.dk kan du søge på de syv spor og  
få en komplet liste med alle de arrangementer, der rela-
terer sig til det overordnede tema. Hvis du skal opleve 
årets  festival med børn, kan du også søge på børnearran-
gementer, ligesom du kan sortere efter byvandringer, 
 foredrag eller fest. Hvis du er interesseret i arrangemen-
ter på bestemte datoer, så kan du nemt filtrere efter dette.  
Det samme med venues og en lang række andre kategorier.

Følg Golden Days
Hold øje med www.goldendays.dk for det opdaterede 
program. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev via 
samme hjemmeside eller følge os på vores facebook-side 
(facebook.com/festival.goldendays) og på vores Insta-
gram-profil @golden.days, hvor vi løbende poster nyt om 
Historiens B-sider. 

Ændringer i program
En festival, der hylder fejlen som princip for udvikling,  
er selvfølgelig ikke selv uden fejl. Vi tager derfor forbe-
hold for fejl, ændringer og aflysninger af festivalarran-
gementer. Hold øje med www.goldendays.dk for et altid 
opdateret program. 

Direktør: 
Svante Lindeburg 

Programudviklingogprojektledelse: 
Martin Vestergaard 

Projektmedarbejdere: 
JosephineLauJessen,FridaJulie
Jessen,JulieThaningMikines,Kristine
Vedtofte,LouiseRømelingogSteffen
KrejbergKnudsen

Redaktør: 
KarenDyssel

Kommunikation: 
NikolajHøjKristoffersen,Kathrine
AmannogSofieVadstrupHarder

Markedsføring: 
SofieVadstrupHarder

Skribenter: 
NannaFrankRasmussen,TokeLyk-
keberg,JesperPagh,LineMørkeby,
PoulDuedahl,NikolajZeuthenogRalf
Christensen

Videoproduktion: 
AstridKretzschmarLøkke

GrafiskDesign: 
Studio C

Website: 
StudioC,Playdate―Studio

Forsidefoto: 
Jonas Bjerre-Poulsen
“OrestesflygterfraEumeniderne” 
H.W. Bissen (1798-1868)  
Ny Carlsberg Glyptotek

BestyrelseiGoldenDays:
LotteHansen(formand),Signe
Lopdrup,CarstenU.Larsen,PerErik
Veng,UlrikLangen,ChristineBuhl
Andersen,SørenRiisogRasmus
ØhlenschlægerMadsen

Historiens B-sider er muliggjort i part-
nerskabmedKøbenhavnsKommune,
FrederiksbergKommune,Frederiksberg
Fonden,DreyersFond,Kulturmetropo-
len,USKIK,Beckett-Fonden,Augustinus
FondenogKnudHøjgaardsFond.

Golden Days
Nørregade6
DK–1165KøbenhavnK
www.goldendays.dk 
+4535253368

Denne avis udgives i forbindelse  
med Golden Days Festival “Historiens  
B-sider”,derløberfraden7.-23.
september2018.Sefestivalprogram
påwww.goldendays.dk.Kopieringaf
denne avis må for institutioners og 
virksomhedersvedkommendekun
findestedefteraftalemedCOPY-
DANellervedatrettehenvendelsetil
Golden Days. I enkelte tilfælde var det 
ikkemuligtatfindefremtilrettigheds-
haverneafdeanvendtebilleder.Hvis
enrettighedshaverskullefølesigkræn-
ket,erdetikketilsigtet.Vedkommende
bedesrettehenvendelsetilGolden
Days,daretmæssigekravvilblive
honoreret.

Én festival – 7 spor – 130 
partnere – 200 arrangementer 
Dette er den officielle programavis for Golden Days 
2018 – Historiens B-sider. Festivalen finder sted fra  
den 7.-23. september og tilbyder over 200 debatter, 
fester, foredrag, rundvisninger, byvandringer, film, 
koncerter, performances og meget mere i hele 
hovedstadsområdet

M
ed

 f
or

be
ho

ld
 f

or
 p

ris
æ

nd
rin

ge
r o

g 
tr

yk
fe

jl.

1 BILLET
6 MUSEER

195 KR
ET ÅR – SEKS BESØG

Parkmuseerne er Københavns grønne museumskvarter 
lige ved Nørreport Station og Kongens Have. For mere information 

besøg parkmuseerne.dk

Parkmuseerne_Kampagne 2018_GD program_25,7x35,5mm_v01.indd   1 30/05/2018   11.20
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Poul Duedahl er lektor i historie ved 
 Aalborg Universitet og aktuel med  
‘Velkommen på bag siden’ på Gads  Forlag 
om  historiens B-sider, blind gyder og 
 skrinlagte betragtningsmåder.

Historiker Poul Due dahl  
bladrer i vores fælles  glemmebog og  finder  andre 
 versioner af danmarks     hi stor ien end de kanoni serede

En danmarkshistorie er en slags huskebog. Den fortæller 
om de begivenheder, som er væsentlige at huske på, hvis 
man vil forstå det samfund, der er resultatet. Revolutioner, 
der lykkedes, opfindelser, der fik succes, ideer, der vandt 
indpas, og enkeltpersoner, som gjorde en åbenlys forskel 
og bidrog med en retning i tilværelsen.

Resten ryger i glemmebogen. Glemmebogen er opsamlings-
stedet for alt det, som glimrer ved sit fravær. Det, som 
skete, men som ingen finder værd at nævne. Historiens 
fraklip, skrinlagte betragtningsmåder og fejlagtige beslut-
ninger. Faktisk ender langt det meste af alt det, mennesker 
har bedrevet, før eller siden i glemmebogen, og bidrager 
til det, som historikere, sociologer og psykologer kalder 
‘det sociale hukommelsestab’. 

“Glemsel, jeg vil endda sige fejlfuld historie, er en væsent lig 
faktor i skabelsen af en nation,” udtalte den franske histori-
ker Ernest Renan engang, for selvom glemslen selvfølgelig 
er mest utilsløret i diktaturer med statscensur, er den også 
væsentlig i demokratier, hvis man vil have folk til at hænge 
sammen som ærtehalm og betale deres skat med glæde. 
Men glemsel behøver ikke være noget negativt. Faktisk er 
glemsel langt hen ad vejen en nødvendig ting, fordi intet 
menneske kan overskue alt. Så er det bedre at filtrere.

Heldigvis kan glemte mennesker næsten altid få stemmen 
tilbage. Det kræver bare, at nogen hjælper dem lidt på vej 
og bladrer lidt i glemme bogen. For glemmebogen findes 
skam. Den består af et temmelig omfattende antal doku-
mentsider, som er indkapslet af mørket i syrefri æsker og 
placeret rundt om på landets arkiver, hvorfra oplysninger 
til hver en tid kan hentes frem i lyset igen. Det sker for 
eksempel, når sociale normer ændrer sig, og mennesker, 
som før var undertrykte, finder sammen og organiserer 
sig i subkulturer, der kræver at komme til orde, og skaber 
sammenhold ved at fremgrave og sammenstykke en fælles 
fortid. Det sker, når mennesker tynges af skyldfølelse og 
giver glemte stemmer en fornyet chance for at blive hørt. 
Det sker, når historikere og journalister oplever trang til at 
pille i ømtålelige og tabuiserede emner i selvrefleksionens 
og nyhedsværdiens hellige navn. 

Sådan er det gået til, at tyskerpiger, østfrontsfrivillige, sek-
suelle minoriteter, fejlanbragte i åndssvageforsorgen, ofre 
for tvangssterilisationer og hvide snit og mange andre men-
neskeskæbner omgærdet af tabuisering og fortrængning, 
har fået en stemme. Sådan er det gået til, at historikere har 
kastet sig over danske myndigheders udvisning af jøder til 
Nazityskland, internering af kommunister, behandling af 
tyske flygtninge og likvidering af kollaboratører under og 
efter Anden Verdenskrig, mens andre har set nærmere på 
fordanskningen af grønlandske børn og behandlingen af 
drenge og piger på danske børnehjem i årene efter.

Mindehøjtideligheder – og historiske festivaler – er ofte 
gode anledninger til at skrabe lidt i overfladen og se nær-
mere på de glemte historier. Eksempelvis var forskningen 
i Danmarks fortid som slavenation i mange år en perifer 
disciplin, fordi den ikke rigtig bidrog til forståelsen af 
nutidens samfund og mere tjente til at give folk krumme 
tæer i mødet med mennesker fra de tidligere kolonilande. 
Men i jubilæumsåret for Dansk Vestindiens selvstændig-
hed har boglæserne svælget i nye detaljer fra kolonialis-
mens storhedstid. Nu udgør fortællingerne om slaveriet 
pludselig en drejebog for, hvordan man ikke bør indrette 
samfundet – lidt ligesom holocaust – og er blevet det, som 
man med forfatteren Johannes Møllehaves ord kan kalde 
“huskesedler fra en glemmebog”. 

Lad det være en påmindelse om, at det kan være en rigtig 
god idé at standse op og minde sig selv og andre om, at 
der er mange andre versioner af fortiden end den, der er 
kanoniseret i danmarkshistorierne. Lad os benytte dette års 
Golden Days til at kradse lidt i overfladen og give glemte 
stemmer nyt liv – og en mulighed for at få revurderet 
deres plads i erindringsfællesskabet.

Samfund

Huskesedler

fra en

glemmebog
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Kunst Toke Lykkeberg er kurator, forfatter 
og  leder af udstillingsstedet Tranen på 
 Gentofte Hovedbibliotek.    
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Kunsthistorien
er  ekstremt
tilfældig

I 1961 i New York bliver Andy Warhol rystet over et Roy 
Lichtenstein-maleri, der forestiller Anders And og Mickey 
Mouse. Men det er ikke tegneseriefigurerne, der ryster 
Warhol. Det rystende er, at malerierne bliver udstillet på et 
hot galleri. Nogle måneder inden har Warhol også udstillet 
malerier af tegneseriefigurer, men ikke på et galleri. Warhol, 
der endnu ‘blot’ er designer og illustrator, har brugt maleri-
erne til at dekorere et butiksvindue. Warhol træffer derfor en 
drastisk beslutning: “Da Roy var så god til at lave tegneseri-
er, besluttede jeg mig på det tidspunkt for, at jeg ville holde 
op med at arbejde med tegneserier og i stedet gå i andre 
retninger, hvor jeg kunne være den første – så som kvantitet 
og serialitet.” Kunstkritiker og kurator Henry Geldzahler 
forstår Warhol: “Fra et strategisk og militært synspunkt 
har du selvfølgelig ret. Det territorium er taget.” Året efter 
debuterer Warhol som kunstner med en historisk udstilling 
med 32 malerier, der afbilder 32 Campbell’s-suppedåser. 

Da Warhol bliver ‘rigtig’ kunstner, har han forstået en ten-
dens i tiden: Stor kunst skal ikke længere blot være bedre 
end anden kunst. Nej, stor kunst skal være så nyskabende, 
at det slet ikke kan sammenlignes med anden kunst. En 
kunstner er ikke bare god, fordi han eller hun laver en 
 bedre variation over et velkendt tema end en anden kunst-
ner. Nej, en stor kunstner er den, der skaber noget helt nyt, 
opfindsomt, hidtil uset, originalt og banebrydende. 

Opfattelsen af kunstnere som fortrop, der peger samfundet  
i en ny retning, bliver formuleret i 1825 af den franske 
samfundsfilosof og soldat Henri de Saint-Simons sekretær, 
Olinde Rodrigues: “Det er os, kunstnerne, der skal tjene jer 
som avantgarde.” Op igennem det 19., 20. og 21. århundrede 
bliver kunstens nyhedsværdi kunstens væsentligste værdi.  
Et værks produktionsdato er vigtig. Mange af de mest 
fejrede avantgardekunstnere såsom Duchamp, Picasso, 
Malevitj, Kandinskij, Magritte, de Chirico og Kosuth har 
på den ene eller anden måde tilbagedateret egne værker. 
Det gælder om at komme først. Men anekdoten om Warhol 
og Lichtenstein illustrerer, at det, der er nyt på et galleri, 
ikke nød vendigvis er nyt hinsides galleriet. Det, der er nyt  
i kunstverdenen, er ofte kun nyt i netop kunstverdenen. Den 
kunstneriske fortrop er ofte blot kulturens bagtrop. Som 
Picasso selv forklarede: “Gode kunstnere imiterer. Store 
kunstnere stjæler.” 

Den vigtigste avantgardekunstner i det 20. århundredes 
kunsthistorie, franskmanden Marcel Duchamp, er kendt 
som konceptkunstens opfinder. I 1910’erne præsenterer 
han fundne objekter så som en pissekumme og et flaske-
tørrestativ som kunst. Men allerede i 1880’erne laver de 
såkaldte inkohærente kunstnere – satirikere, illustratorer 
og andre kreative – humoristiske udstillinger med lignende 
værker: et par bukser hængt på væggen med spredte ben 
betitlet “Eiffeltårnet”, en ramme uden billede og så videre. 
Andetsteds i 1910’erne udstiller den russiske avantgarde-
kunstner Kazimir Malevitj som noget nyt såkaldte mono-
kromer, for eksempel en sort kvadrat på hvid baggrund 
og en rød kvadrat på hvid baggrund. Men allerede i 1882 
udstiller digterenen Paul Bilhaud en sort firkant betitlet 
“Negere i slåskamp i en tunnel”, imens hans ven, forfatte-
ren Alphonse Allais, udgiver et ‘Førsteaprilsnarsalbum’ i 
1897, hvor han præsenterer hele syv monokromer såsom 
“De apoplektiske kardinalers tomathøst ved det røde hav.” 

De talrige eksempler på, hvor uopfindsom den opfind-
somme avantgarde er, behandles typisk som undtagelser. 
For hvis man vil være en stor kunsthistoriker, skal man 
skrive om de store kunstnere – og de store kunstnere er 
dem, der er skrevet mest om. To år inden Duchamp dør, 
konkluderer han selv: “Kunsthistorien er ekstremt tilfæl-
dig… Grundlæggende er det kun fortidens middelmådige 
værker, der har overlevet, imens de smukkeste, de fineste 
værker, er forsvundet. Dette er noget, som jeg tror på.”
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De store succeser står A for. Hun er kommet på forlag, 
har udgivet flere bøger, vundet en pris og høstet anerken-
delse. En helt lille stjerne er hun blevet, som folk lægger 
mærke til og skriver om og kalder “vigtig”. 

Med B er det anderledes. Ganske få ting er der 
kommet på tryk, og det er altid noget småt og mere eller 
mindre forfjamsket noget, som bevæger sig langt, langt 
under rada ren, som man siger. 
 
A kan blive irriteret på B: “Skal du ikke lidt mere i gang?” 
spørger hun. “Vil du ikke eller hvad?” Og så kan B selv-
følgelig godt kortvarigt føle sig lidt skodagtig og dum. 
Men inderst inde er hun glad nok. Og føler egentlig 
ikke den store trang til at ændre noget. Måske føler hun 
endda, at det, hun gør, er – ja, hvad? Hun har nogle gange 
prøvet at foreslå A, at det vel er meget fint, at der også er 
noget derude, som ikke så ivrigt kaster sig ind i konkur-
rencen, men det kommer altid til at lyde forkert. Som om 
B så  alligevel konkurrerer med A. På sådan en omvendt 
og spidsfindig og måske indebrændt måde. Som om B så 
vil hævde, at det hun gør faktisk er mere ædelt og sandt 
og virkeligt end det, A gør. Og det er faktisk ikke det, B 
mener. Eller er det? Nogle gange bliver B helt i tvivl. Men 
det er jo kun, når A tvinger B til at sammenligne sig med 
A. Og svare på hendes halve og hele angreb. Så skal B 
pludselig tale om det, hun går ind for. Og så er det hele 
pludselig ikke så ligetil længere. Det er ligesom om, B 
helt forsvinder, når hun skal tale i A's sprog og forholde 
sig til A's værdier. 

B har haft en periode, hvor hun ikke er kommet så meget 
ud. Har ligget meget i sofaen med sine samlinger. Hun 
har fået en idé til en stribe med den buddhistiske nonne 
Tenizin Palmo. Palmo skal sidde i sin Himalaya-hule i 
skrædderstilling og sige eller tænke koan-agtige ting. 
Tomt og dejligt.

B glemmer sig selv og kommer til at rode. A bliver 
afsindig:

“Du fylder hele stuen med dine ting,” siger hun. “Det 
er altså stadig min lejlighed, hvis du ikke har glemt det.” 

B bliver ærgerlig over, at A spiller det kort der. Hvem, 
der ejer tingene. Men hun får også altid helt ondt af A, når 
hun er på den måde der. Stresset. 

B gør sit bedste for at få styr på sit lort. Men så kom-
mer der en ny idé! Nederst i pamfletsamlingen har hun 
fundet et hæfte med mystikeren Liu Tiemo; zen-nonnen 
der blev kaldt The Grindstone of Iron. Måske hun skal 
være en slags gæstestjerne i striben? 

B skribler og bladrer og får røde kinder, og snart er 
der igen rodet, og det hele gentager sig.

B går en tur og er væk hele dagen. Men så da hun kommer 
tilbage... A har ryddet op og smidt pamfletsamlingen ud! 

De har et ukarakteristisk og faktisk ret hæsligt skæn-
deri. B kan nærmest ikke blive vred, men bliver det nu. 
Bliver ved og ved at slå fast over for A, at der var tale om 
uvurderlige samlinger. Fund, sjældenheder – alt muligt, 
der aldrig kan erstattes. A anholder ordet “uvurderligt” og 
siger, at det jo selvfølgelig har en affektionsværdi for B, 
men at det jo for pokker ikke er noget, “der nogensinde vil 
kunne bruges til noget.”

B har en bekendt, som lejer et kælderkontor i et industri-
kvarter i Ballerup, og B får lov til at låne det på ubestemt 
tid. Det er småt og fugtigt, men har til gengæld en Inco 
som nabo. Hver morgen laver B en stribe med Tenizin 
Palmo i bjerghulen, og striben tager hun med over til con-
taineren om aftenen, når hun skralder. Hun lægger den på 
hjørnet under en sten, og altid, når hun kommer op næste 
dag, er den væk. 

En dag står A i kælderkontoret. Hun er i opløsning, kan 
man se. Har ledt og ledt efter B. 

A forklarer om al den uro, hun føler, når B ikke er 
der og om forskellige skriveprojekter, der er gået i stå. A 
forklarer, hvordan hun ikke får ro, før skriveprojekterne er 
færdige, men hvordan uroen samtidig forhindrer hende i 

at skrive, og hendes tale går lidt i ring på den måde, og til 
sidst græder hun, og B må have armen om hende og trøste. 

Pludselig retter A sig op: 
“Man kan altså heller ikke bo hernede i sådan et 

 mørke, B,” siger hun. “Det er jo helt sindssygt.”

På vejen til stationen kommer de forbi fodboldbanerne. 
Da B helt automatisk stopper op og kigger lidt på en af 
amatørkampene, gør A det også. De står uden at sige 
noget med A's cykel mellem sig. 

“Nå, ja,” siger A så. “Jeg har reddet en af dine pam-
fletter. Den var røget ind under reolen.”

Hun rækker den til B. Det er den med Liu Tiemo – 
The Grindstone of Iron. B slår op og finder den koan,  
hvor Liu Tiemo passer sin onkels slagterbutik:  

En munk kommer ind og beder om det bedste  
stykke kød.  

“I min butik er alle stykkerne det bedste stykke,” 
 svarer Liu Tiemo. “Der er ikke et stykke, der er det  
bedste stykke.”

Ved de ord blev munken oplyst.

B tager A's hånd og smiler til hende.
“Jeg elsker dig,” siger hun.  
Så går de det sidste stykke gennem Ballerup og  

tager toget hjem.

Da B
næsten flyttede   

fra A 

Nikolaj Zeuthens skønlitterære bag-
katalog rummer  digtsamlinger, skuespil, 
tegneserier og romaner. Senest den 
kritikerroste“Buemundetguitarfisk” 
om (forfatter)livets B-sider.
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Ralf Christensen er musikredaktør og 
filmanmelderpåInformationmedenfortid
på DR. Står bag podcasten Album, der 
udgives på The Lake.

Musikanmelder Ralf  Christensen 
hylder fejl gennem musik historien 
som forud sætning for  nyskabelse  
og kigger ind i en fremtid, hvor 
men neskets fejlbarlighed er  vores 
 sidste bastion

Kom med tilbage til midten af 70'erne. Kom med inden-
for på et drengeværelse i en lejlighed på 159th Street i 
The Bronx, New York. Se, den 12-årige knægt Theo dore 
Livingston står og øver sig på at dj'e på sine pladespillere. 
Hans mor banker på for at få ham til at skrue ned, men 
i stedet stopper han bare vinylpladen med hånden. Han 
bemærker, at den laver en interessant lyd. Så da mama har 
lukket døren igen,  forsøger han at genskabe lyden.  

Fejl igen,
fejl bedre

Musik Han hol der hånden på pladen og fører den frem og tilbage 
under pickuppen, så den laver en summende, ulden lyd. 
Og, voila, scratching er født.

Dét, som Grand Wizard Theodore gør her, er afgørende . 
Han lytter til fejlen. Han fanger den som en uventet 
åbning ind til uhørte muligheder. En skabelsens gave helt 
uden for vores kontrol. En vej ind til skyggesiden, som 
rationaliteten og arbejdsiveren ikke har kunnet skaffe ad-
gang til. Det kan kun tilfældet, fejlen, fejlfortolkningen.

Det er tit på undersiden af vores kultur, på de kreative og 
løsslupne B-sider, at der sker noget nyt. Det er her, der er 
mod til at opsøge eller ære misforståelsen og fejlen.

Tag spolebåndoptageren især efter Anden Verdenskrig. 
I den franske statsra diofoni RTF's studier bruger Pierre 
Scha effer og Pierre Henry maskinen til at klippe stumper 
af reallyd sammen: et damplokomotivs sukken, hjulenes 
bumlen, signalfløjten. De kører indspilninger bag læns, 
skruer op og ned for hastigheder, klipper og klistrer sig 
frem til lommesymfonier af indspillet virkelighed. Og, 
voila, musique concrète, konkretmusik er født.

Techno og house handler – også – om bevidst misforstå-
else af tech. I de tidlige 80'ere er Roland-synthesizerne 
TR-808, TR-909 og TB-303 totale fiaskoer. De er tænkt 
som tromme- og bas-akkompagnement til almindelige 
musikere, men de lyder forfærdelig kunstigt i målgruppens 
ører. Der går et par år, så bliver maskinerne revurderet. 
Det sker, da de bliver solgt for småpenge hos marskan-
disere i Chicago og Detroit til folk som Ron Hardy, 
Frankie Knuckles, Juan Atkins og Kevin Anderson. De 
opdyrker de artificielle klange, organiserer dem til primal 
disco eller futuristisk funk – til glæde for fremtidige 
genera tioner. For house og techno er født.

Så er der glitch – hentet fra det jiddische ord for at glide 
eller smutte. På engelsk refererer det til malfunktion i 
elektronisk udstyr, men i slutningen af 90'erne bliver det 
også en genrebetegnelse. Her er fejldyrkningen vokset 
helt ud i navnet, og man kan høre folk som Alva Noto, 
Oval og Pan Sonic dyrke støj, hakkende cd'er og lyden 
af crashende hard-/software som æstetiske komponenter. 
En slags elektronisk konkretmusik høj på fejl.

Og fra vores egne fejlbarlige kroppes verden: Den teknisk 
nærperfekte sanger kan selv følgelig godt vække æstetisk 
benovelse – fra Pavarotti til Houston – men ofte viser der 
sig en anden personlighed, en sårbarhed, et temperament, 
når vi kommer fri af skønsangen og det absolutte gehør. I 
PJ Harveys udskridende vokal, i Dylans nasale æselklang, 
hos Tom Waits, der mere eller mindre bevidst smadrede sin 
stemme med whisky og cigaretter. I Nick Caves tit tonalt 
falske, kunstnerisk sande forkyndelser, i Johnny Rottens 
punkede syrebad. Vi føler os hjemme i fejlene – selv når vi 
ikke opfanger dem.

Fejlen bliver sikkert også central i den menneskelige rest, 
vi har tilovers, når Ar tificial Intelligence (AI) en dag har 
matchet eller overgået os på et væld af områder.

Selvfølgelig vil programmører for søge at genskabe usik-
kerhederne og småfejlene i det menneskelige, så AI også 
kikser og derved bliver til at være i stue med. Det ser 
vi allerede. Du kan bede din  musiksoftware om at lave 
tilfældige fejl i beatet, så det får et humanoidt swing.  
Og du kan få digitale klaverer, som kan  simulere knagen 
i det oprindelige aku stiske klavers krop.

Når AI for alvor kommer til orde og laver musik til os, 
så vil den menneskelige fejlbarlighed måske være vores 
sidste bastion. Og alt dét, som vi prøver at camouflere 
– vores utilstrækkeligheder, vores B-sider – bliver det 
sidste, der rent faktisk definerer os. Så fyr den af, fejl 
igen, fejl bedre.
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Scenekunst 11 år gammel. Skal for første gang være alene hjemme en 
hel aften i vores hus på landet. Mine forældre er kørt. Det 
er mørkt og blæsende. Jeg går ovenpå. Så kan ingen lure 
ind på mig ude fra mørket. Sætter mig på hug foran fars 
vinylsamling. Pink Floyd. ‘The Dark Side of the Moon’. 
Sætter den på pladespilleren. Sætter mig i fars lænestol. 
Som står placeret lige præcis midt imellem de to gigantiske 
højtalere. Og så begynder det. Jeg aner ikke, hvad det er, 
der begynder. Det er uhyggeligt. Introen på pladen. Lyde 
af hjertebanken. Skrig. Det er angst. Men det er også spæn-
ding. En dybtliggende biologisk trang til det ukendte. Det 
farlige. Det uperfekte. Efter det skjulte og det fortrængte. 
Det er lyden af en anden verden. Mørk. Mystisk. I en lang-
som glidende bevægelse suger den mig ind i noget. Ud af 
lænestolen. Om på bagsiden. Væk fra virkeligheden.

Teatret er noget andet end virkeligheden. Det er fortæl-
ling, repræsentation, spejling, fiktion, metafiktion. For 
mig er noget af det vigtigste indenfor teater bevægelsen 
ud af den virkelighed, vi normalt befinder os i og om til 
vrangsiden. Det væsentlige er mødet med det, vi ikke ser 
ved første øjekast. Det, vi ikke ser andre steder.

For hvis vi bare ser en 1:1-formidling af virkeligheden, 
sættes vi ikke i kontakt med det nye, det ukendte, det 
fremmede, det eksperimenterende, det udfordrende. 
Alt det, som måske er grimt og mørkt, ubehageligt og 
angstprovokerende, men som potentielt kan potensere en 
forandring i os. For i det sekund et menneske har sat sine 
ben i et teaterrum og helt bogstaveligt er gået ind i mørket 
og har sat sig i en stol, så kan der potentielt finde et møde 
med noget forandrende sted. Eller nærmere, et møde med 
noget, vi genkender, men ikke nødvendigvis ved, hvor vi 
genkender fra. Noget vi måske kender fra os selv oven i 
købet uden at vide, at det er der, vi kender det fra. Og dét 
møde, med noget udefinerbart genkendeligt eller noget 
genkendeligt udefinerbart, det tror jeg, vi har brug for. 
Det, tror jeg, er nødvendigt. 

Jeg mener ikke, at teatret nødvendigvis skal have en dan-
nelsesfunktion, skal oplyse os eller spejle vores tid, være 
samfundsmæssigt funderet og fyldt af samfundstendenser 
og samfundsrelevans. Teatret kan fortælle os historier, 
som vi har brug for at høre. Som vi ikke ved, at vi har 
brug for at høre. Som vi måske ikke engang har lyst til at 
høre. Vi har en dybtliggende biologisk trang til at kigge 
derom, om mod vrangsiden. Og opholde os lidt deromme. 
Inden vi igen vender tilbage til vores normale tilværelse. 
De to sider af livet har brug for hinanden. 

For hvis ikke vi har vrangsiden, så har vi ikke nuancerne, 
så forstår vi ikke dybderne, og så har vi ikke dimen sio-
nerne. Det er kunstens fornemmeste opgave at vise os 
dem, så vi mærker betydningen af dem, og så vi forstår 
behovet for dem. Og vi behøver ikke være bange for 
vrangsiden. Vi behøver ikke nære en dyb modvilje imod 
de mørke sider af mennesket. De rummer sandheder om 
livet og tilværelsen. Og vi må ikke lade de sider uddø. 
Vores kultur står foran sin undergang, hvis det sker. For i 
kunsten lever også meningen med livet. I kunsten kan vi 
opdage os selv. Noget af det, der er svært at opdage om 
os selv, kan vi nogle gange bedre opdage i kunsten.

Her kan det skjulte blive synligt. Her kan vi blive væltet. 
Flyttet. Omstyrtet. Og forandret. Mens vi sidder helt stille i 
vores stol i mørket. Og bagefter kan vi rejse os igen. Og gå 
ud i verden. Og fortsætte som intet var hændt. Hvis vi vil. 
Men så har vi været deromme. Vi har været ude af lænesto-
len. Væk fra virkeligheden. Omme på den anden side.

Line Mørkeby finder 
tilværelsens vrang sider 
i teatret, hvor det  
skjulte bliver  synligt

Line Mørkeby er prisbelønnet dramati-
ker. Aktuel med den Reumert-vindende 
 monolog ‘Jeg løber’ på Det Kongelige 
Teater og ‘Skam 2’ på Aveny-T fra 14.9.   D
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“Ræk armen i vejret,” lød ordren fra læreren i min første 
filosofitime i gymnasiet. “Kom, gør det nu!” Hvad skulle 
det til for, hvad ville han bevise? Jeg tøvede, men endte 
selvfølgelig med at gøre, som der blev sagt. Det var en 
autoritet, der bad om det. Alle de andre gjorde det jo også. 
Så vi sad der og viftede teenagesløvt med armene, da han 
sagde: “Tror I på en fri vilje”? 

Så nikkede vi. I takt. Som de selvstændige individer, vi 
jo bestemt var. De af os, der følte os som de klogeste, og 
det var sikkert inderst inde os alle, så vel nærmest på ham 
med foragt over det indlysende svar på spørgsmålet. Alt 
imens vi stadig sad med en slap arm løftet i vejret på hans 
befaling. Styret af lærerrespekt, autoritetstro, gruppepres 
og frygt for at falde udenfor.

Den store løgn i den vestlige kulturkreds er idéen om kvin-
ders underlegenhed. Det skriver filmkritiker og forfatteren 
Molly Haskel i sin bog ‘From Reverence to Rape – The 
Treatment of Women in the Movies’, der udkom første 
gang i 1973. Hun gennemgår repræsentationen af kvinder  
i filmhistorien fra stumfilmtiden over Hollywoods guld-
alder og op til 1970’erne, hvor den drengerebelske æra 
kaldet New Hollywood tog form. Det var instruktører som 
Martin Scorsese, Francis Ford Coppola og Steven Spiel-
berg, der tegnede den tid. Et simpelt opslag på Wikipedia 
vil afsløre, at ikke en eneste kvindelig instruktør er nævnt 
som vigtig for perioden. Haskel skriver, at behandlingen 
af kvinder i film i 1960’erne er historien om fravær. Der 
er gået over 40 år siden Haskels bog. Billedet har ikke 
ændret sig væsentligt siden.

Men skal man ikke tro, at de film, skuespillere og instruk-
tører, der har fået plads i filmhistorien, er indiskutabelt de 
bedste? Når der skrives filmhistorie, fremhæves tekniske 
og stilistiske landvindinger naturligvis. De apparater, 
produktionsforhold eller finansieringsmodeller, der har 
ændret måden at lave film på, kan uden stor diskussion 
udpeges og beskrives. Men det er i høj grad de film, der 
er faldet i flertallet af filmkritikernes og de store filmfesti-
valers smag, der er blevet fremhævet, løftet op og frem i 
lyset. Der er blevet til filmhistorie. Og det er dermed også 
de film, som publikum har hørt mest om, som de har haft 
nemmest ved at få adgang til, og som de også har formet 
deres filmsmag efter. Hvem vil med ind og se den nyeste 
Oscar-vinder, den seksstjernede film eller Guld palme-mod-
tageren, ræk armen i vejret! 

A-siden af filmhistorien er naturligvis kurateret. Det kom-
mer vel næppe som en overraskelse. Men der er ikke man-
ge i mainstreamkulturen eller i den offentlige debat, der 
før for nylig har hæftet sig ved en temmelig spektakulær 
fællesnævner for både de blåstemplende og det blåstemp-
lede. Fællesnævneren er mænd. Det er en konstatering, et 
beviseligt faktum, og det burde derfor ikke provokere, at 
man pointerer det og samtidig diskuterer, hvilken betyd-
ning det har haft for vores kulturopfattelse. Men det gør 
det. Især provokerer det mænd. 

I årevis har mantraet fra filmfestivaler og andre kuratorer 
for filmkunsten lydt, at de kun ser på kvalitet, når de 
udvælger film. Det er med andre ord kun gode film, der får 
de populære og prestigefulde festivalers kvalitetsstempel, 
det er kun de bedste, der bliver præsenteret i det, nogle 
gange livsvigtige, udstillingsvindue som en filmfestival er. 
Eller hvad? Man må svare polemisk med et nyt spørgsmål: 
Hvis pengemænd, filmkonsulenter og festivaler kun støtter 
gode film, hvorfor ser vi så så mange dårlige film på det 
store lærred?  

Det er selvfølgelig, fordi vi ikke alle deler smag. Der er 
ingen fast, uforanderlig definition af, hvad der er godt, 
og hvad der er skidt. Kvalitet er ikke et objektivt begreb, 
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NannaFrank-Rasmussenerfilmanmel-
der ved Jyllands-Posten og formand for 
 Danske Filmkritikere.

Film
men derimod en plastisk størrelse, der konstant er 
til forhandling, der er styret af både tidsånd og den 
enkelte tilskuers erfaringer. Om vi vil det eller ej, så er 
køn også en del af den ligning. Alligevel har kun ét køn 
i vid udstrækning haft definitionsretten over den gode 
smag i filmhistorien. Og derfor lyder den bastante kon-
klusion, at kvinder er blevet forvist til filmens B-sider. 
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Jesper Pagh er arkitekt, debattør og 
 underviser på KADK. Tidligere direktør 
i Akademisk Arkitektforening og redak-
tør på Arkitekten.

Arkitektur På sporet af
det ubyggede 
miljø

Arkitekt og debattør 
Jesper Pagh finder 
efter krigstidens største 
arkitek oniske hits i 
alt det guld, der aldrig 
blev  bygget

I arkitektverdenen er præmieret ikke lig realiseret. Arki-
tekterne Cort Ross Dinesen og Birgit Skovfoged Øster-
gaard er siden 1974 blevet præmieret i stribevis af konkur-
rencer og prisopgaver. Deres konkurrenceforslag udvikler 
sig i en stadig mere abstrakt retning. Omkring 1990 er 
informationen om kontekst og funktion i deres forslag til 
eksempelvis Statens Museum for Kunst blevet reduceret 
til et absolut minimum af tynde streger. Herfra følger 
arkitekterne den konkrete bygningskunst endeligt ud ad 
døren og kaster sig ud i en altomfattende undersøgelse af 
arkitekturens væsen med fokus på topologi, morfologi og 
en ideel kunstnerisk forslagsstillen. 

Knud Fladeland Nielsen deltager og præmieres i 1990erne 
i vid udstrækning i de samme konkurrencer som Dinesen 
og Østergaard uden konkrete bygninger til følge. 

De meget forskellige forslag i de samme konkurrencer er et 
tydeligt eksempel på, hvordan arkitektkonkurrencen virker 
som et debatforum. Dinesen og Østergaards abstraktioner 
over for Fladelands ønske om at formidle og præcisere 
stedet igennem et klart arkitektonisk greb. Fladeland vinder 
eksempelvis international hæder med en andenpræmie i 
konkurrencen om Operaen i Oslo i 2000. 

Kent Martinussen står i 1990erne i spidsen for Studio 
Chiasmos – et arbejdsforum af yngre arkitekter – som på 
biennalen i Venedig i 1996 udstiller et radikalt forslag til 
et bolig- og erhvervsbyggeri på Dokøen i København, der 
heller aldrig så dagens lys. Projektet er – som Martinus-
sen siger i et interview i 1998 – et udtryk for et ønske om 
“langsomt og ydmygt at udforske, om der i dag på samme 
måde som i barokken kan etableres et rumbegreb, der giver 
mening i forhold til, hvad der ellers sker på de kulturelle, 
kunstneriske og videnskabelige områder.” Det er fortsat et 
spørgsmål, som ikke er blevet endeligt besvaret, men som 
Kent Martinussen i forskellige former er blevet ved med at 
stille, siden han i 2001 tiltrådte som adm. direktør i Dansk 
Arkitektur Center (DAC). 

I starten af det nye årtusinde begynder der at ske noget 
andet. Igen. Der kommer gang i byggeriet igen, og ingen 
ser sig tilbage før i 2008, hvor aktiviteten i byggeriet igen 
var på næsten samme niveau som i midten af 1970’erne. 

En ny generation af arkitekter blomstrer frem, og selvom 
det nu måske snarere end velfærdssamfundets udvikling 
er dets afvikling, der er på dagsordenen, finder også dette 
sin form – rundet af de fore gående årtiers faglige debat, 
eksperimenter og kritiske  undersøgelser. 

Arkitekturens B-sider bliver aldrig bygget. Men listen 
over de ubyggede mesterværker er fuld af greatest hits. 

Arkitektur er ikke lig singler med A- og B-sider. Man byg-
ger ikke det hus, bygherren har bedt om, og så dét, man 
har lyst til på grunden ved siden af. Og så alligevel. Listen 
over ikke-realiserede projekter er meget længere end den 
over de rea li serede. Og det aldrig byggede, er ofte langt 
mere radikalt og undersøgende end deres mere pragmati-
ske modstykker. 

Årtierne efter Anden Verdenskrig var en storhedstid for 
danske arkitekter. Under alle tiders største byggeboom 
gav de form til velfærden – en form, der stadig i dag står 
som et lysende eksempel på, hvordan et samfunds værdier 
afspejler sig i det byggede miljø. 

Fra midten af 1970’erne begynder der at ske noget andet. 
Aktiviteten i byggeriet falder for i 1994 at nå det laveste 
niveau siden 1960. Undervejs erklærer den amerikanske 
arkitekt Charles Jencks, at den moderne arkitektur er 
afgået ved døden. 

Det er en svær tid at være arkitekt i. Men mens betonkano-
nerne tier, er der mulighed for at undersøge arkitekturens 
væsen nærmere. Ismerne blomstrer, tegninger, modeller og 
fotografi får status som værker i deres egen ret. I mangel 
af byggeopgaver bliver arkitektkonkurrencer, prisopgaver 
og kunstfondsfinansierede projekter stedet, hvor nogle af 
fagets fremmeste viser mulige veje ud af krisen, og – uden 
nogensinde at få bygget noget – sætter afgørende spor. 
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Den anden prins
8/9 kl. 14-15.30

ChristiansborgSlothylder
alle‘toerne’.De,derhver
isærblevfødtsomden
andensønidenkongelige
familie.Hvemhuskerviidag?
HørhistorienomChristian5.s
brorPrinsJørgen,Christian
7.s bror Arveprins Frederik 
ogChristian9.sbrorPrins
Vilhelm.Énblevprinsgemal
tilenmagtfulddronning,én
forsøgteatovertagemagten
frasinsygebror,ogénblev
konge i et fjernt land. Det er 
ikke altid nemt at være num-
merto,mennoglegangekan
det faktisk være en fordel.   

Mødested: indgangen til  
De Kongelige Repræsen ta
tionslokaler, Prins  Jørgens 
Gård nr. 5
Voksne:125kr.,børn(4-17
år):60kr.www.christians-
borg.dk 
Omvisning
Spor:Samfund

Byvandring gennem 
Frederiksberg på fattig-
mandskost
8/9 kl. 15-18

Museumsinspektørved
BakkehusetGertrudWithog
IT-arkivarCasparChristian-
senbesøgerskyggesidenaf
Frederiksberg og fortæller 
alledehistorier,vinormalt
ikkehører.Prostitution,mord,
svindel,fattiglemmeriFrede-
riksbergKirke,værtshuslivet
ogdefattigeslivpådetfine
Frederiksberg.Turengårfra
MøstingsHusviaFrederiks-
bergRådhus,Allégade,
FrederiksbergKirke,Frede-
riksberg Have og Slot og 
slutteriBakkehuset,hvorder
bydes på fattigmandskost. 
Drikkevarertilkøbes.

Mødested ved Møstings 
Hus, Andebakkesti 5
100kr.www.billetto.dk
Byvandring.Udflugt.Mad
Spor:Samfund 

 Søndag 9. sep

 
Fra B til A: Genbrugs-
værksted i børne bib-
lioteket
9/9 kl. 10.30-12.30

Engangvargenbrugsamfun-
dets B-side. I dag laver vi det 
om til brugbare nye sager. 
Is-skeerblivertilvindmøller
ogæggebakkertilsørøver-
skibe. Det kreative værksted 
eråbentforbørnogderes
voksne. Skraldeprinsessen 
Marie styrer værkstedet og 
trækker kunstens essens ud 
af genbrugsmaterialerne. 

Kvarterhuset
Gratis
Familier.Workshop.Børn
Spor:Kunst
 

Kirken backstage
9/9 kl. 11.30
 
BrønshøjKirkesB-sider.Kom
medbackstageiKøben-
havnsældstekirkebygning.
Nedidefjernestekroge,op
overhvælvingernepåloftet,
helttætpådenhundredeår
gamlegraffitiiklokketårnet,
indtilkølerummeneikapel-
let.Undervejsgørviogså
holdtveddenindgang,der
engang kun var for kvinder. 

Brønshøj Kirke
Gratis
Omvisning
Spor:Samfund

 
Sladder og skandaler på 
Det Kongelige Teater 
9/9 kl. 14-15

DetKongeligeTeaterhar
gennemtidenlagtscenertil
store kunstneriske oplevel-
ser.Menbagdefinefacader
er det ikke altid gået stille af. 
Teatretharværetcentrum
for farverige skandaler med 
kunstnere,adeligeogkonge-
ligesomaktører.Blivlukket
inditeatretsfinurligeverden
oghør,hvorforAugustBour-
nonvillei1841fikhusarrest
ogethalvtårslandsforvis-
ning.DetKongeligeTeaterog
Foreningen Ofelia Plads invi-
tererteaterhistorikerAlette
Scaveniusogteaterredaktør
påBerlingskeTidendeJakob
Steen Olsen til en slabberas 
om sladder og skandaler. 

Det Kongelige Teater,  
Ofelia Plads
Gratis
Foredrag
Spor:Scenekunst

Børns B-sider
9/9 kl. 17

Ensomhed,uansvarlige
voksne,skilsmisseogsorg.

Isnart38årharengagere-
deungefraBørnepaneleti
Albertslund besvaret bekym-
redebørnshenvendelser:
“Mor og far de skændes 
morgenogaften,jeger
bangeogmorgræder.”“Alle
mineveninderharoplevet
sex.[…]Erjegunormal?”
Anders‘Anden’Matthesen
og folketingsmedlem Stine 
Brixhartrådtderesbørnesko
iBørnepanelet.TilBørns
B-siderbyderBørnepanelet
på fællesspisning og giver 
et indblik i arbejdet med at 
skabeforståelse,omsorgog
fællesskab. Arrangementet 
erendelafUSKIK.

Forbrændingen
75kr. 
www.forbraendingen.dk 
Foredrag. Debat. Mad. 
Fællesspisning.Børn
Spor:Samfund

Mandag 10. sep

 
Dukketeater om men-
neskerettigheder
10/9 kl. 16

Forestil dig en verden 
udenrettighederforbørn
og voksne. Passepartout 
TheatreProductionsopfører
forestillingen‘TOBE’omto
forelskede,derikkemåfå
hinanden,fordidekommer
fra forskellige kulturer. Derfor 
mådeflygtefraderesland–
ogforsøgeatfåasyletandet
sted. Historien fortælles med 
hverdagstingsombade-
svampe,tandbørsterogan-
det,derkanforvandlestilde
finestefigurer.Dethandler
omdin,minogallesrettilet
værdigt liv. For familier med 
børnialderen6-12år.

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis.Tilmelding 

www.genbib.dk/goldendays
Teater.Performance.Børn
Spor:Scenekunst

Livestemmer/podcast: 
LGBT-historier i ørerne
10/9 kl. 16

Forelskelse,ensomhedog
identitetsforvirring på en 
åbenhjertigogkærligdigital
byvandring. NGO’en Levende 
Menneskerettighederhar
lavetenpodcastserieomunge
medLGBT-identitet,somvi
hørermedåbnehjertervia
hvervoressmartphonepå
en fællesvandring gennem 
byen. Vores analoge guide 
bryder ind undervejs for at 
delestedsspecifikhistorie
fraentid,hvorLGBT-rettig-
hederikkevarnoget,man
kunne tage for givet. 

Mødested ved Nyhavn 26
35kr.www.billetto.dk
Byvandring.Podcast
Spor:Samfund

Alsang fra B-siden
10/9 kl. 17-18

Igenerationerharvisunget
ognynnetdem:Deletteviser
omsvigtedekvinder,om
børn,derdøraftuberkulose
ogomham,derhængerlige
lovligtmegetudhenneom
hjørnet,nedeikælderen.
Viserne er triste skæbne-
for tællinger fra bagsiden 
af danskernes liv. I aften 
syngeroghørervikendte
og mindre kendte sange om 
dødogulykke,omproblem-
børnoguskyldigeofre.
Ved klaveret slår pianist og 
komponistMickeyPless
tonerneantilfællessang,
mensmuseumsinspektør
vedAlhambraogforfatter
RikkeRottenstenbinder
sangene sammen. 

Alhambra – museet for 
humor og satire
50kr.www.billetto.dk
Koncert.Fællessang
Spor:Scenekunst.Musik.
Samfund

Børns vilkår på Vesterbro 
10/9 kl. 17-20

Barndommensgade.Børne-
livetpåVesterbroi1920’erne

og frem til byfornyelsen i 
70’ernevarprægetafelen-
digeboligforholdogstorfat-
tigdom. Med udgangspunkt 
ibørneinstitutionenSaxolys
arbejdemedbørnogunge 
i en bydel med elendige bolig-
forholdogstorfattigdom
fortællesenhistorieomfore-
tagsommeildsjæle,somville
detallerbedsteforbørnene
fra Vesterbro. Arrangeret af 
Dansk Pædagogisk Historisk 

Festival Program
7.—23. sep

Torsdag 6. sep

 
Penge på hjernen
6/9 kl. 17-18

Money,money,money…Vi
kanikkeleveuden,mende
bringer også mange bekym-
ringer. Forstår vi egentlig 
deresmagtoveros,oghvor-
dandeændrervorestanker,
følelserogopførsel?Bliv
klogere på den psykologiske 
bagsidevedpenge,nårfor-
fatter og journalist Claudia 
Hammondstillerspørgsmå-
let:Hvordanpåvirkerpenge
voresdømmekraft?Claudia
Hammond er radiojournalist 
påBBCiEnglandogtageri
foredraget udgangspunkt i 
den nyeste forskning inden 
forpsykologi,neuroviden-
skabogadfærdsøkonomi. 
På engelsk.
 

Medicinsk Museion
75kr.www.billetto.dk
Foredrag
Spor:Samfund

SLOW – en aften om  
det glemte 
6/9 kl. 17-22
 
Iethistoriskperspektiv
glemmervidet,somikke
er skrevet ned eller skildret 
på anden vis. Dyk ned i 
glemtemysteriekulter,tabte
skriftsprog og farveforsk-
ning,derharomstyrtetvores
syn på Antikken. Bliv klogere 
på,hvordankunstgennem
tiden er blevet brugt til at 
skriveogomskrivehistorien.
Mødblandtandreprofessor
VincentF.Hendricks,Glyp-
toteketssamlingschefRune
Frederiksen,ægyptologZiff
Jonker og klassisk arkæolog 
JulieLejsgaard.Oglytmed,
når Mikael Simpson spiller 
Festsalen op med glemte 
toner fra musikkens B-sider.

Ny Carlsberg Glyptotek
Gratismedentrébillettil
museet
Foredrag. Omvisning. 
Koncert.Udstilling.Mad
Spor:Kunst

 Fredag 7. sep

Golden Days åbningsfest: 
B-sider i Skuespilhuset
7/9 kl. 16-19

Årets Golden Days Festival 
åbner med en folkefejring 
iSkuespilhuset.Viende-
vender Historiens B-sider 
indenforsamfund,arkitektur,
scenekunst,film,litteratur,
kunst og musik. B-siderne 
bliver bragt i spil med smags-
prøverfraåretsfestivalpro-
gram,mensvidrikkerølog
fejrer fejl og eksperimenter.
 
Det Kongelige Teater, 
 Skuespilhuset
Gratis
Oplæsning. Musik.  
Fællesskab. Øl 
Spor:Samfund.Arkitektur.
Scenekunst.Film.Litteratur.
Kunst.Musik

Thorvaldsens ukendte 
sofapuder
7/9 kl. 17

Vifortællerhistorienomde
flottesofapuder,somunge
kvindelige fans broderede til 
superstjernenThorvaldsen,
dahanvendtehjemtilDan-
markeftermangeåriRom.
Dufårogsålejlighedtilat
prøvekræftermednogleaf
motiverne og mosaikkerne 
fraThorvaldsensMuseum.
Birgitte Vase Agersnap fra 
ThorvaldsensMuseumstår
for en kort fortælling om 
puderne,ogbagefterkandu
brodere eller strygetrykke på 
enmedbragtt-shirtmedmo-
tiverne.Dukankøbebroderi-
kitsmedThorvaldsen-moti-
ver og strygemotiver.  
Vi byder på en fredagsdrink  
iThorvaldsenssmag.

STORM20 
45kr.www.billetto.dk
Foredrag.Workshop
Spor:Kunst

Adgang: Hemmelig 
 bunker under biblioteket
7/9 kl. 17-22

UnderRødovreBibliotek
gemmersigenhemmelig
bunker,hvorviforenaften
lader fortidens ældgamle 
historiertalesammenmed
nutidens unge stemmer. 
Dybtnedeunderjorden,
omkranset af den kolde krigs 
trussel,åbnerungekreative
sjæle op for deres indre liv. 
Hørombunkerensformål
somkommandocentraloggå
påopdagelseihistorien,som
den udfoldede sig dengang. 
Og nu. Hvad frygtede vi under 
denkoldekrig?Oghvadfryg-
terdeungenu?Ungkunstog
koldkrigmødes. 
 
Arrangementet er en del  
afUSKIK.

RødovreBibliotek
Gratis
Omvisning.Udstilling
Spor:Kunst.Samfund 

Lørdag 8. sep

 
2BMe
Fernisering 8/9 kl. 11-13  
Udstilling 7/9-23/9 
 
Med udgangspunkt i det 
levede og levende ung-
domsliv præsenterer unge 
et alternativt blik på nutidig 
historieskrivninguden
filter.Installationen2BMe
viser nogle af B-siderne ved 
ungdomslivet i dag og kan 
som et spejl vække genklang 
ogrefleksionhosmennesker
i alle aldre. Få et anderledes 
perspektivpådetsamfund,
vileveri,nårdeungeudstil-
ler det fortrængte. Værket er 
blevet til i samarbejde med 
kunstnerenBjørnIgnatius
Øckenholt.Arrangementet
erendelafUSKIK.

Ballerup Bibliotek
Gratis
Udstilling.Installationpå
hegn.Børn
Spor:Kunst

 
Holdet bag herskaberne
8/9 kl. 13-16

Framidtenaf1700-tallet
blom strede landsstedskultu-
renogelitenholdtoverdådige

middagsselskaber i sommer-
halvåret.Oplevbagsidenaf
denglitrendefacadeogbliv
endelafdethårdtarbejdende
tjenestefolk.Scenenersati
1810.FamilienFrieboeskal
holdefintselskabpåderes
smukke landsted Frieboes-
hvile.Kombagkulissenog
hjælpmedatgøreklartil
festen.Skoeneskalpudses,
bordetdækkes,fruenshår
sættesogkobbertøjetstråle.

LyngbyTaarbæk Stadsarkiv 
Gratis 
Byvandring.Udflugt.Teater.
Performance.Udstilling.Børn
Spor:Samfund 
 

For enden af Kanonløbet
Fernisering 8/9 kl. 14 
Udstilling fra 8/9

Bag metertykke kampe-
stensmurehængerlugten
af krudtslam stadig ved 
detgamlecentrumfor

Danmarks våbenindustri. 
Herfrakomkrudt,kugler
ogkanoner,derskrev
danmarkshistorie.Medkrig
følgerrædsel.Byersmadres,
familiersplittes,mennesker
lemlæstes.Erdetværdat
prise?Detundersøgeren
gruppeungekuratorer,der
fylderTrækulsbrænderiet
med sanselige oplevelser. 
Resultatetafsløresafmu-
seumsleder Frank Allan og 
deungeunderKrudtværks-
festivalen. Arrangementet 
erendelafUSKIKogeret
samar bejde mellem enga-
geredeunge,Industrimuseet
FrederiksVærk,Halsnæs
Bibliotekerne og Halsnæs 
Kommune.

Frederiks Værk, Trækuls
brænderiet, Krudtværks
området
Gratis
Udstilling
Spor:Film.Kunst.Samfund.
Arkitektur. Musik

SE København – film i Thor-
valdsens Museums  indre gård
6/9 kl. 21-22.30  
(døre åbnes kl. 20.30)
 
“Byen er historien, du ikke ved, hvor ender,” siger 
Palle Vedel om sin nyeste film ‘SE København’.  
En visuel hyldest til byens mange rum, mellemrum, 
former, teksturer, lys, skygger, adfærd og detaljer. 
Uden ord, men med en original lydside skabt af 
blandt andre Brian Eno. Nyd filmen og et glas vin 
under åben københavnerhimmel i Thorvaldsens 
Museums indre gård (i tilfælde af regn indendørs). 
Cinematekets programredaktør Rasmus Brendstrup 
fortæller forinden om bysymfonier på film.  

Thorvaldsens Museum
70 kr. www.billetto.dk 
Foredrag. Film
Spor: Film. Kunst

Ebberødgård: Ånds svage-
forsorgen i Rude Skov
9/9 kl. 12 og 14
 
Øjenvidneberetning, stemningsskabende kunst og 
historiske facts samles i en tankevækkende reflek-
sion over alvorlig vanrøgt, afstraffelse og fiksering. 
Åndssvageanstalten Ebberødgård er et af de sorteste 
kapitler i den nyere Danmarkshistorie. Socialråd-
giver Hanne Reintoft fortæller om sine erfaringer 
som ung praktikant i 1950’erne. Tiden på Ebbe-
rødgård gjorde, at Reintoft viede sit liv til at tale 
de svages sag. Vi besøger også det smukke kapel i 
skovbrynet, hvor fortidens stemninger understreges 
af billedkunstner Lotte Tauber Lassens videoværk 
ledsaget af musik ved Rudersdal Kammersolister.

Ebberød
125 kr. www.place2book.dk 
Foredrag. Omvisning. Oplæsning. Koncert. Udstilling
Spor: Samfund

Dansktoppens B-sider
8/9 kl. 16-17.15
I år er det 50 år siden, radioprogrammet Dansk-
toppen blev sendt første gang. Dansktoppen blev 
siden til et genrebegreb for dansksproget pop- og 
slagermusik som ‘Den knaldrøde gummibåd’ og 
‘Så længe jeg lever’. I 60’erne og 70’erne udkom 
dansktopmusikken primært på singleplader med 
et nummer på hver side. For det meste var det 
A-siden, der kom på Dansktoppen. Men hvad var 
der på B-siden? Tammi Øst, Iben Hjejle, Carsten 
Bjørnlund og Kristoffer Fabricius synger dansktop 
akkompagneret af Emil de Waal Trio. Konferen-
cierer er Henrik Smith-Sivertsen og Jesper Egelund. 
Hør sange, som oprindeligt blev sunget af blandt 
andre John Mogensen, Peter Belli, Birthe Kjær og 
Birgitte Lystager.

Det Kgl. Bibliotek
200 kr. www.billetlugen.dk
Koncert
Spor: Musik

Bix for Kidz on BLOX  
med Rosa fra Ramasjang
8/9 kl. 10-13
Det ene barns affald er det andet barns guld. 
Bryghuspladsen foran BLOX omdannes til en stor 
markedsplads med byttebikse og loppemarked for 
børn og familier. Og for at gøre det ekstra hyggeligt 
kommer Rosa fra Ramasjangs Byttebiksen forbi og 
bytter med. Så kom og mød Rosa og gør et kup i en 
af boderne. Tag dit gamle legetøj med. Alle børn er 
velkomne. Der skal dog bookes stadeplads via  
www.billetto.dk. Børn fra 6-9 år kan alene bytte lege-
tøj: altså ingen handel med penge. Gratis stadeplads. 
Børn fra 10 år og opefter må gerne købe og sælge 
for penge. 85 kr. for en stadeplads.
 
BLOX
Gratis adgang til pladsen. Stadeplads bookes på  
www.billetto.dk
Børn. Byttebiks. Loppemarked
Spor: Samfund

Foto:MichaelMüller
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Forening,VesterbrosLokal
Arkiv,StudenterSettlemen-
tet Vesterbro og Daginstitu-
tionen Saxoly. 

Studenter Settlementet 
Vesterbro 
Gratis.Tilmeldingoleschult-
zehenriksen@gmail.com
Foredrag. Debat. Omvisning. 
Udstilling
Spor:Samfund
 
 
Bagsiden af Amager og 
Anden Verdenskrig
10/9 kl. 17-20.30
 
FraFilipsparkentilKløver-
marken–enturgennem
Amager omkring verdens-
krigensafslutning,hvor
forræderi,likvideringer
og selvtægt blev en del af 
historiensB-siderpåøen.
Afslutning og fælles middag 
påøensspisestediPrismen.
Betalingomfatter2-retters
menu med sæsonens 
råvarer.Drikkevarerkøbes
separat. Byvandringen ledes 
afBjarneFey,chefforKultur
S,ogvarercirka2timer.
ArrangeretafKulturS.

Mødested Filipsparken, 
hjørnet af Parmagade og 
Maltagade 
260kr.www.billetto.dk
Byvandring. Fællesspisning
Spor:Samfund

 
B-mennesker 
10/9 kl. 19-20.30
 
‘JegerB-menneske–Kamp-
skriftforetsamfund,derun-
derstøtteralledøgnrytmer’.
Det er titlen på foredrags-
holderogingeniørCamilla
KringsbogomB-mennesket
ivorestid.CamillaKringer
stifter af foreningen B-sam-
fundettilstøtteogoplysning
forB-mennesker.Ensamtale
mellem et B-menneske og 
søvnvejlederHeidiJørgen-
senomforskelligedøgn-
rytmersindflydelsepåaltfra
arbejdsliv til fritid og samliv. 

Stadsbiblioteket i Lyngby
Gratis.Tilmeldingpå 
www.lyngbybib.dk  
Foredrag. Debat
Spor:Samfund

 
Tirsdag 11. sep

Skolen på vrangen
11/9 kl. 14-16
 
Varduden,derlavedebal-
ladeiskolen?Ellerkyssede
skolekærestenismug,når
lærerenkiggedevæk?
Formidlings arkivar Astrid 
Lystbæk Ander sen viser 
rundtiLyngby-Taarbæk
Stadsarkivsudstilling‘Din,
minogvoresskole’,hvorvi
vender skoletiden på vrangen 
og sætter fokus på skolens 
B-side og livet udenfor 
klasselokalet.Efterfølgende
bydervipåkaffe,kageogen

hyggeligsnakomdeminde-
værdigeoplevelser,derskete
baglærerensryg.Taggerne
et skolefoto eller et andet 
minde med til udstillingens 
erindringstræ. 

LyngbyTaarbæk Stadsarkiv
Gratis
Foredrag. Omvisning. 
Udstilling
Spor:Samfund
 
 
Beatklubben: 1960’ernes 
B-sider
11/9 kl. 17-18.30

Oversetetracks,vildskud 
ogvidundere.1960’ernestår
for mange som det stærke-
steårti,nårvisnakkerom
rockudgivelser.Beatklubben
zoomerindpåtreafårtiets
størstenavne:TheBeatles,
TheRollingStonesogThe
BeachBoys,somikkekun
udgavlegendariske,men
også fantastiske singler og 
eksperimenterende B-sider. 
Medbring dine egne ynd-
lings-B-siderfra1960’erneog
præsenter dem for os andre. 

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis.Tilmeldingsza@
gentofte.dk
Foredrag.Koncert
Spor:Musik

 
Grønlandsk løsrivelse:  
Foredrag med Martin 
Breum
11/9 kl. 17-18.30
 
Hvadskerder,hvisGrønland
riversigløsogkongerigets
territorium formindskes med 
98procent?I1918indgik
Danmark og Island en aftale 
omislandskselvstændighed
i en personalunion med 
Danmark.Kandetnæsten
glemte storpolitiske eksperi-
ment tjene som inspiration 
tilenfremtidigdansk-grøn-
landskrelation?Hvordan
vil det påvirke Danmark og 
danskerneogGrønlandog
grønlænderne?Prisvindende
journalist Martin Breum dis-
kutererspørgsmålenemed
udgangspunkt i sin seneste 
bog,‘HvisGrønlandriversig
løs–enrejseikongerigets
sprækker’.

Arktisk Institut og 
 Polar biblioteket
Gratis. Begrænset plads. 
Tilmeldingfoto@arktisk.dk
Foredrag
Spor:Litteratur.Samfund

 
Poesi og skvalderkål
11/9 kl. 17-19
 
“Manskaldyrkesinhave”,
skrevVoltaire,menhvad
skerder,nårviladerståtil?
VihylderhavensB-siderset
med litteraturens blik. De 
uønskedevækster,skade-
dyreneogforrådnelsen,men
også det usynlige rodnet 
under jorden og insekter-
nes indre liv. Haveejer Jens 
Juhlfortællerikolonihaven
Slottetomøkologiogselv-

forsyning. Litteraturformidler 
ChristineFurFischerlæser
op fra primært yngre danske 
digtere,derberørerhavens
æstetik. Arrangeret af Glad-
saxe Bibliotekerne. 

Haveforeningen Smørmosen
Gratis.Tilmelding 
www.gladbib.dk
Byvandring.Udflugt,
 Oplæsning
Spor:Litteratur

 
Hvad synes du om dansk 
litteratur?  
11/9 kl. 19 og kl. 20.15

Etmultimedieshowved
NikolajZeuthen,derer
aktuel med den kritikerroste 
‘Buemundetguitarfisk’.
Zeuthentagersang,skuespil
og live-tegneserier med på 
scenen.Ledsagetafillu-
strationer på en storskærm 
giverZeuthenprøverfrasine
tegneseriealbums og de 
sange,somZeuthennormalt
spiller med orkesteret Skam-
mensvogn.Tilsidsttosmå
enaktere med guest stars. 
Imuseetsintimerammer,
mellem den gamle mesters 
malerier,erduhelttætpå
Zeuthensmultimedieshow.

Storm P. Museet
75kr.www.billetto.dk
Performance.Oplæsning.
Koncert
Spor:Kunst.Scenekunst.
Musik. Litteratur

Onsdag 12. sep
 

 
Arkivalier og croissanter 
12/9 kl. 9-10 
 
Etarkivalskperspektivpå
historiensB-sideriRigsar-
kivetssmukkeHarsdorffsal
tilsatenkopkaffeogencro-
issant. Arkiverne dokumen-
terer fortiden og nutiden for 
fremtidens skyld. Her er der 
ikkenogetfilter.Samfundets
skæve vinkler gemmer sig 
iarkivet,sortpåhvidt,og
formidles denne morgen af 
arkivarer,derereksperteri
at formidle fortiden gennem 
vores skriftlige kulturarv. 

Rigsarkivet
Gratis
Foredrag
Spor:Samfund

Udvidet Forskerkvarter: 
Samlingens B-sider
12/9 kl. 14-15
 
Spot på bagsider af museets 
samlinger og arkiver. Muse-
umsinspektørRikkeZinck
vender malerier på vrangen 
ogviserværkersbagsider,
der gemmer på et utal af 
historier,håndskrevnehils-
ner og malede skitser. Også 
museets arkiver rummer et 
havafhåndskrevnebagsider
i den store samling af mere 
end25.000breve,som
kun få kender til. Museets 
arkivmed bejder Signe Hav-

steen graver kunstnerbreve 
frem,hvorgemtetegninger
giver et anderledes kig ind i 
1800-tallet.

Den Hirschsprungske 
Samling
Gratismedentrébillet 
til museet
Foredrag
Spor:Kunst

 
Bertel Thorvaldsen 
og  afmægtighedens 
 København
12/9 kl. 15

Åreter1805.Denberømte
billedhuggerBertelThor-
valdsen er i Italien. Hjemme 
iKøbenhavnsidderfaderen
Gotskalk. Han er gammel og 
svag og ender mod sin vilje 
påfattighuset.Sammenmed
GotskalkThorvaldsenstifter
vi bekendtskab med fattig-
dommenomkring1800og
enhistorieommereukendte
siderafdencelebrebilled-
huggeroghansmuseum.
Dagens guider til guldalde-
rensKøbenhavnerforsker
vedThorvaldsensMuseum
ErnstJonasBencardog
københavnshistorikerog
arkivarvedKøbenhavns
Stadsarkiv Peter Wessel 
Hansen.

Mødested: Thorvaldsens 
Museum
50kr.www.billetto.dk
Byvandring. Omvisning
Spor:Kunst.Samfund

 

Livestemmer/podcast: 
LGBT-historier i ørerne
12/9 kl. 16 

Forelskelse,ensomhedog
identitetsforvirring på en 
åbenhjertigogkærligdigital
byvandring. NGO’en Levende 
Menneskerettighederhar
lavetenpodcastserieom
ungemedLGBT-identitet,
somvihørermedåbne
hjerterviahvervoressmart-
phonepåenfællesvandring
gennem byen. Vores analoge 
guide bryder ind undervejs 
foratdelestedsspecifik
historiefraentid,hvorLGBT-
rettighederikkevarnoget,
man kunne tage for givet. 

Mødested Nyhavn 26
35kr.www.billetto.dk
Byvandring.Podcast
Spor:Samfund

Inge Ellegaard – Ung, 
vild og overset? 
12/9 kl. 17-18.30

IngeEllegaardbrødigennem
istartenaf1980’ernesomen
del af det ‘unge vilde’ maleri. 
DeUngeVildekommente-
rede ofte og vittigt på den 
kunst,derkomførdem.
DeUngeVildeskvindelige
repræsentanter kan i dag 
opfattes som en slags 
B-side. Den dominerende 
fremstillingsiden1980’erne
af den ‘unge og vilde’ 
kunstner bærer præg af en 
forestilling om kunstneren 
somrebelskbohemetype
med maskulint fortegn. Vær 
med,nårKammaOvergaard
Hansen,ph.d.ikunsthistorie

ogforfattertilflereartikler
omIngeEllegaardogDe
UngeVilde,kasterlysover
nyeperspektiveroghidtil
“oversete”kunstnereigrup-
pen‘DeUngeVilde’.

Møstings Hus
Gratis.Tilmelding 
info@moestingshus.dk
Foredrag.Udstilling
Spor:Kunst

 
Kan det ske igen? 
12/9 kl. 17-18 
 
Den spanske syge ramte 
som en stormvind i 1918 og 
dræbtemindst50millioner
mennesker verden over. 
IDanmarkalenedøde
omkring15.000.Her100år
senere er vi langt fra i sikker-
hed,nårdetgældertruslen
omsygdomogmassedød. 
I dag arbejder forskerne sta-
digmedDenspanskesyge,
nårdeopstillerskrækscena-
rierforfremtidigedødbrin-
gendepandemier.Kandet
skeigen?TommyHeisz,der
er aktuel med ‘Den Spanske 
Syge:Dahistoriensmest
dødbringendeepidemikom
tilDanmark’,isamtalemed
professor i epidemiologi 
LoneSimonsenfraRUC.

Politikens Boghal
Gratis
Foredrag. Debat
Spor:Litteratur.Samfund

 

Vestvolden – historien om 
et glemt fæstningsanlæg
12/9 kl. 17-19:30
 
Enaktueloglevendevan-
dring gennem den stedspe-
cifikkehistorie.Vestvolden
eret13km.langtvoldanlæg
med bunkere og batterier. 
Voldenblevoverhaletaf
den militærteknologiske 
udvikling og kom aldrig i 
brug. Hvad er det sket med 
Vestvolden,sidendetblev
nedlagti1920?Hvordan
indtagernaturenogKøben-
havnerneområdet?Harvi
glemtVestvolden?Kommed
til en vandring på volden og 
blivklogerepåhistoriender,
hvordenharefterladtsiget
kæmpe aftryk. 

Mødested Husum Bibliotek
Gratis
Foredrag. Debat. Byvandring
Spor:Samfund.Arkitektur

 
Den ukendte design-
historie
 
12/9 kl. 17-18 
Nårdesignhistorienfortæl-
les,erdetoftestmedfokus
pådetsuccesfulde,ekstra-
ordinære og nyskabende. 
De bristede illusioner og de 
uindfriededrømme,derikke
vandtgenklangisamtiden,
udelades fra den store for-
tælling. Designmuseum Dan-
mark inviterer til en lystvan-
dringimuseetsrigesamling,
hvorfordækte,interessante
ogsjovehistorierhivesfrem
ogtegneretukendt,men
levende og mangfoldigt bil-
ledeafdesignhistorien.Med
museumsinspektørerAnne
CathrineWolsgaardIversen
ogPernilleStockmarr.

Designmuseum Danmark 
Tilmeldingnødvendig.115
kr.omvisninginkl.entrétil
museet www.billetto.dk 
Omvisning
Spor:Kunst.Samfund.
Arkitektur

 
Dansktop – Popmusik-
kens B-side?
12/9 kl. 18.30

I september 1968 præsen-
tererDRhitlistenDansktop-
pen.Programmetblevhurtigt
enkæmpelyttersuccesog
gjorde nye og ukendte navne 
somBjørn&OkayogBirthe
Kjærtilfolkeeje.Menmange
skumledeogmente,atdet
var det værste af det værste.  
Menvardetvirkeligsåslemt?
Oghvaderdansktopmusik
egentlig?Dansktopmusikken
harofteværetbetragtetsom
en B-side af populærmusik-
ken. Populærmusikforsker 
HenrikSmith-Sivertsen
fortæller om Dansktoppens 
fascinerendeogoverrasken-
dehistorie.

Gladsaxe Hovedbibliotek
35kr.www.gladbib.dk/detsker
Foredrag
Spor:Musik

Forbudte ord
12/9 kl. 18.30
 
Landets eneste bandeords-
forsker,Politiken-skribent
MarianneRathje,fortæller
ombandeordet.Førognu.
Bandeordetharaltidværet
en del af vores sprogbrug. 
Vibrugerigennemsnitfire
bandeordperhalvetime.
Men bander unge mennesker 
mere i dag end for generatio-
nertilbage?Hvorforændrer
bandeordkarakter,oghvor-
nåroplevervi,atordbliver
grænseoverskridende?Hvad
f... er egentlig meningen med 
bandeord?

Gladsaxe Hovedbibliotek 
30kr.www.gladbib.dk
Foredrag. Debat
Spor:Samfund

Slavematadoren på 
 Bernstorff Slot
 
12/9 kl. 19
MangeforbinderBernstorff
SlotiGentoftemedhistorien
omBernstorff-slægtenog
deresindsatsforbøndernes
frigørelseislutningenaf
1700-tallet.Menogsåandre
–knapsåkendte–historier
knytter sig til slottets fortid. 

Den stenrige forretnings-
mandChristopherMacEvoy
ejedeikkeblotBernstorff
Slotfra1817til1838,men
også1000slavegjorte
afrikanere på De Dansk Vest-
indiske Øer. Historieformidler 
ChristianClaudioApostoli
fortælleromMacEvoys
luksuriøseliviguldalder-
tidensKøbenhavn–ogom
deslaver,somisidsteende
tjenteprofittenhjem.

Bernstorff Slot
50kr.Tilmeldingpåinfo@
bernstorffslot.dkeller
39631080
Foredrag. Omvisning
Spor:Samfund

 
Angst og engle 
12/9 kl. 19

EnoversetperiodeiDan-
markshistorie.Denverdens-
omspændendeinfluenza-
epidemifor100årsiden
kostedeopmod18.000dan-
skerelivet.IKøbenhavnog
mange andre steder blev der 
etableretnødlazaretterog
andrehjælpeforanstaltnin-
ger. Mange borgere meldte 
sigsomhjælpere.HansTrier,
der er aktuel med ‘Angst og 
engle–denspanskesygei

Holbergs A- og B-sider
10/9 kl. 19
Ghita Nørby, Søren Sætter-Lassen og Ludvig 
Holberg. Det Kgl. Bibliotek markerer afslutnin-
gen  på det store editionsprojekt, hvor Holbergs 
forfatterskab er blevet digitaliseret og udgivet i 22 
bind. Ghita Nørby og Søren Sætter-Lassen vil læse 
højt fra Holbergs tekster, og musikalske mellemspil 
sætter toner til de udødelige ord. Igennem kæmpe -
-projektioner af Holbergs håndskrift, oplæsning 
og musik undersøger vi, hvad der gemmer sig bag 
masken i Holbergs verden. Mød også Karen Skov-
gaard-Petersen, som er direktør for Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab, og teaterforsker og 
dr.phil. Bent Holm, som har været dramaturg på 
flere banebrydende Holberg-iscenesættelser.

Det Kgl. Bibliotek
90 kr. www.billetlugen.dk
Foredrag. Oplæsning
Spor: Litteratur. Scenekunst

Kontrapunkts kurvede B – et eksklusivt ind-
blik i et bogstavs typografi og designhistorie 
11/9 kl. 9-10.30
B kommer altid efter A, men måske burde det være omvendt? For vævet ind i 
b’ets buer er der plads til eksperimenter, udtryk, følelser og værdier. Kontra-
punkts innovative og erfarne typografi-laboratorium bringer dig fra A til B og 
ind under stregerne i bogstavernes verden. Suppler morgenkaffen med oplæg og 
diskussioner om typografi med Kontrapunkts Bo Linnemann, Clara Isaksson, 
Rasmus Michaëlis og Torsten Lindsø Andersen.

Kontrapunkt 
Gratis. Tilmelding  
www.eventbrite.com 
Foredrag 
Spor: Kunst. Arkitektur

Bøger under radaren
10/9 kl. 17-18.30 
Københavns Hovedbibliotek sætter tre danske 
forfattere stævne til en samtale om de bøger i 
deres forfatterskab, der gik læsernes næser forbi; 
bøger, som faldt skævt ind i verden eller aldrig helt 
fik luft under vingerne. Forfatterne tager eksem-
pler med fra deres forfatterskab, og med plads til 
både brandtaler, hyldester, oplæsning og kritisk 
diskussion kommer vi rundt om, hvad disse bøger 
kan, hvilken skæbne de fik, og hvilket forhold 
forfat terne selv har til bøgerne i dag. Medvirkende 
er Mette Moestrup, Peter Adolphsen og Lars Skin-
nebach. Moderator på samtalen er Lars Bukdahl.

Københavns Hovedbibliotek
Gratis
Samtale. Oplæsning
Spor: Litteratur

Litterær lystvandring
11/9 kl. 16-17.30 
Byvandring til uanselige steder i byen, hvor danske 
forfattere levede, skrev eller døde. På seks udvalgte 
steder præsenteres seks forfatteres B-sider, hemme-
lige liv eller glemte værker. Vi møder Ludvig Hol-
berg, H.C. Andersen, Johannes V. Jensen, Herman 
Bang, Georg Brandes og den miskendte barokdigter 
Jens Sten Sehested. Den litterære lystvandring 
ledes af fem redaktører ved Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab med speciale i dansk litteratur-
historie: Jesper Gehlert Nielsen, Marita Akhøj 
Nielsen, Gert Posselt, Karen Skovgaard- Petersen 
og Peter Zeeberg.

Mødested ved Holberg statuen på Kgs. Nytorv
Gratis. Tilmelding sekretariat@dsl.dk 
Foredrag. Byvandring
Spor: Litteratur

Foto:MogensEnglund

Foto:MogensEnglund

Foto:LærkePosselt

Foto:Kontrapunkt



Golden Days 2018 Golden Days 2018

26 27

Historiens B-sider Historiens B-sider

Danmark’,baserersitfore-
drag på embedslægernes 
beretninger,delokaleaviser,
øjenvidnerserindringerog
fotos fra dengang.

Kulturstationen Vanløse
Gratis
Foredrag
Spor:Litteratur

Mere Storm end Stille  
12/9 kl. 19

I1920’ernevarStormog
Stilleheltuforudsigeligemo-
derne teaterkomikere. Siden 
blevsceneparretRobert
StormPetersenogChristian
Arhoff(Stille)folkeejeog
stjerner. Men uforudsigelige 
forblevde.Hvordanoghvor-
for blev de to gamle teater-
kammerater,derellersikke
visteetpolitiskengagement,
på forskellig vis viklet ind i 
dentyskebesættelsesmagt?
Arhoffenddasommedlemaf
DNSAP.Vardepolitisknaive,
forfængeligeellerforvirrede?
Nikolaj Brandt fra Storm P. 
MuseetogRikkeRottensten
fraAlhambrafortællerden
festligeogfarligehistorieom
Storm og Stille.  

Alhambra – museet for 
humor og satire
75kr.www.billetto.dk
Foredrag
Spor:Scenekunst

Da B-kunst var A – og A 
var B
12/9 kl. 19.30-21
 
Salon om skiftende smag. 
Enganghangderetbillede

afenhjortienskovlysning
eller et maleri af en ko på 
bondensmarkiethvert
borgerligthjemmedrespekt
forsigselv.Kunstnernevar
velsete,ogdetregnedesfor
god smag. I dag bliver bille-
derne anset for sentimentale 
og dårlig smag. Derimod er 
nogleafdekunstnere,somi
deres samtid blev udelukket 
fraparnasset,nurespekte-
rede og genstand for beun-
dring.Ergodogdårligsmag
eviggyldige værdier eller 
afhængigeaftidsånden?
MødkunsthistorikerneDina
RawatogNetteBørkdalien
samtale om A- og B-kunst.   

Sophienholm
20kr.Tilmelding 
www.lyngbybib.dk 
Foredrag. Debat
Spor:Kunst
 

Torsdag 13. sep

Thorvaldsens samling –  
g(l)emte skatte
13/9 kl. 16-17.30
 
BertelThorvaldsensprivate
kunstsamling spænder 
geografiskogkronologisk
vidt. Den er ikke anlagt ud 
fra traditionelle kunst- og 
museumshistoriskekriterier,
men vidner i stedet om per-
sonligeinteresser,arkæo-
logiskindsigt,støtteafsam-
tidig billedkunst og politisk 
ståsted.Tagpåomvisning
medbilledkunstnerChristian
Vind,dereraktuelsom
kurator på J.F. Willumsens 

Museummed‘EKKORUM.
Thorvaldsen,Willumsen,
Jornogderessamlinger’,
ogmuseumsinspektørog
klassiskarkæologKristine
BøggildJohannsen.Afslut-
tes med et glas vin i museets 
mødested.

Thorvaldsens Museum
70kr.www.billetto.dk
Omvisning.Udstilling
Spor:Kunst.Scenekunst

Poesi og skvalderkål
13/9 kl. 17
 
“Manskaldyrkesinhave,”
skrevVoltaire,menhvadsker
der,nårviladerståtil?Når
skvalderkålen får lov at gro 
ognaturenråde?Vihylder
havensB-sidersetmedlitte-
raturens blik. Haven er både 
naturogkulturogetsted,
der inviterer til for dybelse 
og læsning af en bog. 
LitteraturformidlerChristine
FurFischerviliG.N.Brandts
Arts&Crafts-havelæseop
afyngredanskedigtere,
derberørerhavensæstetik.
Landskabsarkitekt Hans 
OvePedersenfortællerom,
hvilkeplantervifremmer,og
hvilkevihæmmer.Arrangeret
af Brandts Haves Venner og 
Gentofte Bibliotekerne

Brandts Have
Gratis
Foredrag. Byvandring. 
 Oplæsning
Spor:Litteratur.Arkitektur

HuskMitNavn – foredrag 
og omvisning 
13/9 kl. 17-18.30

Hvemerdu?Kunstnerpseu-
donymererudgangspunktet,
når vi kommer omkring en 
langrækkespørgsmålog
interessepunkter omkring 
det at arbejde under et andet 
navn.JesperElg,medejeraf
V1Gallery,fortælleromsit
samarbejde med HuskMit-
Navn og andre billedkunst-
nere og street artists. 
Kuratorogudstillingskoor-
dinator Helene Nyborg Bay 

viser rundt i HuskMitNavns 
udstillingiNikolajKunsthal.

Nikolaj Kunsthal 
95kr.www.billetto.dk
Foredrag. Omvisning.  
Udstilling
Spor:Kunst

Ikke-kunstens historie IV
13/9 kl. 17-18.30

Kuratoroglederafsamtids-
kunstudstillingenTranen
TokeLykkebergendevender
ienforedragsrækkehoved-
værker indenfor avantgarde -
-kunsten fra midten af det 
19.tilmidtenafdet20.
århundrede.Hanvender
kunsthistorienpåhovedet
ved at præsentere kun-
stens fortrop som kulturens 
bag trop. Foredraget tager 
udgangspunkt i den russiske 
malerKazimirMalevitj,som
betragtessomopfinderenaf
det såkaldte ensfarvede ma-
lerii1910’erne.Monokromer
findermanimidlertidallerede
i bogillustrationer og satire i 
det18.og19.århundrede.

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis.Tilmelding 
www.genbib.dk/goldendays
Foredrag
Spor:Kunst

 
En tur i underverdenen
13/9 kl. 17 og kl. 18

Hvad gemmer der sig 
underetbibliotek?Erder
hemmeligerumoggange
ikælderen?Oghvorbliver
bøgerneaf,nårderikkeer
pladsibiblioteksrummet?
Kommedbørnebibliotekaren
rundt og opdag bibliotekets 
hemmeligheder.Vigår
ned i de gamle magasiner 
ogdepoter,hvorvifinder
bøger,somnormaltikkeser
dagens lys. Oplæsning fra 
enbørnebogafældredato
ogspændendehistorierom
reoler,sommåskeflytterpå
sig.For6-10år.

Stadsbiblioteket i Lyngby 
Gratis.Tilmelding 

www.lyngbybib.dk
Omvisning.Oplæsning.Børn
Spor:Litteratur

GladMad – fællesspis-
ning på Karens Minde 
Kulturhus
13/9 kl. 18

IanledningafKarensMindes
festivalaktuelle fokus på sin 
egentidligerehistoriesom
åndssvageasyl udlåner vi 

 vores ugentlige fællesspis-
ningtildensocialøkono-
miskevirksomhedGladMad,
som uddanner og beskæfti-
ger mennesker med forskel-
ligehandicap.Børnoptil10
årspiser,somaltid,gratis
med.Komigodtid.

Karens Minde Kulturhus
85kr.pr.voksentilspisning.
Købespåstedet
Fællesspisning
Spor:Samfund

Særomvisning i udstillingen: 
Bagsider 
12/9 kl. 17-18
SMK fortolker Golden Days’ tema konkret og viser 
kunstens bagside bag kulissen. Museumsinspektør 
og seniorforsker Eva de la Fuente Pedersen viser 
rundt i ny viden om værker, hvor bagsiden har 
en funktion og historie. Her er det ikke kunstens 
polerede forside, vi viser, men den rå og uskøn-
ne bagside. Bagsiderne kan afsløre kunstnerens 
skitser eller afprøvende penselstrøg og måske give 
viden om tidligere ejere og konserveringer. Efter 
sær omvisningen byder SMK på et glas vin. SMK's 
udstilling ‘Bagsider’ løber fra 8/9-10/3.  

SMK 
160 kr. Billetter sælges i døren og www.billetto.dk 
Foredrag. Omvisning. Udstilling
Spor: Kunst

Forstadsdrømme eller 
 ligustermareridt? 
13/9 kl. 17-18.30
Boligfantasier og forstadsdrømme. Eksperterne 
elsker at hade den; danskerne elsker at elske den. 
Gennem historien har forstaden levet et omtumlet 
liv som både udskældt ikon for småborgerlighed og 
danskernes hedeste boligdrøm. Lige nu skyder nye 
og moderne forstæder op og lover meget mere end 
soveby. Hvad er på spil, når vi drømmer os væk til 
forstadslivet, langt væk fra byen og tæt på naturen? 
Tv-vært og radiochef Mikael Bertelsen, forstads-
familiefar og forfatter Simon Glinvad og byplan-
lægger Søren Smidt-Jensen undersøger forstads-
drømmen. Forstaden var en A-side, der blev til en 
B-side og som nu (måske) er på vej tilbage.   

Dansk Arkitektur Center
130 kr. inkl. udstilling  
www.dac.dk/kalender
Talkshow
Spor: Arkitektur. Litteratur. Samfund 

Københavns under-
bevidsthed: Meditation og 
sansning i arkivet
13/9 kl. 19 og 20.15
Under rådhuset opbevares hele byens hukommelse. 
Her findes de dokumenter, der fortæller den officiel-
le historie. Men arkivet er også byens underbevidst-
hed. Gennem århundreder har arkivarerne gemt vid-
nesbyrd om alt det skjulte, ukendte og fortrængte. 
Arkivar Peter Wessel Hansen bringer de glemte og 
ubekvemme historier frem i lyset. Herefter sætter 
vi os ned midt i al denne historie og finder ro med 
meditation guidet af meditationsinstruktør Lisbeth 
Moseholm. Arrangeret af Københavns Stadsarkiv. 

Mødested ved bagindgangen til Københavns Rådhus
50 kr. www.billetto.dk
Omvisning. Meditation
Spor: Samfund

Pride & Bakkehuset feat.  
H.C. Andersen
13/9 kl. 19-21.30
 
Pride og Bakkehuset præsenterer en samtale 
mellem queerteoretikerne Dag Heede og Torsten 
Bøgh Thomsen med fokus på H.C. Andersens 
maskulinitet. På hvilken tid skriver H.C. Andersen 
de “afslørende” breve til E. Collin? Hvordan er 
maskulinitet konstrueret i Danmark i 1830’erne? På 
hvilken måde kan tidens intime mandevenskaber 
være med til at nuancere billedet af H.C. Andersen? 
Billetten inkluderer et glas vin i pausen.

Bakkehuset
100 kr. www.billetto.dk
Foredrag. Debat
Spor: Litteratur. Samfund

Foto:MadsNeuhard
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Burlesque at the B-side
14/9 kl. 19.30
 
Burleske var oprindeligt en 
berygtetunderholdnings-
form som nydelige og re-
spektable mennesker aldrig 
kunnefindepåatdeltagei.
Husets Biograf dykker ned 
i Burleske-dansens verden 
gennemfilm,live-musikog
danseoptrædener,dertager
ostilbagetilhjertetafkunst-
formen,somdenblevdyrket
fra20’ernetil50’erne.Se‘Too
HotToHandle’fra1960på
35mm.Filmenerinstrueret
afTerenceYoung,ogJayne
Mansfieldermed.Arrange-
mentet foregår på engelsk.

HusetKBH
70kr.www.huset-kbh.dk
Teater.Performance.Film.
Koncert
Spor:Film

 
De ubrugelige: Fortæl-
linger fra åndssvageasylet
14/9 kl. 20

KarensMindeKulturhus
vartidligereKarensMinde
Åndssvageasyl. Her boede 
de,somfraetforsorgsper-
spektiv blev vurderet til at 
værehåbløsetilfælde.For
samfundet gjaldt det om at 
få dem ud af synsfeltet og 
under opsyn og ordnede 
forhold.GemtbagKarens
Mindeshøjehækkelevede
de på overbelagte stuer med 
et minimum af omsorg. Oplev 
dramatiserede fortællinger 
aflivetpåKarensMindeved
SydhavnTeaterogoplægaf
dr.pædBirgitKirkebæk.

Karens Minde Kulturhus
Gratis
Foredrag.Debat.Teater.
Performance
Spor:Samfund.Scenekunst

 
Eyal Weizman i 
 Dronningesalen
14/9 kl. 20

I forbindelse med fotoud-
stillingen‘KentKlich–Gaza
Works’ vil den britisk-israel-
skeforfatter,professorog
arkitektEyalWeizmanblive
interviewet i Dronningesalen. 
Weizmanharsenestgrund-
lagtForensicArchitecture,et
forskningsprojekt,derbenyt-
terarkæologiskescanninger,
foto- og videomateriale fra 
mobiltelefoner og interviews 
som kriminaltekniske værk-
tøjertilatafdækkekrigsfor-
brydelser,menneskerettig-
hedsforbrydelserogulykker.
Hvordan påvirker arkitektur 
modernekrigsførelse?Eyal
Weizmanisamtalemed
SteenNørskov,værtpåDR2
Dagen og tidligere Mellem-
øst-korrespondent.

Det Kgl. Bibliotek 
125kr.www.billetlugen.dk
Talk
Spor:Litteratur.Samfund.
Kunst.Arkitektur

Lørdag 15. sep

 
DoGraffiti
15/9 kl. 10-16

Ungeogerfarnegraffiti-
kunstnere går sammen om 
etkunstværk,dersætter
fokuspågraffitisomen
B-side til den etablerede 
kunstform. Værket skabes 
live midt i Holte. Alle kan op-
leve værket blive til. Værket 
er resultatet af et 4-ugers 
læringsforløb,hvorungehar
fåetteknikkerindunderhu-
den og sparring fra dygtige 
oganerkendtegraffitikunst-
nere.Graffitikunstnernes
identitetbliverafsløretpå
dagen,menvilovermasser
af engagement og karisma. 

Mødested ved parkerings
pladsen, Holte Midtpunkt
Gratis
Workshop
Spor:Kunst

Skriveworkshop: Vildskud 
og skønhedspletter
15/9 kl. 10-15 

Skriv din egen skæve 
Frede riks berg-fortælling 
med fokus på de vildskud og 
skønhedspletter,dergiveren
teksttyngde.Workshoppen
erforalleskrivende–grønne
som garvede. Få konkrete 
redskaber til at skrive 
originalt,sådukanudtrykke
aldenhumor,kontrastog
sanselighed,somduogdin
bybugneraf.Workshoppen
foregårbådeiKU.BEogpå
gåtureikvarteret,hvordu
henterinspiration.Komudaf
husetogkombagpådigselv
sammen med sangskriver og 
forfatter Annette Bjergfeldt. 

KU.BE
Gratis.Tilmeldingbjerg-
feldt@gmail.com
Workshop
Spor:Litteratur

 
Workshop: Sy en bog
15/9 kl. 11-14 

Førstskillervientryktbog
ad. Bagefter laver vi vores 
heltegne,somvisynes,de
skalvære.Vifrigørosfra
kravet om pletfri perfektion 
og værdsætter i stedet det 
personlige udtryk. Alle syr 
og udfylder deres egen lille 
bog.Viarbejdermedcol-
lager,tegningerogcut-up
teknikker.Undervejssnakker
viom,hvorlangtmankan
kommemedsinehænder
udenatskullekøbedyrt
specialudstyr.Medforfatter
MajaElverkilde,deri2013
flyttedeudiensvenskskov
foratudlevedrømmenom
et mere primitivt liv.

Kulturstationen Vanløse
Gratis
Familier.Workshop.Børn
Spor:Litteratur

 

Nazisterne iblandt os – 
mød forfatteren Olivier 
Guez
15/9 kl. 12.30
 
Denprisbelønnedeforfatter
OlivierGuezfortælleromden
berygtedenazidoktorJosef
Mengele,sompåmystisk
visformåedeatflygte,bedst
somhanskulleretsforfølges
efter2.verdenskrig.Guez
oprullerbådeflugten,der
havdeforbindelsertildetty-
skeudenrigsministerium,og
Mengele-slægtens opblom-
string i Juan Peróns Argentina. 
Foredragetefterfølgesaffil-
men‘Maratonmanden’(John
Schlesinger,1979).Olivier
Guezmodtoginovemberen
afdestørstelitterærpriseri
Frankrig,PrixRenaudot,for
bogen ‘La disparition de Josef 
Mengele’. Arrangeret i samar-
bejde med Institut Français.

Cinemateket
80kr.(50kr.formedlemmer)
www.cinemateket.dk
Foredrag. Film
Spor:Litteratur.Film

Amager for én, Amager 
for alle
15/9 kl. 13 og 15

Sanseligcykelturforhelefa-
milien gennem det upolerede 
Amager,hvorderermange
hemmeligebagsider.Vitager
familiensbrillerpåogcykler
sammenud,udforskerog
undersøgerøen.Sammen
skalviløsestedsspecifikke
opgaver. Billetten er inklusiv 
kaffeogsaft.Turenvarerca.
2timerogerforbørnfra5år
og deres voksne. Byvandrin-
gen er udviklet af natur- og 
kulturformidlere fra Skov-
skoleniNødebo.

Mødested Børnekulturhus 
Ama’r
40kr.www.billetto.dk
Byvandring.Udflugt.Familier
Spor:Samfund

 
Jesper Wung-Sung: 
 Historier om min kine-
siske oldefar
15/9 kl. 13.30
 
Med udgangspunkt i roman-
erne‘Enandengren’og
‘Lynkineser’ fortæller Jesper 
Wung-Sunghistorienomsin
oldefar,derkommertilDan-
marki1902ogbliverudstillet
i "Den kinesiske landsby" i 
Tivoli.Udstillingenskullevise
det eksotiske for datidens 
borgerskab. Blandt tilskuerne 
erIngeborg,derforelskersig
intenst i den unge kinesiske 
mand. De gifter sig og starter 
en stor farverig familie. Ar-
rangementeterforbørnfra
10årogvoksne.Ipausenvil
der blive serveret en kinesisk 
forfriskning.

Gentofte Hovedbibliotek
Voksne:35kr.Børngratis
www.genbib.dk/goldendays
Foredrag. Oplæsning. Familier
Spor:Litteratur

Den anden prins
15/9 kl. 14-15.30
 
ChristiansborgSlothylder
alle‘toerne’.De,derhverisær
blevfødtsomdenandensøn
idenkongeligefamilie,men
hvormangeafdemhusker
viidag?Påomvisningenvil
manhørehistorienomChri-
stian5.sbrorPrinsJørgen,
Christian7.sbrorArveprins
FrederikogChristian9.s
brorPrinsVilhelm.Énblev
prinsgemal til en magtfuld 
dronning,énforsøgteat
overtage magten fra sin syge 
bror,ogénblevkongeiet
fjernt land. Det er ikke altid 
nemtatværenummerto,
men nogle gange kan det 
faktisk være en fordel.   

Mødested indgangen til  
De Kongelige Repræsen
tationslokaler, Prins 
 J ørgens Gård nr. 5
Voksne:125kr.,børn(4-17år):
60kr.www.christiansborg.dk
Omvisning 
Spor:Samfund

Fraklip! Et museum 
bliver til  
15/9 kl. 14-15.30

Unikchanceforatse
hemmeligerumogskjulte
bagtrapper af granit og spin-
delvæv.I2019åbnerKøben-
havnsMuseumpånyadresse
i Overformynderiets bygning 
fra 1894. Vi inviterer indenfor 
til en eksklusiv omvisning 
bagfacaden.Seudstillinger-
neunderopbygningoghør
omdemangevalg,fravalgog
utalafudfordringer,derligger
bag.ViviLenaAndersen,der
er projekt leder for det nye 
KøbenhavnsMuseum,viser
dehvælvedelofter,dekore-
rede vægge og rummenes 
farverigenuancergennem
tiderne. 

Københavns Museum
Gratis.Tilmelding 
www.billetto.dk
Omvisning
Spor:Arkitektur

Byvandring gennem 
Frederiksberg på fattig-
mandskost
15/9 kl. 15-18

Museumsinspektørved
BakkehusetGertrudWithog
IT-arkivarCasparChristian-
senbesøgerskyggesidenaf
Frederiksberg og fortæller 
alledehistorier,vinormalt
ikkehører.Prostitution,mord,
svindel,fattiglemmeriFrede-
riksbergKirke,værtshuslivet
ogdefattigeslivpådetfine
Frederiksberg.Turengårfra
MøstingsHusviaFrede-
riksbergRådhus,Allégade,
FrederiksbergKirke,Frede-
riksberg Have og Slot og til 
sidstBakkehuset,hvorder
bydes på fattigmandskost. 
Drikkevarertilkøbes.

Mødested ved Møstings 
Hus, Andebakkesti 5

100kr.www.billetto.dk
Byvandring.Udflugt.Mad
Spor:Samfund

En hærs værker:  
Graffitienshistorie
15/9 kl. 15-21
 
Hærværkellerkunst?Graffiti
er langt fra et nyt fænomen. 
Den kan formentlig dateres 
tilbage til det gamle Græken-
land og til stenalderfolkets 
hulemalerier.Viforbinder
datidens vægskriblerier til 
nutidens“pieces”og“tags”
pådekøbenhavnskehus-
mureogS-toge.Graffitien
harigennemhistorientalttil
os,menhvadvil“bagmæn-
dene”sige?Tagmedpåen
rejseindigraffitienshistorie
og univers bestående af 
kunstværker/pieces,fortæl-
linger,foredrag,musikog
live-art. Arrangementet er  
endelafUSKIK.

Telefonfabrikken  
(Spillestedet Richter)
Gratis
Foredrag. Omvisning. 
Udstilling
Spor:Kunst

 

EKKORUM – kunstner-
samlingens g(l)emte 
skatte
15/9 kl. 15-17

Kunstneressamlingerer
enslagshistoriensB-sider.
KomhelttætpåWillumsens
privatesamling,deskjulte
værker og alternative fortæl-
linger sammen med billed-
kunstnerChristianVind,der
er kurator på den aktuelle 
udstilling‘EKKORUM.
Thorvaldsen,Willumsen,
Jorn og deres samlinger’ 
om kunstnersamlinger på 
J.F. Willumsens Museum. 
Arrangementet afsluttes 
med et glas vin i museets 
caféogenQ&Asessionmed
deltagelseafChristianVind
ogmuseumsinspektørAnne
Gregersen.

J.F. Willumsens Museum
100kr.www.billetto.dk
Omvisning.Udstilling
Spor:Kunst

 
3. verdenskrig... hvad  
nu hvis
15/9. Se www.koege-
museum.dk 

Inspireret af den kolde krig 
ogtankerækkerne,der
knyttersigtil‘hvadnuhvis…’,

Velkommen på bagsiden!
13/9 kl. 18
 
Danmarkshistoriereren
slagshuskebøger.Defortæl-
ler om væsentlige navne og 
begivenheder,hvismanvil
forstådetsamfund,derblev
resultatet.Restenrygeri
glemmebogen. Men selv de 
oplysninger,derglimrerved
deresfravær,kantilenhver
tidhentesfremafdedanske
arkiverigen.PoulDuedahler
lektorihistorievedAalborg
Universitetogaktuelmed
‘Velkommen på bagsiden’ på 
GadsForlagomhistoriens
b-sider,blindgyderogskrin-
lagte betragtningsmåder.

Politikens Boghal
Gratis
Foredrag
Spor:Samfund

Idealisten i virkeligheden
13/9 kl. 18.30-20

EtamerikanskB-52-bombe-
flystyrteri1968nednærden
amerikanske militærbase i 
Thule.Dendanskeregering
meddeler,atulykkenerunder
kontrol. Hundredvis af danske 
Thule-arbejderebliverindsat
i en gigantisk oprydningsak-
tion. Flere får senere kræft og 
dør.JournalistenPoulBrink
afdækker stædigt sagen 
ogafslører,atbombeflyet

indeholdtfirebrintbomber,
og at H.C. Hansen i sin tid 
hemmeligtgavUSAlovtil
atflyvemedatomvåbentil
Thule.NielsFrid-Nielsen,
studievært og kommentator 
iDR,gåriBrinksfodsporog
fortælleromThulesagenfra
den kolde krig til i dag. 

Jægersborg Bibliotek
Gratis.Tilmeldingwww.
genbib.dk/goldendays
Foredrag
Spor:Samfund

Revolution: Foredrag  
og forestilling
13/9 kl. 18.30-21.30

Sort/HvidsforestillingREVO-
LUTIONbliverintroduceret
afkunsthistorikerMikkelBolt
Rasmussen,hvisteksterom
revolutionsbegrebet danner 
afsæt for forestillingen. 
IREVOLUTIONundersøger
ChristianLollike,omvier
klartilatdefinereogskabe
ennyvirkelighed.Vihar
set billederne af udsultede 
isbjørne,mærkethuspriserne
falde og lyttet til eksperter og 
nyhedsværterfortælle,atdet
ikkekanbliveved.REVOLU-
TIONerengroteskkrise-sit-
comienIKEA-verden.Fire
menneskerforsøgeratskabe
en revolution. Hvordan revolu-
tionenbliver,erderdogikke
rigtignogen,derkansvarepå.

Sort/Hvid
195kr. 
www.teaterbilletter.dk 
Foredrag.Teater.
Performance
Spor:Samfund.Scenekunst

Forfatterens B-side:  
Leonora Christina Skov
13/9 kl. 19

Enafåretsmestomtalte
romaner.Mødforfatteren
LeonoraChristinaSkov.Den
debatterede og kritikerroste 
‘Den,derleverstille’eren
personlig beretning om at 
turdeståved,hvemmaner,
selvomdetharstorekonse-
kvenser for båndet til fami-
lien.EfterLeonoraChristina
Skovmistedesinmor,gikhun
i gang med at skrive om sin 
barndomietkærlighedsløst
hjemstyretafmorensgråd.
ArrangeretafAmar:Litt.

Kvarterhuset
40kr.www.billetto.dk
Foredrag. Oplæsning
Spor:Litteratur

Koncert i B
13/9 kl. 19.30
 
KlaverværkeriB-durogb-mol
afBach,BentzonogBrahms.
Konservatorietsklaverstude-
rende spiller Præludium og 
Fuga i B-dur og b-mol fra J.S. 
Bach‘DasWohltemperierte
Klavier’.Standardværketikla-
verlitteraturen sættes overfor 
desjældentopførteB-dur-og
b-mol-satser fra Niels Viggo 
Bentzons‘DetTempererede
klaver’fra1975.Derudover
opføresJohannesBrahms’
25variationerogfugaiB-dur
over et tema af Händel. Med 
klaverstuderende fra Det 
KongeligeDanskeMusikkon-
servatorium.

Det Kongelige Danske 
 Musikkonservatorium
Gratis 
Koncert
Spor:Musik

Særrundvisning i det 
gådefulde Rundetaarn
13/9 kl. 20
 
Rundetaarnindbydertil
fantastiske fortolkninger og 
mere eller mindre trovær-
dige teorier. Hvorfor ser det 
gamletårnud,somdetgør?
Rummerdetmonmystiske
hemmeligheder,somhar
været skjult for alle andre 
enddesærligtindviede?Hør
omgåderogsymboler,når
Rundetaarnshushistoriker
RasmusAgertoftåbnerde
låstedøreogfortællerom
debetydninger,manhar
tillagt tårnet. Særrundvisnin-
gen foregår efter lukketid og 
slutter med et glas vin.

Rundetaarn
75kr.inkl.etglasvin. 
www.rundetaarn.dk
Omvisning
Spor:Arkitektur

Musikbanko – Musik-
histo riens B-sider
13/9 kl. 20-22.00
 
Kenderdu‘TheNightBefore’
medBeatles?Eller‘Angel
Eyes’medABBA?Vikender
alledestorehitspådegode
gamleplader,menhvad
meddeoversetenumre?
Denneaftenhøreroghylder
vi legendariske kunstneres 
gemtemusikskatte,nårvi
spillerbankomedstormusik,
du måske ikke kender. Vi 
dykker ned i gemmerne og 
dyster om fangear og plader 
medB-sider,derendelig
kommer frem i lyset. I stedet 
for at trække tal op af trom-
len,spillervimusikken–og
måske får du pladen fuld. 

Absalon
30kr.www.billetto.dk
Musik.Banko.Underholdning
Spor:Musik 

Fredag 14. sep

 
Lifecasting og body-
casting
14/9 kl. 16-17
 
Lifecastingkanbetragtes
som kunstens B-side. Frem-
forathuggeetkunstværk
udisten,ellerformedetmed
hænderne,støbermanen
nøjagtigkopiaforiginalen 
–idettetilfældekropsdelen.
Formen laves med aftryks-
materialetalginat,ogskulp-
turenstøbesefterfølgende
med stengips. Oplev life-
castingenafenhåndfrastart
tilslutmedlifecasting-eks-
pertCatherineKjerulffra
Livstøb,nårafstøbnings-
samlingen eksklusivt åbner 
døreneunderGoldenDays.

Den Kongelige Afstøbnings
samling
Gratis
Foredrag. Omvisning.  
Oplæsning.Udstilling
Spor:Kunst

Tattoo-Ole, tusser og 
kropskultur
14/9 kl. 17-20

Frabenhårdesømænd,
letlevende damer og ner-
vøseletmatrosertilmode,
mainstreamoghr.ogfru
Danmark.Tatoveringener
gået fra at være et lyssky 
foretagende til at blive bredt 
accepteret.Ikælderen
underNyhavn17liggeret
lille stykke tatoverings- og 
verdenshistoriehosTat-
too-Ole,somformodentligt
er verdens ældste stadig 
fungerede tatoveringsbutik. 
Majbritt,kendtsomLille
Ole,fortællerhistorienom
Tato-Jack,Tato-Ole,Bimbo,
Frederik d. 9. og alle de 
andre fra butikkens brogede 
historie.Ekspertpåmodeog
kropChrisPedersensætter
tatoveringen ind i en nutidig 
kontekst.Efteroplæggene

er det muligt at blive tato-
veret. Der er gratis Golden 
Days-logotatoveringer til  
de modigste.

Tattoo Ole
Gratis
Talk.Tatovering.Sørøver-
historier.Mode
Spor:Samfund

Sabotøren Niels som 
fransk romanhelt – mød 
Alexis Ragougneau
14/9 kl. 19.30

Helten er dansk og romanen 
fransk.Denhistoriskeramme
er2.verdenskrig.Alexis
Ragougneausroman‘Niels’
blevindstillettilGoncourt-
priseni2017ogblander
litterære genrer fra eventyr 
til detektivfortælling med det 
etiskedilemma:Hvadville
duselvhavegjort?Alexis
Ragougneaufortælleromsin
romanfigurNielsRasmussen,
specialistisprængstoffer
i den danske modstands-
bevægelse.I1945kommer
freden,ogNiels’koneventer
barn. Men da dramatikeren 
Jean-François Cannonier 
skal stilles for retten i Fran-
krig,begiverNielssigud
påenodysséforatredde
sin franske ven. Foredraget 

efterfølgesaffilmen‘Dendis-
kretehelt’(JacquesAudiard,
1996). Arrangeret i samar-
bejde med Institut Français.

Cinemateket
80kr.(50kr.formedlemmer)
www.cinemateket.dk
Foredrag. Film
Spor:Litteratur.Samfund.
Film

Lystløgnerens skjulte 
sider
14/9 kl. 19.30

4fortællere.8historier.
KanduspotteenLøgner?
LystløgnerAftenhighlighter
de oversete fortællinger i 
voresliv,somvihelstholder
forosselvognødigtvilstå
ved.Fortællerneharmodet
ognysgerrighedentilat
undersøgegrænselandet
mellem vores selvbilleder 
indadtil og udadtil. Lad os for 
enstundhyldedetpolitiske
ukorrekteogdeløgne,vi
dagligtproducerer.Detkan
nuancerevoresblikpåos
selvogdenfremtid,vieri
gang med at skabe. 

HusetKBH
110kr.www.huset-kbh.dk
Teater.Performance
Spor:Litteratur

Arkitekturens B-sider LIVE
14/9 kl. 16
På trods af at de aldrig er blevet bygget, har 2. præ-
mier i arkitektkonkurrencer, prisopgaver og idékon-
kurrenceprojekter i høj grad haft indflydelse på det 
byggede miljø. Arkitekt, debattør og underviser 
på KADK Jesper Pagh retter arkitektlampen mod 
nogle af de eksperimenter, fraklip og vilde visioner, 
der aldrig blev realiseret. Arkitektur er ikke blot 
form, men udtrykker også en samtid og er med til 
at skabe fremtiden. Efter foredraget bydes der på en 
lille forfriskning.

Institut for Bygningskunst, By & Landskab, KADK
Gratis
Foredrag. Forfriskning 
Spor: Arkitektur

Hvad er vi blinde for i dag?
15/9 kl. 19-23
Hvorfor er ensomhed, nøgenhed og fattigdom tabu? 
Unge reflekterer over det moderne samfunds bag-
side med en openair-performance i Ruslands bakker 
ved Tegners Museum. Unge fra Helsinge Ungdoms-
hus og Gribskov Gymnasium lader sig inspirere 
af billedhuggeren Rudolph Tegners liv og virke. 
Performancen trækker tråde mellem Tegners egne 
kampe for at blive anerkendt af samtidens bornerte 
borgerskab. Gennem lys, lyd og levende påklæd-
ningsdukker i designede genbrugsdragter synliggør 
de unge kunstnere, hvad vi ikke vil konfronteres 
med og vise frem på SoMe. Skabt til 15-25-årige, 
men åbent for alle. Arrangementet er en del  
af USKIK.

Rudolph Tegners Museum  
& Statuepark 
Gratis
Teater. Performance
Spor: Scenekunst

Papkassen er det 20. århund-
redes  gravkammer
13/9 kl. 16-18
Nye historier om den elektroniske musik i Dan-
mark. Begynder man at rode i papkasser på lofter 
og i kældre rundt omkring i Danmark, pibler 
spolebånd, gamle plakater og alverdens elektroniske 
materiel frem. Mød blandt andet de danske bånd-
amatørers eksperimenter, interimistiske elektron-
musikstudier i 1950'erne og sejlivede og egenrådige 
komponister i opposition til resten af musiklivet. 
Lydkunstner Jonas Olesen og komponist Gunner 
Møller Pedersen udfolder oversete kapitler i musik-
historien. DJ Katrine Ring er vært. 

Det Kongelige Danske  Musikkonservatorium,  
Ny sal
Gratis
Foredrag. Debat
Spor: Musik

Foto:AdamMørk
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Historiens B-sider Historiens B-sider

fremtidens skyld. Her er der 
ikkenogetfilter.Samfundets
skæve vinkler gemmer sig 
iarkivet,sortpåhvidt,og
formidles denne morgen af 
arkivarer,derereksperteri
at formidle fortiden gennem 
vores skriftlige kulturarv. 

Rigsarkivet
Gratis
Foredrag
Spor:Samfund

Sjovere, ludere og pæne 
borgere i Farvergade
18/9 kl. 15.30

Åreter1896.København
erplagetaffattigdom,
kriminalitet og prostituti-
on. I Farvergade generer 
en gruppe prostituerede 
gadenspænereborgere,der
klagerderesnødtilselveste
Borgerrepræsentationen. 
Farvergadehusersåvel
berygtedeværtshusesom
velbesøgtebordeller.Menfor
enden af gaden er byens nye 
rådhusunderopførelseog
kvarteretsborgerskabmener,
at det er tid til at gaden skifter 
klientel.Dagensguideerkø-
benhavnshistorikerogarkivar
vedKøbenhavnsStadsarkiv
Peter Wessel Hansen.

Mødested Københavns 
Stadsarkiv
50kr.www.billetto.dk
Byvandring.Udflugt. 
Omvisning
Spor:Samfund

Poesi og skvalderkål
18/9 kl.16-17

“Manskaldyrkesinhave”,
skrevVoltaire,menhvadsker
der,nårviladerståtil?Når
løvetandfårlovtilatgroog
naturenråde?Ianledningaf
GoldenDayshyldervihavens
B-sider set med litteratu-
rens blik. Litteraturformidler 
ChristineFurFischerlæser
op fra primært yngre danske 
digtere,derberørerhavens
æstetik,menderbliverogså

plads til tilbageblik og udsyn 
itidogrum.ChristineFur
Fischerharenforkærlighed
for læsningens terapeutiske 
aspekt og kobler gerne litte-
ratur og natur. Arrangeret af 
RudersdalBibliotekerne.

Mødested ved hovedtrap
pen, Nærum Bibliotekspark, 
Biblioteksalléen 3 
Gratis.Tilmelding 
www.rudbib.dk
Havevandring.Udflugt
Spor:Litteratur.Samfund

Historien bag facaden: 
Lægevidenskabens 
baghave
18/9 Kl. 17-18.30 og 
19-20.15

Eksklusivhusvandringi
MedicinskMuseionsbyg-
ninger. Bag de sennepsgule 
porteskjulersigover200
årsdanskmedicinhistorie.
Komhelttætpåarkitek-
turenogdemennesker,der
gennemåreneharhaftderes
gang på stedet. Det vrimler 
medglemtehistorierog
skjulterum.Påhusvandringen
skal vi se arkitekten Peter 
Meynshøresaloppefra,
besøgeresterneafdetfysi-
ologiske laboratorium og få 
etglimtafhaven,hvorNiels
Bohrspilledesineførstefod-
boldkampe. Husvandringen 
er en smule krævende på 
grund af mange trapper. 
 
Medicinsk Museion
100kr.www.billetto.dk
Husvandring
Spor:Arkitektur

Dansktop-Bingo
18/9 kl. 19

“JegmanglerbareenKnald-
rødgummibåd,såharjeg
fuldplade.”Viåbnerdørene
for en sjov aften med musik-
bingo. I musikbingo er tallene 
byttet ud med sang titler 
fra dansk popmusik. Vores 
discjockeyspillersingleplader
frahendessamling,også

gælderdetomatfølgemed
ogkrydsefingre.Dervilvære
passende bingo-præmier og 
mulighedforatkøbeforfrisk-
ningeriBibliografenscafé.
  
Bibliografen
30kr.inkl.3bingoplader
www.gladbib.dk
Event.Bingo
Spor:Musik

Birgithe Kosovic  
og Scavenius 
18/9 kl. 19

Kanmanopgiveformeget
af sig selv for at undgå 
denstorekonfliktogvinde
enlillesmulefrihed?Erik
Scaveniuserimangesøjne
danmarkshistoriensstørste
landsforræder.Menhvem
varhansomregeringsleder,
ægtemandogprivatperson?
Denprisbelønnedeforfatter
BirgitheKosovicfortællerom
det seneste bind i romanseri-
en'Deninderstefare',somer
et politisk-personligt portræt 
af den kontroversielle stats-
minister.Foredragethenven-
der sig både til litterært og 
historiskinteresserede.

Gentofte Hovedbibliotek
35kr. 
www.genbib.dk/goldendays
Foredrag. Oplæsning
Spor:Litteratur.Samfund

 
Kaffesalon: Det gamle 
Bellevue
18/9 kl. 20-21

Salon om det forsvundne Bel-
levueStrandhotel.Hvadskete
der,dahotelletpåBellevue
Strandvarpåsithøjeste?
Hvorfor skulle det elskelige 
Strandhotelladeliveti1970?
Hvemvardeansatte,og
hvemvardegladegæster?
Vikradserioverfladenaf
StrandhotelletsB-sider,
dykkernedihistorienog
underholdermedsangeog
monologer fra den nye fore-
stilling‘BellevueBadehotel
–enstrandvejsfarce’.Pianist

HanneMeulengrachtsidder
vedklaveretogteaterdirektør
Pia Jette Hansen er salon-
værtinde.Gæster,sangereog
skuespillereerhemmelige,
indtildørenegårop.

Bellevue Teatret
300kr. 
www.bellevueteatret.dk
Teater.Performance.Mad
Spor:Scenekunst 

Onsdag 19. sep

Thorvaldsen udfordret
19/9 kl. 16-16.30

Vovemoderikkenok,når
en nyuddannet kunstner vil 
etablere sig i udlandet. Det 
kunstneriske talent og den 
personligedisciplinskal
kunne stå mål med en række 
udfordringer.Thorvaldsens
MuseumsLailaSkjøthaug
serBertelThorvaldsens
(1770-1844)skulptureri
lysetaf,hvordanhanblev
udfordret i krydsfeltet mel-
lem kollegialt venskab og 
konkurrenceiRom.

Thorvaldsens Museum
70kr.inkl.museumsentré
www.billetto.dk 
Foredrag
Spor:Kunst

Særomvisning i udstillin-
gen: Bagsider 
19/9 kl. 17-18

SMKfortolkerGoldenDays’
tema konkret og viser 
kunstens bagside bag 
kulissen.Museumsinspektør
ogseniorforskerEvadela
Fuente Pedersen viser rundt  
inyvidenomværker,hvor
bagsidenharenfunktionog
historie.Hererdetikke
kunstenspoleredeforside,vi
viser,mendenråoguskønne
bagside. Bagsiderne kan 
afslørekunstnerensskitser
ellerafprøvendepenselstrøg

og måske give viden om 
tidligere ejere og konserve-
ringer.Eftersæromvisningen
byderSMKpåetglasvin.

SMK
160kr.Billettersælgesi
dørenogwww.billetto.dk
Foredrag. Omvisning. 
Udstilling
Spor:Kunst

Den ukendte design-
historie
19/9 kl. 17-18 

Nårdesignhistorienfortæl-
les,erdetoftestmedfokus
pådetsuccesfulde,ekstraor-
dinære og nyskabende. De 
bristede illusioner og de 
uindfriededrømme,derikke
vandtgenklangisamtiden,
udelades fra den store for-
tælling. Designmuseum Dan-
marks inviterer til en lystvan-
dringimuseetsrigesamling,
hvorfordækte,interessante
ogsjovehistorierhivesfrem
ogtegneretukendt,men
levende og mangfoldigt bil-
ledeafdesignhistorien.Med
museumsinspektørerAnne
CathrineWolsgaardIversen
ogPernilleStockmarr.

Designmuseum Danmark 
Tilmeldingnødvendig.115kr.
omvisninginkl.entrétilmu-
seet www.designmuseum.dk
Omvisning
Spor:Kunst.Samfund.
Arkitektur

Lyserøde drømme og 
knaldromaner
19/9 kl. 17.30-20.30

Gennem tyve år skrev dron-
ningenafkioskbaskerbøger,
BarbaraCartland,ennybog
cirkahverandenuge.Det
blevtil723knaldromantiske
bøgeromrigebaroner,jom-
frueligeheltinder,engelske
landsæderoghappyendings
oversattil36sprog.Journa-
listogforfatterLoneKühl-
mannharbesøgtdenflam-
boyante Cartland og fortæller 

bådeskønneogskrækkelige
lyserødehistorier.Bagefter
skruerviheltopforroman-
tikkenmedCartland-filmati-
seringen‘AHazardofHearts’
medHelenaBonhamCarter
ogChristopherPlummeri
hovedrollerne.

Bibliografen
65kr.inkl.etglaslyserøde
bobler www.gladbib.dk/
detsker
Foredrag. Film
Spor:Litteratur.Film

Salon: De oversete 
 mesterværker
19/9 kl. 18-19

HvaderlitteraturensB-sider?
Hvorforerderværker,der
ender med at tegne en 
generation,mensandregår
heniglemslen?Dennelitte-
ratursalon sætter fokus på 
værker,somblevoverskyg-
get,forkastetafanmelderne
eller ignoreret af deres 
samtid. Gladsaxe Hovedblio-
teks personale fortæller om 
deres egne yndlings-B-sider 
i litteraturen og lægger 
op til en debat om emnet 
efterfølgende.Arrangeretaf
Gladsaxe Bibliotekerne.

Hovedbiblioteket Gladsaxe
Gratis.Tilmelding 
www.gladbib.dk
Foredrag. Debat. Oplæsning
Spor:Litteratur

 
Verdisfiasko:‘UnGiorno
di Regno’ 
19/9 kl. 17

Selvdestørstemestrefejler.
OgsåVerdi.Uropførelseni
1840afdentidligekomiske
opera‘UnGiornodiRegno’
bleveneklatantfiasko,som
Verdioghansutalligebeun-
drereefterfølgendeforsøgte
at glemme. Problemer ne 
skyldtes blandt andet tids-
pres,uheldmedsangernepå
ScalaoperaenogVerdisfami-
liæreproblemer,dergjorde,
athanmistedemotivationen
til at afslutte operaen. 1. akt er 
dogbådefestligogmelodiøs
ogihøjgradetbekendtskab
værd. Cand.mag. i musikvi-
denskabogformidlingBjørn
Steding-Jessen fortæller om 
Verdisværstefiasko.

Den Italienske Ambassade
residens
75kr.MedlemmerafDet
ItalienskeKulturinstitut: 
55kr.www.flexbillet.dk/dia
Foredrag
Spor:Musik

Skæbnefortælling fra 
scenen – Ingeborg Bruhn 
Bertelsen 
19/9 kl. 19

I1920’ernevardensøde,fri-
ske skuespillerinde Ingeborg 
BruhnBertelsenkøbenhav-
nernes store darling. Med 
yndige viser som ‘Lille som-
merfugl’ og ‘Sov Dukkelise’ 
sangogsmiledehunsigind

giver unge bud på engage-
rende formidling af den kolde 
krigsbetydninganno2018.
Hvordan kan små valg få 
store konsekvenser for vores 
hverdagogforDanmarks-
historien?Historie-ogevent-
interesserede unge bringer 
os fra den kolde krig over i 
dereshverdagogvirkelighed.
Ungeskaberoplevelserfor
andre unge sammen med 
KøgeMuseumogKøgeArkiv-
erne. Arrangementet er en 
delafUSKIK.

Lovparken, via Allégade
Gratis
Ungefestival.Børn
Spor:Samfund

 
Burlesque at the B-side
15/9 kl. 19.30
 
Burleske var oprindeligt 
enberygtetunderhold-
ningsform som nydelige 
og respektable mennesker 
aldrigkunnefindepåat
deltage i. Husets Biograf 

dykkernediBurlesque-dan-
sen og tager os tilbage til 
hjertetafkunstformen,som
denblevdyrketfra20’ernetil
50’erne.OplevliveBurleske,
når dygtige performere 
svinger klæderne til tonerne 
frajazzorkestretTheKinky
Syncopators.Arrangementet
foregår på engelsk. 

HusetKBH 
70kr.www.huset-kbh.dk
Teater.Performance.Koncert
Spor:Film

Søndag 16. sep

Fra B til A: Genbrugs-
værksted i børnebib-
lioteket
16/9 kl. 10.30-12.30

Engangvargenbrugsamfun-
dets B-side. I dag laver vi det 
om til brugbare nye sager. 
Is-skeerblivertilvindmøller

ogæggebakkertilsørøver-
skibe. Det kreative værksted 
eråbentforallebørnog
deres voksne. 
Skraldeprinsessen Marie 
styrer værkstedet og træk-
ker kunstens essens ud af 
genbrugsmaterialerne. 

Kvarterhuset
Gratis
Familier.Workshop.Børn
Spor:Kunst

Poesi og skvalderkål
16/9 kl. 11-13

Kolonihavenerbytilværel-
sens B-side. Her smider 
byboeren i vore dage sin 
strømlinedeidentitetog
fokuserer på naturen og det 
nære.Ogherfikdenkuede
storbyarbejder oprindeligt 
mulighedforatdyrkede
grøntsager,derikkekunne
voksepåstenbroen.Enan-
derledes rundvisning om de 
forskelligehaveroggrønne
fristeder. Næstformand for 
Haveforeningen Bredely 
AnetteTheiserguide,ogi
fælleshusetfortællerarkivar
LiseSkjøt-Pedersenom
Bredelyshistorie,dergårhelt
tilbagetil1938.Dervilvære
aktiviteterforbørnenepå
fællesarealet. Arrangeret af 
Lyngby-TaarbækStadsarkiv.

Mødested ved Have      f or
eningen Bredely
Gratis
Foredrag.Udflugt.Omvis-
ning.Familier.Børn
Spor:Samfund.Litteratur

Workshop: Sy en bog
16/9 kl. 11-14 

Førstskillervientryktbog
ad. Bagefter laver vi vores 
heltegne,somvisynes,de
skalvære.Vifrigørosfra
kravet om pletfri perfektion 
og værdsætter i stedet det 
personlige udtryk. Alle syr 
og udfylder deres egen 
lille bog. Vi arbejder med 
collager,tegningerogcut-up
teknikker.Undervejssnakker
viom,hvorlangtmankan
kommemedsinehænder
udenatskullekøbedyrt
specialudstyr.Medforfatter
MajaElverkilde,deri2013
flyttedeudiensvenskskov
foratudlevedrømmenom
et mere primitivt liv.

Kulturstationen Vanløse
Gratis
Familier.Workshop.Børn
Spor:Litteratur

 
Livestemmer/podcast: 
LGBT-historier i ørerne
16/9 kl. 14

Forelskelse,ensomhedog
identitetsforvirring på en 
åbenhjertigogkærligdigital
byvandring. NGO’en Levende 
Menneskerettighederharla-
vetenpodcastserieomunge
medLGBT-identitet,somvi
hørermedåbnehjertervia
hvervoressmartphonepåen

fællesvandring gennem byen. 
Vores analoge guide bryder 
ind undervejs for at dele 
stedsspecifikhistoriefraen
tid,hvorLGBT-rettigheder
ikkevarnoget,mankunne
tage for givet. 

Mødested ved Nyhavn 26
35kr.www.billetto.dk
Byvandring.Podcast
Spor:Samfund

 
Omvisning: Livets bag-
sider set gennem kunsten 
16/9 kl. 14

Endysterrejseidendanske
kunsthistoriegennem
værker,hvorkunstnerne
viser livets skyggesider. Den 
HirschsprungskeSamling
rummer kunstværker fra 
1800-tallet,somtematiserer
livetsallermørkestesider.
1800-talletskunsterikke
lutter sommerdage og lyse-
grønnebøgeskove.Oplev
fattige,beskidtearbejdere
frasamfundetsbund,enpjal-
tetdværgienromerskgyde,
enungmor,derharmyrdet
sit barn og mange andre dys-
treogtungsindigehistorier
fra museets samlinger.

Den Hirschsprungske 
Samling
Gratismedentrébillettil
museet 
Omvisning
Spor:Kunst

 
Mandag 17. sep

Litterær lystvandring
17/9 kl. 16-17.30

Byvandring til uanselige 
stederibyen,hvordanske
forfatterelevede,skreveller
døde.Påseksudvalgteste-
der præsenteres seks forfat-
teresB-sider,hemmeligeliv
ellerglemteværker.Vimøder
LudvigHolberg,H.C.Ander-
sen,JohannesV.Jensen,
HermanBang,GeorgBrandes
og den miskendte barokdig-
terJensStenSehested.Den
litterære lystvandring ledes 
affemredaktørervedDet
Danske Sprog- og Litteratur-
selskabmedspecialeidansk
litteraturhistorie:Jesper
GehlertNielsen,MaritaAkhøj
Nielsen,GertPosselt,Karen
Skovgaard-Petersen og  
PeterZeeberg.

Mødested ved Holberg
statuen på Kgs. Nytorv
Gratis.Tilmelding 
sekretariat@dsl.dk
Foredrag. Byvandring
Spor:Litteratur

Med symfoniorkestret  
i øvelokalet
17/9 kl. 18.30-22.15

Oplev den store symfoniske 
musik,indendenbliverhelt
perfektogklartilkoncertsa-
lene.Lyngby-TaarbækSym-

foniorkester byder indenfor i 
øvelokalet.Hvordanarbejder
musikerne med deres 
instru menter for at skabe 
denfællesklang?Lyngby-
TaarbækSymfoniorkesterog
dirigentPer-OttoJohansson
øverdenneaftenpåetnor-
disk program med musik af 
WilhelmStenhammar,Hakon
BørresenogCarlNielsen.

Lyngby Parkkapel  
Gratis
Omvisning.Koncert
Spor:Musik

Outsideren Langgaard
17/9 kl. 19.30

KomponistenRuedLang-
gaard(1893-1952)varen
ægte outsider. Hans musik 
pegerialleretninger,også
mod det absurde og avant-
garden,mengrundlæggende
varhanenromantiker,der
kæmpedeforåndeligheden 
imusikkenientid,derhylde-
de det rationelle og anti-ro-
mantiske.Langgaarderénaf
danskmusikhistoriesmest
afviste og misforståede skik-
kelser.Udvalgteværkerfor
sang,klaverogviolinintrodu-
ceresafLanggaard-ekspert
ogP2-redaktørEsbenTange.
MedpianistenBeritJohansen
Tange,violinistGunvorSihm,
sopran Signe Asmussen og 
sangstuderendefraDKDM.

Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, 
 Studiescenen 
Gratis
Foredrag.Koncert
Spor:Musik

Kaffesalon: Det gamle 
Bellevue
17/9 kl. 20-21

Salon om det forsvundne 
BellevueStrandhotel.Hvad
sketeder,dahotelletpå
Bellevue Strand var på sit 
højeste?Hvorforskulledet
elskeligeStrandhotellade
liveti1970?Hvemvarde
ansatte,oghvemvarde
gladegæster?Vikradseri
overfladenafStrandhotel-
letsB-sider,dykkernedi
historienogunderholder
med sange og monologer fra 
den nye forestilling ‘Bellevue 
Badehotel-enstrandvejs-
farce’.PianistHanneMeulen-
grachtsiddervedklaveret,
ogteaterdirektørPiaJette
Hansen er salonværtinde. 
Gæster,sangereogskuespil-
lereerhemmelige,indtil
dørenegårop.

Bellevue Teatret
300kr. 
www.bellevueteatret.dk
Teater.Performance. 
Mad
Spor:Scenekunst

Tirsdag 18. sep

Arkivalier og croissanter 
18/9 kl. 9-10

Etarkivalskperspektivpå
historiensB-sideriRigsar-
kivetssmukkeHarsdorffsal
tilsatenkopkaffeogencrois-
sant. Arkiverne dokumente-
rer fortiden og nutiden for 

Avantgardens glemte 
 kvinder
18/9 kl. 17-19
‘Rita Kernn-Larsen – iscene sat af Kirstine Roeps-
torff’ på Gl. Holtegaard. Rita Kernn-Larsen 
(1904-1998) fik stor international anerkendelse og 
succes med sine surrealistiske malerier i 1930’erne, 
hvor hun deltog i nogle af tidens mest skelsættende 
internationale udstillinger af surrealistisk kunst. 
Kunstkritiker Mai Misfeldt taler om, hvordan 
kvindelige kunstneres vilkår var på Kernn-Larsens 
tid og spørger, hvorfor Kernn-Larsen og mange 
af hendes kvindelige kollegaer ikke er blevet 
kanoniseret på linje med de mandlige surrealister/
avantgardekunstnere. 
Gl. Holtegaard
95 kr. www.billetto.dk 
Foredrag, Udstilling
Spor: Kunst

Morgenforedrag for  
B-mennesker 
19/9 kl. 16-17
Arbejdsmarkedets parter er arkitekterne bag 
8-16-samfundet. I 1919 skaber de tidskonstrukti-
onen 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers 
søvn. Arbejderne fik deres fritid og arbejdsgiverne 
deres arbejdstid. Det passede perfekt til datidens 
industrielle arbejde, hvor alle havde ens arbejds-
tider, fast arbejdssted og samme arbejdsrytme. Men 
passer 8-16 samfundet til nutidens arbejdsmarked 
og menneskers naturlige døgnrytme? Eller skaber 
det i virkeligheden et A-menneske-tyranni? Mød 
stifter af B-samfundet, civilingeniør, foredrags-
holder og forfatter Camilla Kring. 

Arbejdermuseet 
40 kr. www.billetto.dk
Foredrag
Spor: Samfund

Heksen er en mor
19/9 kl. 17-20
Lad dig indvie og tag del i vores kollektive og helende 
heksesabbat. Med hekseprocesserne i Europa forsvandt 
generationers viden om naturmedicin, urter, planter og 
omsorgsarbejde. ‘Heksen er en mor’ hylder heksens 
egenskaber og den viden, der gik tabt. Vi ønsker at 
give omsorgen en opmærksomhed, den sjældent får, og 
sammen drage omsorg for planter, viden, fællesskaber, 
historien og det reproduktive arbejde. Forfatter Ursula 
Andkjær Olsen, kunstner Nanna Lysholt, skriftkollek-
tivet BMS og forfatter og billedkunstner Lise Haurum 
lader planterne, remserne, fællesskabet og magien tale. 
Arrangeret af Poesiens Hus og Mille Breyen Hauschildt. 

Poesiens Hus
50 kr. www.billetto.dk
Oplæsning. Heksecirkel. Ritual
Spor: Litteratur. Samfund

Foto:HarryNielsen

RitaKernn-Larsen"LapommesdelaNormandie",1934

Foto:MilleBreyenHauschildt
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roste‘Angstogengle–Den
spanskesygeiDanmark’,
fortælleromdenstørste
medicinskekatastrofeiflere
århundreder.Ipausenvilder
væremulighedforatbesøge
Garderhøjfortetsnyesærud-
stillingomMilitærMedicin,
og der bliver serveret en 
portion suppe fra fortets 
brændekomfur.

Formidlingscenter  
Garderhøj
Gratis.Tilmelding 
www.genbib.dk/goldendays

Foredrag.Udstilling.Mad
Spor:Samfund

Herzog og ‘Fitzcarraldo’
20/9 kl. 18.30

Dengalskab,somdrømme-
renmåbæreihjertet.Oplev
WernerHerzogsmærkvær-
digemesterværk‘Fitzcarraldo’
(1982).IrerenFitzcarraldo
drømmeromatbyggeet
operahusiAmazonas.Forat
skaffefinansieringdragerhan
nedafamazoneflodenien

gammelfloddamper.Filmener
berømtforHerzogssamarbej-
demedskuespillerenKlaus
Kinski,hvisvredesudbrudvar
berygtede,ogforHerzogs
vanvittigedrømomatslæbe
en320-tonfloddamperover
etbjergvedhåndkraft.Film-
historieformidlerPeterSkov-
fogedLaursenintroducerer.
 
Gentofte Hovedbibliotek
35kr. 
www.genbib.dk/goldendays
Foredrag. Film
Spor:Film

Særrundvisning i det 
gådefulde Rundetaarn
20/9 kl. 20

Rundetaarnindbydertil
fantastiske fortolkninger og 
mere eller mindre trovær-
dige teorier. Hvorfor ser det 
gamletårnud,somdetgør?
Rummerdetmonmystiske
hemmeligheder,somhar
været skjult for alle andre 
enddesærligtindviede?Hør
omgåderogsymboler,når
Rundetaarnshushistoriker
RasmusAgertoftåbnerde

låstedøreogfortællerom 
debetydninger,manhar
tillagt tårnet. Særrundvisnin-
gen foregår efter lukketid og 
slutter med et glas vin.

Rundetaarn
75kr.inkl.etglasvin. 
www.rundetaarn.dk
Omvisning
Spor:Arkitektur

Dansktoppen – Musikkens 
B-hold?
20/9 kl. 20-21.30
 
Refrænsang,slagereog
dansktopmusik er gennem 
tiderneblevethånetogset
ned på af smagsdommere. 
Populærmusikforsker Henrik 
Smith-Sivertsengøros
klogere på genren med et 
underholdendemusikalsk
foredrag med nedslag i 
dansktoppenshistorie.En
musikalsk rejse i modgang 
oglatterliggørelseledsaget
af velkendte sange med 
patos og fængende melodi-
er.HenrikSmith-Sivertsen
akkompagneres af guitarist 
og sanger Leo Weisleder 
Adolph.Alleervelkomnetil
at synge med på klassikere 
som‘Himmelhunden’og‘Tre
hvideduer’.

Stadsbiblioteket i Lyngby
20kr.Tilmelding 
www.lyngbybib.dk 
Foredrag.Koncert.
 F ællessang
Spor:Musik 

idanskerneshjerterogalle
elskedehende.Ligeindtilfol-
kestemningen brutalt vendte. 
Rygtetgik,atIngeborghjem-
meiKlampenborgvillaen
forlystede sig seksuelt med 
sinsanktbernhardshund.Hør
heledenvoldsommehistorie
om,hvordanfolkedomsto-
lenidømteIngeborgBruhn
Bertelsen livstidsstraf. Ved 
museumsinspektørRikke
Rottensten.

Alhambra – museet for 
humor og satire
75kr.www.billetto.dk
Foredrag
Spor:Scenekunst

Byg en bog: Workshop 
19/9 kl. 19.19

Workshopmedgrundlægge-
renafforlagetUro,derudgi-
veræstetiskudførteværker
og værker med en femini-
stiskprofil.ShekufeHeiberg
erfødtiTeheran,opvokset
iHerlev,uddannetiOdense
ogKøbenhavnogbosidden-
de i Hvidovre. Cand.mag. i 
litteraturvidenskab med spe-
cialeiskønlitteræroversæt-
telse.SammenmedShefuke
eksperimenterer vi med 
alle bogens små detaljer fra 
bagside og forside til kolofon 
og fodnoter. Skab en perfekt 
rammetildefortællinger,du

synes mangler at blive delt 
medverden,oglæratlave
enhåndsyetsærudgave.

Kulturstationen Vanløse
Gratis
Foredrag.Workshop
Spor:Litteratur

 
Unge talenter spiller 
B-sider
19/9 kl. 19.30

Ungetalenterfremfører
musik,derpådenene
eller anden måde endte på 
B-siden. Det kan både være 
musik,deruretfærdigter
blevetglemt,ellermusik,der

blevoversetisamtiden,men
nuharfåetsinpladspåkon-
certplakaten.Ungetalent-
eleverfraGentofte,Lyngby,
Gladsaxe,FuresøogBallerup
musikskoler. Aftenens 
konferenciererprogramvært
påDRP2MathiasHammer.

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis
Koncert
Spor:Musik 

 
 
 

Torsdag 20. sep

Arkivets skjulte skatte: 
Glemte københavner-
historier
20/9 kl. 15.30

Ikælderenunderrådhuset
opbevareshelebyens
hukommelse.Herfindesde
dokumenter,derfortæller
denofficiellehistorie.Men
gennemårhundrederhar
arkivarerne også gemt 
vidnesbyrd om de mere 
ukendte,skjulteogfortræng-
tesiderafKøbenhavn.På
denne omvisning bevæger 
vi os ned i arkivets maga-
siner,hvordernormalt
ikke er åbent for publikum. 
Københavnshistorikerog
arkivarvedKøbenhavns
Stadsarkiv Peter Wessel 
Hansen fortæller om nogle 
af arkivets undervurderede 
perler,derkunvedtilfældig-
hedernesspilharoverlevet
tilidag.Desudenafsløres
enubekvemhistorieom
stadsarkivet under den tyske 
besættelse af Danmark.  

Københavns Stadsarkiv
50kr.www.billetto.dk
Omvisning
Spor:Samfund

B for Bertel
20/9 kl. 15.30-16.30

Historiens A-side er even-
tyrlig:BertelThorvaldsen
(1844-1770)drogfattigud
iverdenogblevEuropas
førendebilledhugger.Han
vendtehjempåenflådeaf
kongens skibe fyldt til ran-
denmedkunstskatte,somi
dagkansespåThorvaldsens
Museum. Historiens B-sider 
erforskereførstnuved
at afdække. For eksempel 
afslørerenbønskrivelsetil
Thorvaldsenfraenfattig
kvinde Danmarks kommende 
konge,Christian8.,som
en værre nasseprins og 
Thorvaldsenselvsomenfri-
hedselskendehumorist.Kom
oghør,hvordanarkivforsker
NannaKronbergFrederik-
sen ofte bevæger sig rundt 
blandthistoriensB-sideri
jagten på A-siden.

Thorvaldsens Museum
70kr.inkl.museumsentré
www.billetto.dk
Foredrag
Spor:Kunst

Kuriøse arkivalier på 
Arktisk Institut 
20/9 kl. 17-18.30

Hvorfor valgte en ekspedi-
tioni1912-1913atbruge
islandskehesteogskitil
atkrydsedengrønlandske
indlandsis?Hvorforharvi
et afklippet skæg fra Peter 
Freuchenliggende?Hvordan
ender en las af en skjorte i 
enfinglaskasse?Arkivchef
påArktiskInstitutJørgen
Trondhjemtagerdespøjse
ogkuriøsegenstandefrem
fra arkivkasserne og folder 
destørrehistorierogsam-
menhængeud.

Arktisk Institut og Polar
biblioteket
Gratis:Begrænsetplads.
Tilmeldingfoto@arktisk.dk
Foredrag
Spor:Samfund

Jens Søndergaard: 
 Mellem hav & by
20/9 kl. 17-18.30

JensSøndergaarderidag
mest kendt for sine stor-
ladne billeder af den jyske 

vestkyst.Defærresteved,at
hanogsågengavpulseniet
moderneKøbenhavn.Øre-
gaard Museum åbenbarer 
ukendte sider af kunstneren 
iudstillingen‘JensSønder-
gaard–MellemHav&By’.
Museethardeseneste40år
arbejdet med at sætte fokus 
påkunstnere,somerblevet
placeretudenforkunsthisto-
rienshovedspor.Omvisning
vedmuseumsinspektør
LotteNishanthiWinther.

Øregaard Museum
65kr.Billetterkøbesved
indgang.
Omvisning
Spor:Kunst

Den spanske syge: 
Sikringsstyrkens største 
fjende
20/9 kl. 18.30

Den store dræber for solda-
terne i sikringsstyrken blev 
ikkegranater,menderimod
Denspanskesyge,der
hærgedei1918.IDanmark
dødeopmod18.000men-
nesker.ForfatterHansTrier,
somnetopharudgivetden

En anden kanon
20/9 kl. 19-22
 
LItterære SElskaber (LISE) tager sig normalt af de store, kanoniserede klassikere af 
Mann, Blicher, Pontoppidan, Andersen osv. Men nu er der andre boller på suppen og 
andre kugler i kanonen, nemlig de glemte og de oversete forfattere, som vi præsenterer 
og hører læst op. Søren Schou, Asger Schnack, Dag Heede, Lilian Munk Rösing, Hans 
Otto Jørgensen og Johan Rosdahl vil tale om litteraturens udkanter. Se og køb også bø-
ger af sære fortællere direkte fra forlag, der kommer og præsenterer deres udgivelser. 

Literaturhaus
50 kr. ved indgang. Medlemmer af et litterært selskab, studerende og elever gratis
Foredrag. Debat. Oplæsning
Spor: Litteratur

Eksklusiv adgang: Viden-
skabens mørkeste sider
20/9 kl. 17-19
Misfostre, mærkværdige sygdomme, racisme, ko-
lonialisme og kraniesamlinger. I Landbohøjskolens 
kælder under Patologisk Afdeling svømmer misfo-
stre og tohovedede høner rundt i sprit. Normalt er 
her ikke adgang, men denne eftermiddag inviterer 
konservator Annika Normann og veterinær Sofie 
Kromann publikum ned i den glemte samling af 
misfostre og mishandlinger fra dyreriget. Anden del 
handler om mennesker og er en talk ved historielek-
tor Poul Duedahl om den antropologiske kranie-
samling og videnskabens mørkeste side: Racean-
tropologiens metodiske racisme anført af datidens 
forskere og politikere. Kom med bag forskningens 
facader ned i de historiske hemmeligheder fra dyre- 
og menneskeriget.

Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab – Københavns 
Universitet SUND
50 kr. www.billetto.dk 
Foredrag. Omvisning. Udstilling
Spor: Samfund

Bellahøj: Laboratorium for arkitektur, 
 byggeteknik og boformer
20/9 kl. 17-19
Bag facaden. De ikoniske højhuse på Bellahøj åbnes for offentligheden. Jannie 
Bendsen, post.doc. ved Arkitektskolen Aarhus, tager os med tilbage til efterkrigs-
tiden og de almene boligforeningers eksperimenter med nye boformer og bygge-
teknikker. Mikkel Hune fra Henning Larsen giver et billede af fremtidens Bellahøj.  
I en original lejlighed fortæller arkitekturprofessor Peter Kristensen om tankerne 
bag de seks bygninger, som Svenn Eske Kristensens tegnede. Rolf Anderson, 
 byggedirektør i KAB, giver adgang til det laboratorium i arkitektur, boformer og 
byliv, som det almene boligbyggeri stadig er. Arrangeret af AKB, København.

Mødested krydsfeltet Bellahøjvej og Frederikssundsvej
20 kr. Via. www.billetto.dk
Foredrag. Byvandring. Omvisning
Spor: Samfund. Arkitektur

Kærlighedsromanen:  
En litterær B-side
20/9 kl. 18.30-19.30
Kærlighedsromanen er et paradoks i litteraturhisto-
rien. På den ene side vil finlitteraturen ikke helt vide 
af den. På den anden side har kærlighedsromaner af 
Jane Austen og Brontë-søstrene opnået klassiker-
status. Og kærlighedsromaner udgives fortsat og 
læses over hele verden. Bibliotekar Johanne Pas-
gaard interviewer Sarah von Essen, som er skribent 
ved Weekendavisen og oversætter ved forlaget 
Harlequin, der udgiver lægeromaner med titler som 
‘Under den hvide kittel’ og ‘Kirurgens nye klæder’. 
En samtale om romancens genkendelige formel, 
genrens status og store popularitet.

Stadsbiblioteket i Lyngby
Gratis. Tilmelding www.lyngbybib.dk 
Foredrag
Spor: Litteratur

Foto:LauraStamer

Foto:PeterHellesEriksen
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Fredag 21. sep

Oplev alle Husets B-sider
21/9 kl. 12-02 

Isnart50årharHusetværet
centrumforkunstneriske
eksperimenter,oversete
kunstnere og alternative kul-
turoplevelser. Huset opstod 
som samfundseksperiment  
i70’erne,hvorungeeksperi-
menterede med samfunds-
former og kunstneriske ud-
tryk. Husets DNA er stadig at 
værekunstnerisknysgerrig,
hyldedetukendteogpraleaf
vildskuddene. Selvom Huset 
sidsteårhavdeover500.000
besøgende,erdetformange
stadigénstorB-side!Åbent
husiHuseterarrangeretaf
Husets mange frivillige for-
eninger,kulturarrangørerog
kulturelle iværksættere.

HusetKBH
Gratis
Teater.Performance.
Omvisning.Film.Koncert.
Fest.Mad.Børn
Spor:Litteratur.Kunst.
Scenekunst.Musik

Brætspillets historiske 
dobbeltrolle
21/9 kl. 16
 
Brætspilharhistorisken
dobbeltrolle som både 
underholdningogud-
sagnom,hvordanverden
hængersammen.Detser
vi i gamle spil som ludo og 
skak,ifamilie-ogkrigsspil
fra80’erneog90’erneogi
modernespil.BastardCafé
iHuset-KBHdækkeropmed
brætspil om mindre kendte 
siderafverdenshistorien
og mindre kendte spil af 
velkendte spildesignere. Der 
kanværeventetid,indtilder
er deltagere nok til et spil. 
Varighedmellem20minutter
ogfleretimer.

HusetKBH
Gratis
Brætspil. Familier
Spor:Kunst.Samfund

Vestegnens B-sider
21/9 kl. 17

“Alle ser på Vestegnen som 
énstorB-side,”sigerOlivia
på15år.KomtilIshøjogop-
lev unge kulturskabere ven-
deVestegnenpåhovedet.

Vi udfordrer fordomme og 
mytergennemlyd,billedeog
kunst og sætter fokus på de 
positive B-sider af Vesteg-
nen,somsjældentbliver
fremstillet i medierne. Vi in-
vitereralle,ungesomgamle,
til en formidabel fredagsfer-
niseringpåIshøjBibliotek,
hvorduvilfåmulighedforat
seVestegnenpåenheltny
måde. Arrangementet er en 
delafUSKIK.

Ishøj Bibliotek
Gratis
Omvisning.Udstilling
Spor:Litteratur.Samfund.
Kunst

 
Ung fotokunst som 
 nutidshistorie 
Fernisering 21/9 kl. 17-
19. Udstilling 21.9-1.10

Erungdommenhistorieløs?
Normalttagerprofessorer,
pædagoger og forældre 
ordet på unges vegne. Vi 
vender os væk fra eksper-
terne og giver mikrofonen 
tilFuresøsunge.Hvordan
serFuresøudgennem
ungdommenslinse?Hvad
brænderungeselvfor?
Oplevnutidshistorieblive
til,nårungefotokunstnere
og lokalpolitikere indtager 
kulturscenen.Festenrundes
afmedBEKO,derrapperom
familie,kærlighedogghetto-
en. Arrangementet er en del 
afUSKIK.

Kulturhus Galaksen 
Gratis
Familier.Koncert.Udstilling.
Fest.Børn
Spor:Kunst.Samfund.Musik

 
Historisk middag efter  
Laura Jacobsens kogebog
21/9 kl. 18

Smagpådetsene1800-tals
mad i den imponerende 
bygning,derrummedebryg-
gersønnenCarlJacobsens
private kunstsamling. Laura 
Jacobsenstodidengrad
i skyggen af sin driftige 
mand,J.C.Jacobsen,også
kaldet Bryggeren. Men inden 
forhjemmetsfirevægge
påCarlsberghavdehun
sit domæne og styrede 
husholdningenogdestore
selskaber. Denne middag er 
enhyldesttilLaura.Hendes
kogebogfra1859erfundet
frem af arkiverne. Vores 
kokkehargenskabtenfir-
rettersfestmenu,somvihar
kombineret med det bedste 
ølfrakælderen.

Carlsberg Museum & 
 Business Centre 
650kr.www.billetto.dk
Mad
Spor:Samfund

 
StageLAB Cold Reading
21/09 Kl. 19.30
 
Få et indblik i dramatikerens 
skriveproces,nårStageLAB
inviterertilColdReadingpå

XenoniHuset.Encoldreading
erenoplæsning,hvorskue-
spillerneikkeharhaftforbere-
delsestid.Detgiverethintom,
hvortekstenstårskarpt,træn-
gertilopstramning,uddybelse
eller slet og ret omskrivning. 
StageLAB er en platform for 
denscenekunstneriskeun-
dergrunds B-side. Her er der 
plads til at eksperimentere 
medscenekunstenogmed
sigselvsomscenekunstner.
Her kan man lykkes og i lige 
såhøjgradmislykkes.

HusetKBH
Gratis
Teater.Performance.
 Oplæsning
Spor:Scenekunst

Lørdag 22. sep

Hjernen – verdens 
 vigtigste B-side
22/9 kl. 10-15

A-sidenerdetfineansigt,
somhjælperostilatse,
smageoghøre.Menalle
signalerneenderihjernen,
kroppensstyrehus.Derfor
fejrervihjernensomden
absolut vigtigste B-side og 
åbner værkstedet for at lave 
hjernekunstmedMariaLau
Krogh.Filmen‘Migogmin
hjerne’afinstruktørKatrin
Quist-MøllerogBirgitte
Fredsbyviseskl.10ogkl.14.
Arrangementetkoster40kr.
forfilm,enlillehjernesnack
og værksted. Både store og 
småhjernerskalhavebillet.

Børnekulturhus Amar
40kr.www.billetto.dk
Film.Workshop.Børn
Spor:Film,Kunst

Skriveworkshop: Vildskud 
og skønhedspletter
22/9 kl. 10-15 

Skriv din egen skæve 
Frederiksberg-fortælling 
med fokus på de vildskud og 
skønhedspletter,dergiveren
teksttyngde.Workshoppen
erforalleskrivende–grønne
som garvede. Få konkrete  
redskaber til at skrive 
originalt,sådukanudtrykke
aldenhumor,kontrastog
sanselighed,somduogdin
bybugneraf.Workshoppen
foregårbådeiKU.BEogpå
gåtureikvarteret,hvordu
henterinspiration.Komudaf
husetogkombagpådigselv
sammen med sangskriver og 
forfatter Annette Bjergfeldt. 

KU.BE
Gratis.Tilmeldingbjerg-
feldt@gmail.com
Workshop
Spor:Litteratur

Historiens ekko
22/9 kl. 12-15 

Historiengentagersig,men
kommer ikke altid tilbage i 

samme form og med samme 
betydning. ‘Historiens ekko’ 
tager afsæt i J.F. Willumsen 
Museumsudstilling‘Ekkorum’
ogerenperformanceskabt
afogmålrettetungepå15-25
år.Udstillingenharfokus
påkunstnersamlinger,der
byggerpåmereassociative
og subjektive indsamlinger 
afhistoriskogkunstnerisk
materiale. ‘Historiens ekko’ 
arbejder på tværs af billed-
kunst,musikoghistorisk
materiale og skaber nye 
kunstneriske udtryk. Arran-
gementeterendelafUSKIK.

J.F. Willumsens Museum 
Gratis
Koncert.Udstilling
Spor:Musik.Kunst

Tør du se dig selv i 
øjnene?
22/9 kl. 14-17

Viharalleskyggesider.
Svære,pinligefølelser,vi

helstgemmervæk.Nulæg-
ger en gruppe af Herlevs 
unge deres skyggesider 
fremogspørger:Tørdu?En
provokerende udstilling af 
digte,videoogperformance
undersøgermenneskers
B-sider. Med et grænse-
søgendesynpåverden
udstiller gruppen nogle af de 
sværefølelserogdilemmaer,
visommennesker,ståri.I
Bagscenensrålokalerfår
følelsernefritspil.Kom,sede
ungeiøjneneogmåskedig
selv?Etsamarbejdemellem
Herlev Bibliotek og Herlev 
Billedskole. Arrangementet 
erendelafUSKIK.

Bagscenen ved Herlev 
Teaterbio
Gratis
Teater.Performance.Film.
Udstilling
Spor:Scenekunst.Litteratur.
Kunst.Film

Musikkens B-sider:  
Quiz, nørderi og masser  
af vinyler
20/9 kl. 20
Elsker du at få ny viden om musikhistorien? VEGA 
åbner dørene for alle selvudnævnte eksperter og 
musikelskere, der vil quizze og lytte til musikkens 
B-sider og de mange historier, der hører med. Vi har 
sat DJ og journalist Nanna Balslev i stævne med 
musikjournalist Peter Elsnab og en kendt dansk mu-
siker. Bliv udfordret på din viden og dyst i efterårets 
mest nørdede musikquiz. Det bliver en aften med 
store hits, flashbacks og hemmelige B-side-perler. 
VEGAs bar vil i dagens anledning dykke ned i 
historien af glemte og oversete drinks og specialøl.    

Ideal Bar
75 kr. www.vega.dk 
Foredrag. Debat. Koncert. Fest. Quiz
Spor: Kunst. Musik

B-holdet: De oversete og 
undervurderede i fodbold-
historien
21/9 kl. 17-18.30
Fodboldhistorie skrives af vinderne. Det handler om 
topscorerne, Ballon d’Ors, de største stadions, titler 
og penge. Men hvad med alle de oversete spillere, 
stadions, mål, tacklinger og selvmål? De skæve og 
skøre, fejlene og de politiske svinestreger? På det 
legendariske Østerbro Stadion, i ly af det mægtige 
nationalstadion Parken, præsenterer ATLAS og BK 
Skjold en talk om fodboldens B-sider. Med ATLAS’ 
chefredaktør Kristoffer Granov, idéhistoriker og 
skribent for ATLAS og Zetland Oscar Rothstein, 
ekspertkommentator og Danmarks- og Europame-
ster Morten Bruun og en surprise-gæst i form af  
en nuværende topspiller.

Mødested i forhallen på Østerbro Stadion 
Gratis
Foredrag. Debat
Spor: Samfund

Foto:DennisMejdal

Foto:DavidLeah/Mexsport/AFP/RitzauScanpix DRʼs hemmelige porno-
samling
22/9 kl. 15-17
I en kælder under DR findes 20 forskellige sort-hvide 
erotiske og pornografiske stumfilm opbevaret på 
gammeldags filmruller. I starten af det 20. århund-
rede levede pornofilmene et fordækt liv på samfun-
dets skyggeside. I dag er porno blevet mainstream. 
Nye formater og fortællinger spirer frem. DR-jour-
nalist Søren Dalager Ditlevsen tager os med på 
graverarbejde i DRʼs hemmelige arkiver. Historiker 
og forfatter Thomas Oldrup sætter pornoen i relief. 
Caroline Due fra P3-dokumentaren ‘Ægte Porno’ 
fortæller om at stå både foran og bagved kameraet, 
når hun instruerer og medvirker i nysgerrig, femi-
nistisk porno med et budskab. Vi viser klip fra arki-
verne og diskuterer, hvordan pornoen har bevæget 
sig og bevæget publikum, fra de lyssky tider til nu, 
hvor porno er alle vegne. Direktør i Golden Days 
Svante Lindeburg er vært.

Kunsthal Charlottenborg
Gratis
Film. Porno. Talk
Spor: Samfund. Film
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Den anden prins
22/9 kl. 14-15.30

ChristiansborgSlothylder
alle‘toerne’.De,derhver
isærblevfødtsomden
andensønidenkongelige
familie. Hvor mange af 
demhuskerviidag?Hør
historienomChristian5.s
brorPrinsJørgen,Christian
7.s bror Arveprins Frederik 
ogChristian9.sbrorPrins
Vilhelm.Énblevprinsgemal
tilenmagtfulddronning,én
forsøgteatovertagemagten
frasinsygebror,ogénblev
konge i et fjernt land. Det er 
ikke altid nemt at være num-
merto,mennoglegangekan
det faktisk være en fordel.   

Mødested indgangen til  
De Kongelige Repræsen
tationslokaler, Prins 
 Jørgens Gård nr. 5
Voksne:125kr.,børn(4-17
år):60kr.www.christians-
borg.dk
Omvisning. Familier
Spor:Samfund

 
STEAM: Festival for 
kunst og teknologi
22/9 kl. 15-22

STEAMfoldersigudfor
førstegangfuldafsitrende
og legende eksperimenter 
imødetmellemkunstog
teknologi. Hvordan påvirker 
teknologiditliv?Erbakterier
kunst?Hvadergrænserne
for,hvadderkankaldeset
musikinstrument?Kancom-
putereskrivedigte?STEAM
skabes af unge ildsjæle med 
interesser lige fra kunst og 
musik til biologi og robotter. 
På festivalen smelter kunst 
og teknologi sammen med 
talks,performances,works-
hopsogkoncerter.Arrange-
menteterendelafUSKIK.

Danmarks Tekniske  
Museum
Gratis 
Foredrag.Debat.Teater.
Performance.Udstilling.
Workshop.Børn
Spor:Litteratur.Film.Kunst.
Scenekunst.Musik

Historisk middag efter 
Laura Jacobsens kogebog
22/9 kl. 18

Smagpådetsene1800-tals
mad i den imponerende 
bygning,derrummedebryg-
gersønnenCarlJacobsens
private kunstsamling. Laura 
Jacobsenstodidengradi
skyggenafsindriftigemand,
J.C.Jacobsen,ogsåkaldet
Bryggeren. Men inden for 
hjemmetsfirevæggepå
Carlsberghavdehunsitdo-
mæneogstyredehushold-
ningen og de store selskaber. 
Dennemiddagerenhyldest
til Laura. Hendes kogebog fra 
1859erfundetfremafarki-
verne.Voreskokkehargen-
skabtenfirrettersfestmenu,
somviharkombineretmed
detbedsteølfrakælderen.

Carlsberg Museum & 
 Business Centre 
650kr.www.billetto.dk
Mad
Spor:Samfund

Barbue Revival Night
22/9 kl. 20

Gennem80’erneog90’erne
eksperimenterede spille-
stedet Barbue i Huset i 
Magstræde med at præsen-
terenyestilarter.Altfrapunk,
grungeoghiphoptiltechno
og industrial. Spillestedet 
præsenteredekøbenhavner-
neforOnaFriday(Radio-
head),MyBloodyValentine,
Mudhoneyog2Pac(med
DigitalUnderground).Men
også danske navne som 
 Master Fatman og Aud 
Wilken startede med at op-
træde i Barbue. Denne aften 
bliverbandsgendannet,dj’s
spiller og dansegulvet er 
åbent. Det fulde lineup bliver 
præsenteretløbendepå
www.huset-kbh.dk.

HusetKBH
100kr.www.huset-kbh.dk
Koncert.Fest
Spor:Musik

Søndag 23. sep

Svære tider for børn, 
daginstitutioner og 
 pædagoger
23/9 kl. 12-16

Københavnskedaginsti-
tutioner gennem tiderne 
med et særligt blik på de 
mindreflatterendeogde
problematiske.Komhelttæt
på institutionslivet for sam-
fundetsmindsteborgere,når
Dansk Pædagogisk Historisk 
Forening og Samling byder 
inden for til foredrag og 
udstillinger. Bliv klogere på 
barbequwefra20’ernefrem
tilbyfornyelseni70’erne,
børnogpædagogersarbej-
de under besættelsen og 
de3R’erRo,Renlighedog
Regelmæssighed.

Dansk Pædagogisk Histo
risk Forening / samling
Gratis.Tilmeldingoleschult-
zehenriksen@gmail.com
Foredrag. Debat. Omvisning. 
Udstilling
Spor:Samfund

 
Musikhistoriens B-sider
23/9 kl. 12-13

NightingaleStringQuartet
ienbjergtagendekoncert
i Glyptotekets Festsal. 
Kvartettenspillerværkeraf
CarlNielsen(1865-1931)og
RuedLanggaard(1893-
1952).RuedLanggaardstod
i skyggen af Carl Nielsen. 
Langgaardfikofteenhård
medfartafmusikkritikerne,
mens Carl Nielsen fejrede 
denenesuccesogtriumf
efter den anden. I de senere 

årharLanggaarddogfået
enrenæssance.Nightingale
StringQuartetbeståraf
GunvorSihmogJosefine
Dalsgaardpåviolin,Marie
LouiseBroholtJensenpå
bratschogLouisaSchwab
påcello.

Ny Carlsberg Glyptotek
140kr.www.billetto.dk
Koncert
Spor:Musik

Kunsthistoriens B-sider 
23/9 kl. 14

DenHirschsprungske
Sam ling ejer ikke kun 
kanon værker af nogle af 
1800-talletsstørstedanske
guldalderkunstnere. Museets 
stifter,tobaksfabrikanten
ogkunstsamlerenHeinrich
Hirschsprung,havdeogsået
bankendehjertefortidens
mindre kendte kunstnere. Vi 
sætter spot på den danske 
kunsthistoriesB-sider.Fåhi-
storienomnogleaf1800-tal-
letsdanskekunstnere,der
pågrundafderesmotivvalg,
dramatikogopholdidet
store udland blev set som 
udanske og i dag stort set 
ergåetidenkunsthistoriske
glemmebog.

Den Hirschsprungske 
Samling
Gratismedentrébillettil
museet 
Omvisning
Spor:Kunst

Værksted for voksne: 
Bronzepatinering af gips
23/9 kl. 14-15

Normalt er der ingen 
adgangtilDenKongelige
Afstøbningssamling,meni
anledning af Golden Days 
åbnersamlingen.Endel
af samlingens skulpturer 
fremstårsomlavetafbronze
ligesom de originale græske 
skulpturer.Ivirkelighedener
det en særlig patineringstek-
nikpådensartehvidegips.
Prøvkræftermedbronze-
patinering med forskellige 
teknikker og lav din egen 
ægtesnyde-bronzepatine-
ring.Vedlifecasting-ekspert
CatherineKjerulffraLivstøb.

Den Kongelige Afstøbnings
samling
Gratis
Udstilling.Workshop
Spor:Kunst

Alt for verden
23/9 kl. 14-15

Etpolitiskukorrekt,healen-
de,spiritueltone-woman-
show,derserverdenfra
B-siden af og med Camilla 
Marienhof.Omatvillenoget,
gørenoget,ændreverden.
Ledeeftersandhedenog
strippe alt af for at nå sagens 
kerne. Hvordan redder man 
sigselvienverden,hvorman
knapnoktørgåudenfor
endør?Isamarbejdemed

SorgenfriTeaterforening.
Stadsbiblioteket i Lyngby
Voksne:100kr.Børn:50kr.
www.sorgenfriteaterforening.
dk 
Teater.Performance
Spor:Scenekunst

 
Kusama: Er kvinder en 
B-side i kunsthistorien?
23/9 kl. 15

Den japanske kunstner 
YayoiKusamaerverdens-
berømtforsineprikkede
kunstværker,somfornyligt
var udstillet på Louisiana. 
MenKusamamåttekæmpe
for at blive taget alvorligt i en 
mandsdomineretbranche.
I samarbejde med Grand 
Teatretsættervifokuspå
kvindersbehandlingsomen
B-sideikunsthistorienmed
forpremiere på dokumen-
tarfilmen‘Kusama:Infinity’.
Reprisenomdannesdenne
dag til en udstilling med 
værker af kunstnere som 
ChristineSwane.Førfilmen
vilkunstkritikerEvaPohl
samtale med kunstner Bir-
gitteEjdrupKristensenom
kvinderikunsthistorien.

Reprise Teatret
100kr. 
www.reprisen.rudersdal.dk
Debat.Film.Udstilling
Spor:Litteratur,Film,Kunst

 
Salmernes B-sider
23/9 kl. 17

Skumringsgudstjeneste. 
Ord og toner kredser om 
salmernes B-sider. Vi synger 
kendte salmer af kendte 
salmedigtere og ukendte 
salmer af den selv samme 
kendte salmedigter. Hvorfor 
er nogen af salmerne blevet 
klassikere,mensandremere
harlevetiB-sidensskygge?

Brønshøj Kirke
Gratis
Musikgudstjeneste
Spor:Musik

 
Kusama – er kvinder en 
B-side i kunsthistorien?
23/9 kl. 19

DenjapanskekunstnerYayoi
Kusamaeridagverdens-
berømtforsineprikkede
kunstværker,somfornyligt
var udstillet på Louisiana. 
Men som mange kvindelige 
kunstneregennemtidenhar
hunkæmpetforatblivetaget
alvorligt i en mandsdomine-
retbranche.Isamarbejde
medRepriseniHoltesætter
vifokuspåkvindersbehand-
lingsomB-siderikunsthisto-
rien med forpremiere på 
dokumentarfilmen‘Kusama:
Infinity’.Filmensættesogså
isceneibiografsalenog
caféområdet.

Grand Teatret
90kr.www.grandteatret.dk
Film.Udstilling
Spor:Film

Syngeskålskoncert i 
 Cisternerne
23/9 kl. 19-20

Lydene af utallige synge-
skåle i Jeppe Heins underjor-
diskeudstilling:‘INISTHE
ONLYWAYOUT’.Cisternerne
inviterer til sjælemusik med 
musikerJaneWinther,der
afvikler en syngeskålskon-
certmidtmellemCisterner-
nesvibrerendesøjlegange,
hvorlydefastholdesioptil
17sekunder.JaneWinther
hargennemmangeårserfa-
ring og rejser i Østen udviklet 
enheltsærligmusikform
ved brug af klangskåle og 
sin karakteristiske stemme. 
Syngeskålene bruges verden 
overtilmeditation,afslap-
ning,healingogreligiøse
sammenhængeogindgår
som en vigtig del af Jeppe 
Heins udstilling.  

Cisternerne
200kr.www.billetto.dk
Koncert
Spor:Kunst.Musik

 
Requiem fra livets  
B–sider
23/9 kl. 20

Intens og fantastisk musik 
med dramatik og glimt ind 
iuendeligheden.Komponi-
stenAlfredSchnittkehavde
en sjælden indsigt i det 
hinsidige.Hanharnemlig
prøvetatværedødog
blivegenoplivet.Efterden
oplevelseændredehans
musik sig fra en eksperimen-
terende musik til en mere 
umiddelbarogoftereligiøst
farvetmusik.Ukendtudenfor
Sovjet indtil begyndelsen 
af80’erne.Landsmændene
fandthansmusikufolkelig
ogelitær,meneftermurens
faldflyttedehantilHamburg
ogoplevedeatbliveetstort,
populært og anerkendt navn 
på kort tid. Medvirkende er 
MogensDahlKammerkor,
AthelasSinfoniettaogorga-
nistenSørenJohannsen.

Christians Kirke
175kr.www.mogensdahl.dk
Koncert
Spor:Musik

goldendays.dk
@festival.goldendays
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Art walk: Modernismens B-side 
7/9, 14/9 og 21/9 kl. 16-17

Det moderne menneske stræber i 
stigende grad efter at være origi-
nalt,menerviikkeallebarekopier?
Tagmedpåenomvisninggennem
vores erkendelses B-sider. Sammen 
medmuseumsinspektørHenrik
Holm inviterer vi til en selvransa-
gendeeftermiddagblandtafstøb-
ningssamlingens kopier af klassisk 
skulptur.DenKongeligeAfstøb-
ningssamling er normalt lukket for 
offentligheden,menslåreksklusivt
degrønneporteopunderGolden
Days Festival.

Den Kongelige Afstøbnings
samling
Gratis
Foredrag.Omvisning.Udstilling
Spor:Kunst

Børnerundvisning: Fortæl-
linger fra graven
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9 og 
23/9 kl. 10.30, 12.30 og 14.30 

Tørduværemed,nårfortidens
dødebliverlevende?Påenrejsei
dedødesverdenmødervimoselig,
mumier og ånder. Få de bedste 
historierom,hvaddedødesgrave
gemmer.Komhelttætpålivetog
dødenblandtvoresforfædre.Du
finderudaf,omdedødepasserpå
solen,oghvorfordeharmadmedi
graven.Kommerdedøderentfak-
tisktilbageogbesøgerdelevende?

Nationalmuseet 
Gratismedentrébillettilmuseet
Begrænset plads
Omvisning.Udstilling.Børn
Spor:Samfund

Værksted for børn: Lav din 
egengipsfigur
8/9, 15/9, og 22/9 kl. 11-13

Vi åbner vores værksted for store 
ogsmå,derernysgerrigeefter
atlaveenrigtiggipsafstøbning.
Du kan vælge mellem forskel-
lige motiver og får naturligvis din 
færdigeafstøbningmedhjem.Vi
sætterrammerneforenhyggelig
oglærerigoplevelse,hvordukan
gå på opdagelse i gipsens verden. 
Vedlifecasting-ekspertCatherine
KjerulffraLivstøb.

Den Kongelige Afstøbnings
samling
Gratis
Udstilling.Workshop.Børn
Spor:Kunst

Art walk: Smukke baller og 
bagsider 
8/9, 15/9, og 22/9 kl. 12-13

Unikmulighedforatopleveden
hemmeligeafstøbningssamling
og ikke mindst se nærmere på 
skulpturernes smukke baller. Skulp-
turernes bagsider fortæller nemlig 
mangeellersskjultehistorier.Den
KongeligeAfstøbningssamlinger
normaltlukketforoffentligheden.
Gribchancenogoplevbagsidenaf
de klassiske skulpturer. 

Den Kongelige Afstøbnings
samling 
Gratis
Foredrag.Omvisning.Udstilling
Spor:Kunst

Byvandring: Den spanske syge 
8/9, 15/9 og 22/9 kl. 12

HistorikerChristianHolmDonatzky
fortælleromenafverdenshistori-
ensstørstepandemier,derramte
Københavnfor100årsideni1918.
Influenzaen,derblevkaldtDen
spanskesyge,dræbte50mio.på
verdensplanogcirka15-18.000
iDanmark.Turenbegynderpå
HøjbroPladsvedrytterstatuenaf
Absalonogkommerforbiflereaf
desteder,hvorderblevoprettet
lazaretter–deriblandtdentidligere
rigsdagsbygningiFredericiagade.
ArrangeretafHistoryTours.

Mødested: Højbro Plads ved ryt
terstatuen af Absalon
100kr.Billetterkøbeshosguide
Byvandring 
Spor:Samfund

Værksted: Fra bagside til 
forside
8/9, 15/9, og 22/9 kl. 14-16

Hvordanstøbermanengipsfigur?
Detkanforklares,mendetersjove-
reatsedetske.Følgafstøbnings-
processenfraformtilfærdigtværk.
DenKongeligeAfstøbningssamling
ernormaltlukketforoffentligheden.
Eksklusivomvisningvedbilledhug-
gerNickFurboogmuseumsinspek-
tørHenrikHolm.

Den Kongelige Afstøbnings
samling
Gratis
Omvisning.Udstilling.Workshop
Spor:Kunst

Historisk ølsmagning
8/9-23/9 kl. 17

Carlsberg inviterer indenfor i Bryg-
gerens gamle bryggeri. Vi skænker 

blandtandetopafJacobsenIndia
PaleAle,dererinspireretafden
engelskeIPA,somCarlJacobsen 
i1871vardenførstetilatintro-
ducereiDanmark.Denvarenstor
succesiEngland–mendanskerne
kunneikkelideden.Førstover100
årseneretogdanskeølentusiaster
den til sig og gjorde den til en af de 
mestpopulærespecialøl.Derer
dømtindustrihistorie,forretnings-
eventyrogkoldeøl,derafspejler
Carlsbergs171-årigehistorie.

Visit Carlsberg
80kr.købesvedindgang
Ølsmagning
Spor:Samfund

Stuk og søjler: Særåbning af 
J.C. Jacobsens villa
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9 og 
23/9 kl. 13 og 14.30

Carlsberg-områdeterethøjdepunkt
indenfor dansk industriarkitektur. 
Villaen,sombryggerJ.C.Jacobsen
byggedetilsinfamiliei1854,er
mindrekendt.Stuklofter,vægmale-
rierogisærdensøjleomkransede
vinterhave,“Pompeii”,oseraffor-
dums stil og stemning. Villaen var til 
J.C.’s overdådige middagsselskaber 
samlingspunktfortidensskønånder
ogerhvervsmænd.Deneridagejet
af Carlsbergfondet og bliver brugt til 
møderiforskningensnavn.

Visit Carlsberg
100kr.www.billetto.dk
Omvisning
Spor:Arkitektur.Samfund

Unik adgang: Carl Jacobsens 
private villa
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9 & 
23/9 kl. 13 og 14.30

BryggerCarlJacobsensprivate
villahariårtiersovettornerosesøvn
bagdehøjesmedejernslåger.Den
erbyggetihistoricistiskstil,deri
mangeårvardømtudesomdårlig
smag,mensomderidagerlangt
størreforståelsefor.Normaltervilla-
enlukketforoffentligheden.Nukan
du få adgang til de private gemakker 
og opleve detaljer og dekorationer 
istuk,stenogtræ.Frastuenerder
udsigtoverskulpturhavenogdet
Venetiansketehus,somCarlbygge-
detilsinelskedekone,Ottilia.

Visit Carlsberg
100kr.www.billetto.dk
Omvisning
Spor:Samfund.Arkitektur

Bryggerens hemmelige have 
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9 og 
23/9 kl. 11.30

KomrundtiBryggerenJ.C.Jacob-
sensparklignendehaveoghørom
hanshistorie,detsene1800-tal
ogtidenshavekunst.Slotsgartner
RudolphRothehartegnethavepla-
nen ud fra J.C.’s tegninger. Brygge-
renønskedeetvældafeksotiske
planter,somdetkæmpehængepa-
godetræ,derstadigkanoplevesi
haven,dersidsteårblevgenskabtaf
arkitektKirstineJensensTegnestue.

Visit Carlsberg
100kr.www.billetto.dk
Udflugt.Havevandring
Spor:Samfund.Arkitektur

Musikkens B-sider: DJ-events
8/9 - 23/9 

KøbenhavnsBibliotekerdanner
rammen om forskellige arrange-
menter omkring singlepladernes 
B-sider. Hvad ligger der på den an-
densideafdestorekommercielle
bestsellere,ogkunnedepotentielt
selvhaveværetA-side-hits?For-
skelligeKøbenhavnskebiblioteker
sætter fokus på det musikkens 
fravalgte,glemteoguseteB-sider
gennemforedrag,quiz,“DJyour
ownvinyl”ogmegetmere.Fælles
foralleeventser,atderbliverstillet
DJ-udstyrop,ogatderkunvil
blive spillet B-sider. Se det fulde 
program på www.bibliotek.kk.dk.     

Københavns Biblioteker
Gratis. Læs mere  
www.bibliotek.kk.dk
Koncert
Spor:Musik

Arrangementer  
over flere dage

Flash-mob Moonings
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9, 23/9  
kl. 10
Sæt din rumpe i skudlinjen på Rumpegalleriets analoge fotoakti-
oner på samfundets bagside. Flash-mob moonings foregår uden-
dørs i det offentlige rum. Fotos fra de eksperimentelle aktioner 
taget af Rumpegalleriets fotografer udstilles på galleriet under 
Copenhagen Mooning Week i december. Kræver tilmelding. 
Når du har tilmeldt dig en dato, vil Rumpegalleriet kontakte dig 
angående tid og sted for flash-mob mooning. 

Rumpegalleriet
Gratis
Byvandring. Udflugt. Workshop
Spor: Kunst. Samfund

Foto:Rumpegalleriet

Hverdagsluksus 

Forkæl dig selv med et årskort til Glyptoteket. 
Så kan du nyde verdensklassekunst, smuk 

arkitektur og slappe af under palmerne hele 
året rundt. 

• Fri entré til samling og særudstillinger
• Kulturarrangementer:  

Kunst, musik, talks m.m.
• Gratis omvisninger

• 10 % rabat i butik og café

Pris
1 person: 275 DKK

1 person + 1 gæst: 445 DKK
Under 27 / 1 person: 150 DKK   

Læs mere på glyptoteket.dk 

Glyptoteket

Fordele
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Kunstens B-sider i Kobberstik-
samlingens studiesal 
8/9 kl. 14 og 15.30, 9/9 kl. 14 
og 15.30, 12/9 kl. 17 og 18.30, 
16/9 kl. 14 og 15.30, 19/9 kl. 17 
og 18.30, 23/9 kl. 14 og 15.30 

Eksklusivtindblikietsærligtudvalg
af papirværker i Studiesalen på 
SMK.Værmed,nårviviserhelt
unikkeværker,derikketildagligt
kommer frem i lyset. Få et sjældent 
blikindikunstensB-sider,nårvi
sætterfokuspå,hvilkenormerder
afgør,hvadvianserfor’godkunst’.
Omvisningernevarercirka1time.

SMK 
50kr.ekskl.entréiinformationenpå
SMKellerwww.billetto.dk
Foredrag.Omvisning.Udstilling
Spor:Kunst

Bag om Rumpegalleriet
8/9, 9/9 kl. 15, 10/9-14/9 kl. 18, 
15/9-16/9 kl. 15, 17/9-21/9 kl. 
18, 22/9-23/9 kl. 15

RundvisningiRumpegalleriet.
Høromdrive-bymoonings,flash
moonings og galleriets andre rum-
peaktioner.Rumpegallerietsætter
bagsiden på forsiden. Ingen anden 
kropsdelersårebelsk,sensuel,
provokerendeogsjov–påénog
sammetid.Rumpegallerietsfoto-
grafer viser frem. På udvalgte dage 
vildetogsåværemuligtatmøde
nogle af galleriets moonere.

Rumpegalleriet
Gratis
Omvisning.Udstilling
Spor:Kunst.Samfund

Bagsider
8/9 2018 - 10/3 2019 

Med afsæt i dette års Golden Days 
Festival,undertemaetHistoriens

B-sider,venderSMKværkerogvi-
serbagsider,somtildagligthænger
indmodvæggen–useteogube-
mærkede. Oplev en mangfoldig ver-
denafbonuskunstogafslørende
restaureringshistorie.Iudstillingen
vender vi bogstaveligt talt vrangen 
udpåalmindeligmuseumspraksis,
når vi trækker den rå og upolerede 
bagsideheltfremilysetogafslører
værkerneshemmeligheder.

SMK
Gratismedentrébillettilmuseet
Udstilling
Spor:Kunst

Børneomvisning: Guder  
og helte
9/9, 16/9 og 23/9 kl. 11-12

Kandulidegodehistorier?Det
kanvipåDenKongeligeAfstøb-
ningssamling,hvorviersåheldige
athavedestørsteantikkeguder,
gudinderogheltesamlet.Arkæolog
CarolineElisabethFiskerogklas-
siskfilologCatherineKjerulfgiver
en medrivende omvisning blandt 
2000skulpturerfuldafhistorierom
guderneseskapaderogheltenes
heltedåder.DenKongeligeAfstøb-
ningssamling er normalt lukket 
foroffentligheden,menåbner
eksklusivtdøreneopunderdette
års Golden Days Festival. 
 
Den Kongelige Afstøbnings
samling
Gratis
Omvisning.Udstilling.Børn
Spor:Kunst

 
Uset: Udstilling i og om Karens 
Minde Åndssvageasyl
Fernisering 14/9 kl. 17 Syd-
havn St. Udstilling 14/9-18/10 
døgnet rundt

Hvad vil det sige for et menneske 
at blive stemplet som ubrugelig 
oguegnet?Atværeudenfor
synsfeltetogudenstemme?Og
hvilkeparametresætterviidagfor
normalitet?Isamarbejdemedud-
stillingsstedetSydhavnSt.ogKgs.
EnghaveLokalhistoriskeArkivtager
udstillingen‘Uset’afsætiKarens
Mindeshistoriesomåndssvageasyl
og trækker tråde op til vores nuti-
digeforsorgsbegreb.Udstillingen
foregårbådepåSydhavnSt.ogi
KarensMindeKulturhus.

Karens Minde Kulturhus & 
 Sydhavnen St. 
Gratis
Udstilling
Spor:Kunst

Homebrew gaming
13/9-15/9 kl. 12-24, 20/9-22/9 
kl. 12-24

Selvom din gamle Nintendo eller 
Commodore64ikkeharsetnye
officiellespili20-30år,findesder
stadignyespil,lavetaffolk,derisin
tid selv spillede. Det kaldes i spilver-
denen Homebrew. Hos Bip Bip Bar 
stårdagenepåHomebrew,nårvi
hylderdenostalgiskenørder,der
holderliviklassiskemaskiner.Kom
ogspildespil,duikkehøreromi
nyhederne.

Bip Bip Bar i HusetKBH
Gratis
Familier.Fest.Børn
Spor:Samfund

 
Mysteriejagt for børn i 
 Rundetaarn
7/9 – 23/9 kl. 10-20 

HvismanstablerRundetaarnfire
gangeovenpåhinanden,svarer
dettilhøjdenpådenstørsteaf
deægyptiskepyramider.Erdet
tilfældigt,ellererdet,fordinogen
harførtenmystiskvidenfradet
gamleÆgyptentilChristianIV’s
København?Hvadtrordu?Tagmed
påmysteriejagtiRundetaarn,og
blivførtrundtvedhjælpafteorier
såmærkværdige,atdubliverhelt
svimmel,indtildu(måske)finder
løsningentilsidst.

Rundetaarn
Gratismedentrébillettilmuseet.
Voksne25kr.Børn5kr.
Skattejagt
Spor:Arkitektur

Kent Klich: Gaza Works
7/9 – 23/9 kl. 10-19.  
Lukket mandage

DensvenskefotografKentKlichhar
dokumenteretlivetiGazastriben
sidenbegyndelsenaf2000’erne.
Fokus er på indbyggernes vilkår 
i det omstridte område som et 
alternativ til de dramatiske og ofte 
klichéfyldtesituationsbilleder,
massemediernedækkerkonflikten
med.Klichinteresserersigforde
personlige fortællinger og skildrer 
krigenskonsekvenserihverdagen.
‘GazaWorks’viserseksserieraf
fotografi,videoogfundneobjekter
skabtafKlichisamarbejdemed
lokalepartnere,menneskerettig-
hedsorganisationerogeksperter
fraForensicArchitecture.

Den Kongelige Bibliotek
50kr.vedindgang
Udstilling
Spor:Kunst

Arrangementer  
over flere dage

Værksted for børn: Mal på Gips
9/9,16/9 og 23/9 kl. 12-14
De originale klassiske græske skulpturer var oprindeligt bema-
lede, men tidens tand har over årene fjernet farverne. Vær med, 
når vi slipper farverne løs på afstøbninger af medaljoner og 
løvehoveder. Vi bruger vandfarve, bløde pensler og skinnende 
lak – og du får naturligvis din malede afstøbning med hjem.  
Ved lifecasting-ekspert CatherineKjerulf fra Livstøb.

Den Kongelige Afstøbningssamling
Gratis
Udstilling. Workshop.

VELKOMMEN TIL MANGE GRATIS 
KONCERTER PÅ KONSERVATORIET

5. september Debut Twincussion Percussion Duo 12. sep-
tember Debut Aros Guitar Duo 23. september A Symphony 
of Energy 25. oktober Orgeldebut Richard Moore 31. oktober 
Bratschdebut Jevgenija Frolova 9. november Soprandebut 
Eline Soelmark 15. november Concerto Grosso 19. november 
Gubaidulina 28. november Nordic String Quartet 30. novem-
ber Solistkonkurrence 5. december Accordeondebut Hanzhi 
Wang 8. december Familiejulekoncert - og meget mere...

Hent koncertbrochuren på www.dkdm.dk

Golden Days 2018_halvside.indd   1 12-06-2018   10:10:43

VELKOMMEN PÅ BAGSIDEN er en beretning om de 

menneskelige vildfarelsers historie, om eksperimenter der 

gik galt, kampe der blev tabt og ideer som ingen længere 

abonnerer på. Fortællinger, som kan være svære at få øje 

på, og som understreger den gamle sandhed om, at det  

som regel er sejrherren, der skriver historien.

Bogen er skrevet af Poul Duedahl, der er historiker 

og forfatter til bl.a. Ondskabens øjne.

Danmarkshistorien 
på vrangen
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RødovreBibliotek7/9kl.17-22
Underbiblioteketgemmersigenhemmeligbunker,hvor
USKIKforenaftenåbnereksklusivtopogungkunstog
koldkrigmødes.

J.C.Jacobsensvilla 8/9,9/9,15/9,16/9,22/9og23/9 
kl.13og14.30
Stuklofter,vægmalerierogisærdensøjleomkransede
vinterhave,‘Pompeii’oseraffordumsstilogstemning.

BrønshøjKirke9/9kl.11.30
BackstageiKøbenhavnsældstekirkebygning.Nedi 
defjernestekroge,opoverhvælvingernepåloftet,helt
tætpådenhundredeårgamlegraffitiiklokketårnet.

Kontrapunkt 11/9kl.9-10.30
Dethæderkronededesignbureauåbnerdøreneforalle.
Supplermorgenkaffenmedoplægogdiskussionerom
typografimedKontrapunktstypografi-laboratorium.

DenHirschsprungskeSamling 12/9kl.14-15
Malerierpåvrangen,værkersbagsideroggulnede
 kunstnerbreve. 

DesignmuseumDanmark12/9kl.17-18 
og 19/9 kl. 17-18 
Lystvandringimuseetssamling,hvorfordækte,interes-
santeogsjovehistorierhivesfremogtegneretukendt
billedeafdesignhistorien.

StadsbiblioteketiLyngby13/9kl.17ogkl.18
Hvadgemmerdersigunderetbibliotek?Erderhemme-
ligerumoggangeikælderen?For6-10år.

KøbenhavnsStadsarkiv 13/9kl.19ogkl.20.15
Stadsarkivarenbringerdeglemteogubekvemmehisto-
rierfremilysetogfinderromedguidetmeditation.

Rundetaarn 13/9kl.20og20/9kl.20
Høromgåderogsymboler,nårRundetaarnshushistoriker
efterlukketidåbnerdelåstedøreogfortælleromtårnets
betydninger gennem tiderne. 

KøbenhavnsMuseum15/9kl.14-15.30
Unikchanceforatsehemmeligerumogskjultebagtrapper
afgranitogspindelvæv.I2019åbnerKøbenhavnsMuse-
um i Overformynde riets bygning fra 1894. 

J.F. Willumsens Museum 15/9kl.15-17
KomhelttætpåWillumsensprivatesamling,deskjulte
værker og alternative fortællinger.

MedicinskMuseion18/9Kl.17-18.30ogkl.19-20.15
Eksklusivhusvandringgennemglemtehistorierogskjulte
rum.Bagdesennepsguleporteskjulersigover200års
danskmedicinhistorie.

InstitutforVeterinær-ogHusdyrvidenskab20/9Kl.17-19
Misfostre,mærkværdigesygdomme,racisme,kolonia-
lismeogkraniesamlinger.Eksklusivadgangtilkælderen
underPatologiskAfdeling,hvormisfostreogtohovedede
hønersvømmerrundtisprit.

SMK//Kobberstiksamlingen8/9kl.14og15.30,9/9kl.14
og15.30,12/9kl.17og18.30,16/9kl.14og15.30,19/9
kl.17og18.30,23/9kl.14og15.30
Uniktindblikietsærligtudvalgafpapirværker,derikketil
dagligt kommer frem i lyset. 
 
SMK//Udstilling:Bagsider8/92018 -10/32019
SMKvenderværkerogviserbagsider,somtildagligt
hængerindmodvæggen–useteogubemærkede. 
Enmangfoldigverdenafbonuskunstogafslørende
restaureringshistorie.

SMK//DenKongeligeAfstøbningssamling
DenKongeligeAfstøbningssamlingernormaltikkeåben
for publikum. I anledning af årets Golden Days Festival slår 
detgamlepakhusdøreneopindtiltusindvisafgipsskulp-
turer,hvordukanudforskenøgnefigurer,hedenskeguder
ogkristenkunst.Oplevblandtandetlifecasting,bodycas-
ting,værkstederforbådebørnogvoksne,artwalk,smukke
baller,bagsider,børneomvisningerogmegetmere.Læsom
alleDenKongeligeAfstøbningssamlingseksklusivearran-
gementerunderdetfuldefestivalprogramheriavisen.

Eksklusiv adgang til  Historiens B-sider  
Under Golden Days  Festival åbner en række  

in stitu    t io- 
 ner op for  
de hem  me-  
lige haller  
og in vi te rer inden for til skjul-
te kæl dre,   kapeller, kold krig, 
hånd skrevne  skitser 
og meget, meget mere, 

når låste døre åbnes op og hemmelig-
heder åbenbares.
Læs meget mere om alle arrange-
menter med eksklusiv adgang under 
det fulde festivalprogram.

Foto:VisitCarlsberg

Foto:PernilleKlemp

Foto:AnnikaNormann
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Frederiksberg er kendt 
for sine fine facader og 
mange A-sider, men  
hvad sker der, hvis man 
vender pladen?

Læs meget mere om de enkelte 
arrangementer her i programavisen 
eller på www.goldendays.dk/frede-
riksberg. 

på vrangenFrederiksberg
8/9
Byvandring gennem Frede-
riksberg på  fattigmandskost 
(MøstingsHus)

10/9
Alsang fra B-siden 
(Alhambra–museetfor
humorogsatire)

11/9
Hvad synes du om dansk 
litteratur? 
(Storm P. Museet) 

12/9
IngeEllegaardogDe 
UngeVilde 
(MøstingsHus)

12/9
Mere Storm end Stille
(Alhambra–museetfor
humorogsatire)

13/9
KoncertiB
(DetKongeligeDanske
 Musikkonservatorium)

13/9
Pride&Bakkehusetfeat. 
H.C. Andersen 
(Bakkehuset)

13/9
Papkassenerdet20.århund-
redes  gravkammer
(DetKongeligeDanske
 Musikkonservatorium)

I anledning af Historiens B-sider er en lang række kul-
tur aktører på Frederiksberg gået sammen under overskrif-
ten ‘Frederiksberg på Vrangen’, der er udviklet særligt 
til Golden Days  Festival 2018. Frederiksberg museerne, 
 Frederiksberg Stadsarkiv, Københavns Univer sitet SUND, 
KU.BE og Det Kongelige Danske Musik kon servatorium 
dykker ned i  Frederiksbergs fortid og  samtid og præsen-
terer skygge siderne, hem melig hederne og de mere 
kulørte sider af Frederiksbergs historie.

15/9
Skriveworkshop:Vildskudog 
skønhedspletter
(KU.BE)

15/9
Byvandring gennem Frede-
riksberg på  fattigmandskost
(MøstingsHus) 

17/9
Outsideren Langgaard 
(DetKongeligeDanske
 Musikkonservatorium)

19/9
Skæbnefortællingfrascenen
–IngeborgBruhnBertelsen
(Alhambra–museetfor
humorogsatire)

20/9
Eksklusivadgang:Viden-
skabensmørkestesider
(Institut for veterinær- og 
Husdyrvidenskab) 

22/9
Skriveworkshop:Vildskud 
ogskønhedspletter
(KU.BE)

23/9
SyngeskålskoncertiCister-
nerne 
(Cisternerne)
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Dracula'sDaughter(LambertHillyer,1936)
4/9kl.21.30og22/9kl.21.30
Lesbiske fortællinger er bestemt ikke en del af main-
streamfilmkultureni1930’erne,mendukkeropi‘Dracula’s
Daughter’,hvordensmukkeogmystiskegrevindeMarya
Zaleskaharenuimodståeligkraftoverungekvinder.
Markedsførtundersloganet“ShegivesyouthatWEIRD
FEELING!”

MordetsMelodi(BodilIpsen,1944)
9/9kl.14.15(medintroduktionvedkrimiekspertBoTao
Michaëlis)og23/9kl.14.00
Bodil Ipsen kaster sig over en vampet diva i den danske 
spændingsfilm‘MordetsMelodi’.Denkvindeligehoved-
rolletvivlerpåsinegenforstand,daenrækkebestialske
mordskeromkringhende.KanPoulReichardtredde
hendefraseriemorderen,spørgerfilmensomtrodsede
dentyskebesættelsesmagtsstrengecensurmodfilm,
derikkevarlette,opmuntrendeognazi-politiskkorrekte.

Outrage(IdaLupino,1950)
8/9kl.16.45og25/9kl.21.30
Hollywoodsførstekvindeligefilminstruktør,IdaLupino,
trodserMcCarthyismensstrengecensuridetMeToo-
aktuelledrama‘Outrage’,sombrydertabueromvold-
tægt og forbrydelsens konsekvenser for kvinder. 

ShockCorridor(SamuelFuller,1963)
10/9kl.18.30(medintroduktionvedpsykiatrihistoriker
JesperVaczyKragh)og23/9kl.16.45
‘ShockCorridor’erensocialtengageretgyser,hvoren
journalistpåetsindssygehospitalmøderUSA'sskygge-
sideriformafblandtandetracisme,sexismeogstoffer.
Filmen eksperimenterer med farveindklip midt i stærk 
sort/hvidspænding.

Danger:Diabolik(MarioBava,1968)
20/9kl.21.45(medintroduktionvedinstruktørogfilm-
formidlerSteenSchapiro)og 
24/9kl.19.15
Pantertyvenijaguar.B-filmenekunneogsåværesexede
satirerbåretafudsyretanarkisme,dergøroprørmod
samfundetsellerfilmensnormer.‘Danger:Diabolik’er
enitaliensksamfundsundergravendeperle,hvorden
fetichistiskesuperskurkdrillerpolitiet.Meduforglemme-
ligmusikafEnnioMorricone.

FoxyBrown(JackHill,1974)
3/9kl.19.15(medintroduktionvedInformationskultur-
redaktørKatrineHornstrupYde)
‘FoxyBrown’erforrygende“blaxploitation”sombåde
riderpåBlackPowerogfeministiskestrømningermed
masser af fortsat relevans. Pam Grier er den superlækre 
ogsærdelesdødeligeFoxy.QuentinTarantinogen-
iscenesatteGrierihansegen‘JackieBrown’(1997)på 
etnogethøjerebudget.

WeatherWoman(TomoakiHosoyama,1996)
3/9kl.21.30(medintroduktionvedgenrefilm-ekspert
NicolasBarbano)og20/9kl.17.00
Enkvindeligstudieværtfinderpåatsmidetøjetpå
direktetv,ogdetudviklertilenerotiskmediesatireiden
lumremanga-baseredekultfilm‘WeatherWoman’.

Danger:Diabolik Dracula'sDaughter

ShockCorridor

Forestil dig, at du vil lave en film, der udfordrer normerne og bryder 
tabuer, men at du lever i en tid, hvor censuren  hærger, og producenterne 
holder skarpt øje med deres værdi fulde produkt. Hvad gør du? Laver  
en low-budget B-film, der kan smugle budskabet ud!

Cinemateket undersøger skyggesiderne af B-film i populære genrer, som 
gav instruktørerne frihed til at eksperimentere med stil og tabu emner – og 
fortsat gør det i film til videomarkedet. Det kan være alt fra forbudt sex 
til samfundskritik smuglet ind i en ramme af gys,  spænding eller psyke-
delisk underholdning.

Syv vilde  
B-film

Skjulte budskaber og andet  
smuglergods: Cinemateket og  
Golden Days udfolder  filmens  
B-sider gennem kul tfilm, 
 mediesatirer og sam funds-
undergravende  perler.
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Gladsaxe 11/9 kl. 17-19
StartogslutvedHaveforeningenSmørmosen,
Klausdalsbrovej294,2860Søborg

Gentofte13/9kl.17-19
StartogslutvedBrandtshave,Ellensvej,2920
Charlottenlund

Lyngby-Taarbæk16/9 
kl.11-13
StartogslutvedHaveforeningenBredely,
Bredebovej2,2800KongensLyngby

Rudersdal18/9kl.16-17
Startogslutvedhovedtrappen,NærumBiblio-
tekspark,Biblioteksalléen3

Havevandring.Udflugt.Omvisning.Familier.
Børn.Foredrag
Spor:Litteratur.Samfund

Læsmegetmereomdefirearrange-
menter under det samlede program 
her i avisen.

“Man skal dyrke sin 
have”, skrev Voltaire, 
men hvad sker der, 
når vi  lader stå til? 

Fire kommuner hylder havens  B-sider set 
med litteraturens blik. De uønskede vækster, 
skadedyrene og forrådnelsen, men også det 
usynlige rodnet under jorden og insekternes 
indre liv.

Arrangementsrækken Poesi og skvalderkål 
er en del af et 4K-samarbejde mellem de fire 
kommuner Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe 
og Lyngby-Taarbæk. 

Poesi og 
skvalderkål



Golden Days 2018 Golden Days 2018

50 51

Historiens B-sider Historiens B-sider

Det siges, at nutidens ungdom er historie-
løse. Med næsen i iPhonen og hovedet i 
clouden, swiper, zapper og scroller de sig 
væk fra fordybelse og ind i en verden af 
stadig flygtigere news feed. Eller er unges 
historieforståelse bare en anden, og er det 
netop deres samtidsblik, som kan kaste et 
nyt, forfriskende lys over fortiden og dens 
skyggesider?  

Med ungdommens dristighed bevæger vi 
os ind bag historiens facader og giver 
stemme til pinlige, fordømte og fortrængte 
følelser, til skilsmissesorgen i børneværel-
set, krigens klamme kældre og Vestegnens 
positive b-sider. Sammen med kunstnere, 
kulturformidlere og fagprofessionelle på 12 
udvalgte museer, biblioteker og ud til-

lingssteder i Kulturmetropolen inviteres 
publikum til live-performances, udstillin-
ger, talks og installationer. Fra sansepro-
vokerende møder med tabuiserede følelser 
fra de menneskelige mørkekroge over 
debat om graffiti som vor tids hulemalerier 
eller hærværk til koldkrigskunst, compu-
terpoesi og børnelivets B-sider.

USKIK er et samarbejde mellem unge 
kulturskabere og en lang række venues, 
udstillingssteder og kulturinstitutioner  
i Kulturmetropolen.

7/9 Adgang:Hemmeligbunkerunderjorden
(RødovreBibliotek)

8/9 2BMe(BallerupBibliotek)

8/9 ForendenafKanonløbet(Industrimuseet
FrederiksVærk,HalsnæsBibliotekerneog
HalsnæsKommune)

9/9 BørnsB-sider(Forbrændingen)

15/9 Enhærsværker:Graffitienshistorie
(Telefonfabrikken)

15/9 3.verdenskrig...hvadnuhvis?(Køge
MuseumogKøgeArkiverne)

15/9 Hvaderviblindeforidag?(Helsinge
UngdomshusogRudolphTegnersMuseum
og Statuepark)

21/9 VestegnensB-sider(IshøjBibliotek)

21/9 Ungfotokunstsomnutidshistorie
(KulturhusGalaksen,FuresøBibliotekog
Borgerservice)

22/9 Historiensekko(J.F.Willumsens
Museum og Frederikssund musikskole)

22/9 Tørdusedigselviøjnene?(Herlev
Bibliotek og Herlev Billedskole)

22/9 STEAM:Festivalforkunstogteknologi
(DanmarksTekniskeMuseum)

USKIK kuraterer nytænkende kulturoplevelser  
under dette års  Golden Days Festival. Unge   
mellem 13 og 25 trækker underbelyste afkroge  
af historien frem og gør os klogere på, hvad  
det er for en fremtid, de drømmer om at skabe.

Unge kaster nyt lys over 
historiens  B-sider 

Læs meget mere om USKIKs 
 arrangementer under det fulde 
 fes tivalprogram her i avisen eller  
på www.goldendays.dk/uskik

Foto:MarioGogh

Foto:AdamPukki
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Historiens B-sider Historiens B-sider

A
Absalon
SønderBoulevard73
1720KøbenhavnV
www.absaloncph.dk

Alhambra – museet for humor  
og satire
Allégade5
2000Frederiksberg
www.museetalhambra.dk

Arbejdermuseet 
Rømersgade22
1362København
www.arbejdermuseet.dk

Arktisk Institut og Polarbiblioteket
Strandgade102
1401KøbenhavnK
www.arktiskinstitut.dk
www.tors.ku.dk/biblioteker2/eski-
mologi

B
Bakkehuset
RahbeksAllé23
1801FrederiksbergC
www.bakkehusmuseet.dk

Ballerup Bibliotek
Banegårdspladsen 1
2750BallerupKommune
www.bib.ballerup.dk

Bellevue Teatret
Strandvejen451
2930Klampenborg
www.bellevueteatret.dk

Bernstorff Slot
JægersborgAllé93
2820Gentofte
www.bernstorffslot.dk

Bibliografen, Gladsaxe 
 Bibliotekerne
Bagsværd Hovedgade 116
2880Bagsværd
www.gladbib.dk

BLOX
Bryghuspladsen
1473København
www.blox.dk

Brandts Have
Ellensvej
2920Charlottenlund
www.genbib.dk/goldendays 

Brønshøj Kirke
BrønshøjKirkevej8
2700Brønshøj
www.bronshojkirke.dk

Børnekulturhus Ama’r
Øresundsvej 8B
2300KøbenhavnS
www.bornekulturhusamar.kk.dk

C
Carlsberg Museum & Business 
Centre
Valby Langgade 1
1799København
www.visitcarlsberg.dk

Charlottenborg 
Nyhavn2
1051KøbenhavnK 
www.kunsthalcharlottenborg.dk

Christians Kirke
Strandgade 1
1401KøbenhavnK
www.christianskirke.dk

Christiansborg Slot
PrinsJørgensGårdnr.5
1218KøbenhavnK
www.christiansborg.dk

Cinemateket
Gothersgade55
1123København
www.dfi.dk/cinemateket

Cisternerne
Søndermarken
2000Frederiksberg
www.cisternerne.dk

D
Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen10
1473København
www.dac.dk

Dansk Pædagogisk Historisk 
 Forening / samling
BorgbygårdEnglandsvej358
2770Kastrup
www.paedhist.dk

Danmarks Tekniske Museum
Fabriksvej25
3000Helsingør
www.tekniskmuseum.dk

Den Hirschsprungske Samling
Stockholmsgade20
2100KøbenhavnØ
www.hirschsprung.dk

Den Kongelige Afstøbnings
samling Vestindisk Pakhus
Toldbodgade40
1253KøbenhavnK
www.smk.dk

Den Italienske Ambassaderesidens 
Fredericiagade2
1310KøbenhavnK.
www.ambcopenaghen.esteri.it

Designmuseum Danmark 
Bredgade 68 
1260KøbenhavnK
www.designmuseum.dk

Det Danske Sprog og Litteratur
selskab
ChristiansBrygge1
1219KøbenhavnK
www.dsl.dk

Det Kgl. Bibliotek
DenSorteDiamant,Søren
KierkegaardsPlads1
1221København
www.kb.dk

Det Kongelige Danske Musik
konservatorium
RosenørnsAllé22
1970FrederiksbergC
www.dkdm.dk

Det Kongelige Teater, Ofelia Plads
Ofelia Plads
1250København
www.ofeliaplads.dk

Det Kongelige Teater, 
 Skue spilhuset
Skt.AnnæPlads36
1250KøbenhavnK
www.kglteater.dk 

E
Ebberød 
SophieMagdelenesVej12
3460Birkerød
www.oplevrudersdal.dk

F
Forbrændingen
Vognporten 11
2620Albertslund
www.forbraendingen.dk

Formidlingscenter Garderhøj
Garderhøjfort4
2820Gentofte
www.genbib.dk/goldendays

Frederiks Værk, Trækulsbrænde
riet, Krudtværksområdet
Krudtværksalléen8A
3300Frederiksværk
www.oplevhalsnaes.dk

G
Gl. Holtegaard
Attemosevej170
2840Holte
www.glholtegaard.dk

Gentofte Hovedbibliotek
AhlmannsAllé6
2900Hellerup
www.genbib.dk/goldendays

Grand Teatret
Mikkel Bryggers Gade 8
1460KøbenhavnK.
www.grandteatret.dk

H
Haveforeningen Bredely
Bredebovej2
2800KongensLyngby

Haveforeningen Smørmosen
Klausdalsbrovej294
2860Søborg
www.hfsmørmosen.dk

Herlev Teaterbio
HerlevBygade30,st.
2730Herlev
www.herlevmusikskole.dk

Hovedbiblioteket, Gladsaxe 
 Bibliotekerne
SøborgHovedgade220
2860Søborg
www.gladbib.dk

HusetKBH
Rådhusstræde13
1466KøbenhavnS
www.huset-kbh.dk

Venues 
7.—

23. sep

Husum Bibliotek
Frederikssundsvej290
2700Brønshøj
www.bibliotek.kk.dk/bibliotek/
husum

I
Ideal Bar
Enghavevej40
1674København
www.vega.dk

Institut for Bygningskunst,  
By & Landskab, KADK
PhilipdeLangesAllé10
1435KøbenhavnK
www.kadk.dk/institut/bygnings-
kunst-og-landskab

Institut for Veterinær og  
Hus  dyr videnskab – Københavns 
Univer sitet SUND
Ridebanevej3
1870FrederiksbergC
www.facebook.com/Frederiksberg-
CampusCollections

Ishøj Bibliotek
IshøjStoreTorv1
2635Ishøj
www.ishojbib.dk

J
J.F. Willumsens Museum 
Jenriksvej 4
3600Frederikssund
www.jfwillumsensmuseum.dk

Jægersborg Bibliotek
Smakkegårdsvej112
2820Gentofte
www.genbib.dk/goldendays

K
Karens Minde Kulturhus
Wagnersvej 19
2450KøbenhavnS
www.karensmindekulturhus.kk.dk

Kontrapunkt
NikolajPlads2
1067KøbenhavnK
www.kontrapunkt.com

KU.BE
DirchPassersAlle4
2000Frederiksberg
www.kube.frederiksberg.dk

Kulturhus Galaksen 
Bymidten 48
3500Værløse
www.galaksen.dk

Kultur S
Holmbladsgade 71
2300KøbenhavnS
www.prismen.kk.dk

Kulturstationen Vanløse
FrodeJakobsensPlads4,1.
Biblioteksindgang;  
JernbaneAlle38
2720Vanløse
www.kulturstationen.kk.dk

Kvarterhuset
Jemtelandsgade3
2300KøbenhavnS
www.kvarterhuset.dk

Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade15
1172KøbenhavnK
www.bibliotek.kk.dk/bibliotek/ho-
vedbiblioteket

Københavns Museum
Stormgade 18
1555KøbenhavnV
www.copenhagen.dk

Københavns Stadsarkiv
KøbenhavnsRådhus
1599KøbenhavnV
www.kbharkiv.dk

Køge Museum og Køge Arkiverne
Lovparken
4600Køge
www.koegemuseum.dk

L
Levende Menneskerettigheder
Nyhavn26
1051KøbenhavnK
www.levendemenneskerettig-
heder.dk

Literaturhaus
Møllegade7
2200KøbenhavnN
www.literaturhaus.dk

Lovparken
Sct.Gertrudsstræde
4600Køge

Lyngby Parkkapel 
GyritheLemchesVej9
2800KongensLyngby

LyngbyTaarbæk Stadsarkiv 
Frieboeshvile
LyngbyHovedgade2
2800KongensLyngby
www.stadsarkivet.ltk.dk

M
Medicinsk Museion
Bredgade62
1260KøbenhavnN
www.museion.ku.dk

Møstings Hus
Andebakkesti5
2000Frederiksberg
www.moestingshus.dk

N
Nationalmuseet København
NyVestergade10
1471KøbenhavnK.
www.natmus.dk

Nikolaj Kunsthal 
NikolajPlads10
1067København
www.nikolajkunsthal.dk

Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7
1556København
www.glyptoteket.dk

O
Ofelia Plads
Kvæsthusbroen
1250København
www.ofeliaplads.dk

P
Poesiens Hus
c/oDenFrieUdstillingsbygning,
underetagen,OsloPlads1
2100KøbenhavnØ
www.poesienshus.dk

Politikens Boghal
Rådhuspladsen37
1550København
www.politikensforlag.dk/politi-
kens-boghal/c-9

R
Reprise Teatret
Øverødvej10-12
2840Holte
www.reprisen.rudersdal.dk

Rigsarkivet
Rigsdagsgården9,
1218København
www.sa.dk/da 

Rudolph Tegners Museum  
&  Statuepark 
Museumsvej 19 
3120Dronningmølle
http://www.rudolphtegner.dk

Rumpegalleriet
Ryesgade103B
2100KøbenhavnØ
www.rumpegalleriet.dk

Rundetaarn
Købmagergade52A
1150KøbenhavnK
www.rundetaarn.dk

Rødovre Bibliotek
RødovreParkvej140
2610Rødovre
www.rdb.dk

S
SMK – Statens Museum for Kunst
Sølvgade48-50
1307København
www.smk.dk

Sophienholm
Nybrovej401
2800KongensLyngby
www.sophienholm.dk

Sort/Hvid
Staldgade38
1699KøbenhavnV
www.sort-hvid.dk

Stadsbiblioteket i Lyngby
LyngbyHovedgade28
2800KongensLyngby
www.lyngbybib.dk

STORM20 
Stormgade20
1555KøbenhavnV
www.storm20.kk.dk

Storm P. Museet
PileAllé2
2000Frederiksberg
www.stormp.dk

Studenter Settlementet Vesterbro 
Dybbølsgade412.sal
1721KøbenhavnV
www.paedhist.dk

Sydhavn St
ErnstKapersVej1
2450KøbenhavnSV.

T
Tattoo Ole
Nyhavn17
1051KøbenhavnK
www.tattoo-ole.dk

Telefonfabrikken  
(Spillestedet Richter) 
Telefonvej8F
2860Søborg,GladsaxeKommune
www.telefonfabrikken.dk

Thorvaldsens Museum
BertelThorvaldsensPlads2
1213KøbenhavnK
www.thorvaldsensmuseum.dk

V
VEGA
Enghavevej40
1674KøbenhavnV
www.vega.dk

Visit Carlsberg
Gamle Carlsberg Vej 11
1799KøbenhavnV
www.visitcarlsberg.dk

Ø
Øregaard Museum
ØrehøjAllé2
2900Hellerup
www.oregaard.dk

Østerbro Stadion
Gunnar Nu Hansens Pl. 7
2100KøbenhavnØ
www.kulturoesterbro.kk.dk
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Tak AKB,København
Albertslund Bibliotek
Alhalmbra–museetforhumor 
og satire
Amar:litt
Arbejdermuseet 
Arktisk Institut 
AthelasSinfonietta
ATLAS

Bakkehuset
Ballerup Bibliotek
Ballerup Musikskole
BastardCafé
BellevueTeatret
BernstorffSlot
Bibliografen
Bip Bip Bar
BKSkjold
Brandts Haves Venner 
BrønshøjKirke
BørnekulturhusAma'r

ChristiansborgSlot
Cinemateket
Cisternerne
CopenhagenPride

DAC
Daginstitutionen Saxoly 
DanmarksTekniskeMuseum
Dansk Pædagogisk Historisk 
 Forening / samling
DenHirschsprungskeSamling
Den Italienske Ambassade i Danmark
DenKongeligeAfstøbningssamling
Den Sorte Diamant
Designmuseum Danmark 
Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab
DetKgl.Bibliotek
DetKongeligeDanskeMusikkon-
servatorium
DetKongeligeTeater,Skuespilhuset
DetNationaleFotomuseumpåDR

FolkehusetAbsalon
FormidlingscenterGarderhøj
FrederiksVærk,Trækulsbrænderiet,
Krudtværksområdet
Frederiksberg Stadsarkiv
Frederikssund Musikskole
FuresøBibliotekogBorgerservice
FuresøMusikskole

Gads Forlag
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte musikskole
Gl. Holtegaard
Gladsaxe Bibliotekerne
Gladsaxe Musikskole
GrandTeatret

Halsnæs Bibliotekerne
HalsnæsKommune
HelsingeUngdomshus
Herlev Bibliotek
Herlev Billedskole
HistoryTours
Huset-KBH
Husets Biograf 
Husum Bibliotek

InstitutforBygningskunst,By&
Landskab,KADK
Institut for Veterinær- og Husdyrvi-
denskab–KøbenhavnsUniversitet
Institut Français
IshøjBibliotek

J. F. Willumsens Museum 

KarensMindeKulturhus
Kgs.EnghaveLokalhistoriskeArkiv
Kontrapunkt
KU.BE
KulturS
KulturhusGalaksen
Kulturmetropolen
KulturstationenVanløse
KunsthalCharlottenborg
Kvarterhuset
KøbenhavnsBiblioteker
KøbenhavnsHovedbibliotek
KøbenhavnsMuseum
KøbenhavnsStadsarkiv
KøgeArkiverne
KøgeMuseum

LevendeMenneskerettigheder
LISE,LitteræreSelskaber
Lyngby Musikskole
Lyngby-TaarbækStadsarkiv

MedicinskMuseion
MogensDahlKammerkor
MøstingsHus

NationalmuseetKøbehavn
NikolajKunsthal
Ny Carlsberg Glyptotek

Ofelia Plads
OplevelsescenterVestvolden

Poesiens Hus
Polarbiblioteket 
PolitikensBoghal

Rigsarkivet
RMC–RytmiskMusikkon-
ser va torium
RudersdalKammersolister
RudersdalKommune,Kultur
RudolphTegnersMuseum&
 Statuepark
Rumpegalleriet
Rundetaarn

SMK
Sophienholm
SorgenfriTeaterforening
Sort/Hvid
Stadsbiblioteket Lyngby
Stagelab 
Storm P. Museet
STORM20
StrømFestival
Studenter Settlementet Vesterbro

TattooOle
Teaterhuset
Telefonfabrikken
ThorvaldsensMuseum
Tranen

UdstillingsstedetSydhavnSt.
USKIK

VEGA
Vesterbros Lokal Arkiv
Visit Carlsberg

Øregaard Museum

NannaHjortenberg,KatharinaThordisRaagaard,NanaFriisMadsen,JanSørensen(BKSkjold),CamillaJensen,
SofieKønigsfeldt,JonasBjerre,ThomasKorsgaard,ChristinaThiemer,MikkelBogh,TokeLykkeberg,JesperPagh,
VictoriaDiemerBennetzen,IdaRud,AskHasselbalch,MortenHee,KasperHolten,PoulDuedahl,Aseatatthe
table,LouiseAlenius,HenrikMilling,EmilHartvig,ThomasRyeDinesen,ThomasWarnkeWichmann

GAZA W
ORKS

KENT KLICH

14.4.2018
– 2.2.2019

EVENTS 
30.8 kl. 17
Fotograf Fryd Frydendahl (DK) i  
samtale med Mette Kia Krabbe Meyer

6.9 kl. 20
Forfatter Adania Shibli (PS) i  
samtale med Lone Kühlmann

14.9 kl. 20
Direktør for Forensic Architecture,  
Eyal Weizman (UK/IL) i samtale  
med Steen Nørskov

 www.densortediamant.dk

MAHLERS
MÆGTIGE 7.

Med chefdirigent 
Toshiyuki Kamioka i 
front åbner Copen-
hagen Phil sæson 

2018/2019 med 
Mahlers mægtige  

7. symfoni!

28. sep. 
Konservatoriets 

Koncertsal

Store oplevelser med Copenhagen 
Phil i Konservatoriets Koncertsal 
(tidl. Radiohuset)

BAG OM BEETHOVEN
Med Ann Eleonora Jørgensen som  
fortæller tager symfoniorkestret på en  
rejse ind i Beethovens dragende univers.

5. okt. / Konservatoriets Koncertsal

www.copenhagenphil.dk
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7 september  
7 indslag 
7 minutter over
7/9 kl. 16.00-19.00

16.07 Historikerbladrerivoresfælles 
glemmebog. 

16.37 Walk:Skuespilhusetshemmelige
rum. 

17.07 Flygelkoncert:BachiB-dur
17.37 BagsidenafSMK’smalerier
18.07 LoneAburaslæser:Densorte 

bog (B-sider) 

18.37 DenKongeligeBallet.Enballerina.
EtÆg.

16-19 DR'sglemtepornofilmlooperi
garderoben. 

Frientré
MadsAxelsenogLuciaOdoomspiller
B-siderheleeftermiddagen
107gratisøl


