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DANSEKAPELLET
Bispebjerg Torv 1

Kl. 18.30, 19.30 & 20.30 
1001 NATS EVENTYR
Træd ind i en fortryllende verden  
af eventyr og spænding i en fusion 
mellem moderne dans, hip hop og 
breakdance. En forestilling af Upper-
cut Danseteater og Dans i Nordvest. 
Begrænset antal pladser efter først-
til-mølle-princippet. Kom i god tid.

Kl. 21.30-24.00 
TANGO MILONGA
Dans argentinsk tango i Dansekapel-
lets smukke kuppelsal. I samarbejde 
med Tango Amor afholdes en ægte 
argentinsk tangosalon.

TEATERGRUPPEN BATIDA
Rentemestervej 25A

Kl. 18.00-18.50
TEATERFORESTILLINGEN 
”SPAGHETTI”
De to lange mesterkokke laver den 
perfekte spaghetti efter alle kunstens 
regler. Deres lille tykke nabo er skrup-
sulten og skaber kaos i køkkenet. En 
kulinarisk komedie med masser af 
musik og ketchup! For børn i alderen 
3-8 år med voksne.

Kl. 19.30 – 20.30
TEATERFORESTILLINGEN
”SOLO FOR TO”
Dirigenten venter utålmodigt, men 
medlemmerne af orkestret ringer ét 
for ét og melder afbud til koncerten. 
Orkesterlederen er desperat, men ser 
sit snit til at opføre sin solo-trompet- 
koncert. Lige da han skal starte, duk-
ker et enkelt orkestermedlem op, den 
elendigste musiker, der altid tænker 
på fodbold. Det kan kun gå galt! For 
børn fra 5 år og opefter med voksne.

GRUNDTVIGS KIRKE
På Bjerget 14 B

Kl. 18.00-22.00
AFTENSTEMNING I 
GRUNDTVIGS KIRKE
Aftenen er mellemtilstanden mellem 
dag og nat, arbejde og hvile, en tid til 
samvær, glæde og eftertænksomhed. 
Oplev aftenstemningen i rum og 
musik. Der vil være åben kirke med 
levende lys, mulighed for lystænding 
og meditation. Desuden vil der være 
orgelkoncerter, og man kan besøge 
kirketårnet og kirkens loft eller nyde 
en kop kaffe, en øl og et let måltid i 
caféen i krypten. 

BØRNEKULTURHUSET 
SOKKELUNDLILLE
Utterslev Torv 9

Kl. 17.00-17.40
DUKKETEATERFORESTILLINGEN 
”CARLS DRØM” 

En forestilling om at være mere 
modig end man selv tror og finde 
venner helt uventede steder. For børn 
i alderen 3-8 år med voksne.

Kl. 18.00-20.30 
VÆRKSTED ”LAV DIT EGET 
HAVUHYRE” 
Skab dit helt eget havuhyre ud af 
sjove og inspirerende materialer. For 
børn i alderen 3-8 år med voksne.

BISPEBJERG KIRKEGÅRD 
Frederiksborgvej 125

Kl. 18.15-19.00 & kl. 19.30-20.15
RUNDVISNING I BISPEBJERG 
KREMATORIUM 

Se et af Danmarks største og 
smukkeste krematorier indefra. Max 
30 deltagere pr. rundvisning. Billetter 
kan hentes på kirkegårdskontoret fra 
kl. 17.00.

Kl. 19.15-20.00 & 20.30-21.15
FAKKELRUNDVISNING PÅ 
BISPEBJERG KIRKEGÅRD         
Oplev Bispebjerg Kirkegård efter 
mørkets frembrud og hør om død og 
begravelse i NV. Fakler udleveres fra 
15 minutter før rundvisningen efter 
først-til-mølle-princippet. 

INTEGRATIONSHUSET 
KRINGLEBAKKEN
Tuborgvej 256, Stuen

Kl. 18.00-24.00
GO’ AFTEN KRINGLEBAKKEN
Integrationshuset Kringlebakken 
åbner dørene og giver et glimt af 
fremmede himmelstrøg og med-
borgerskab, der dur. Besøgende kan 
se frem til eksotiske tapas, deltage 
i en kulturquiz, opleve kvindernes 
valgplakater og få en smuk henna-
tatovering.

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN
LEGEFABRIKKEN &
BOLDKLUBBEN STEFAN
Hyrdevangen 62

Kl. 17.00-20.30
SØRØVERLEG
Legefabrikken inviterer til sørøverleg i 
Efterslægtens dansesal. Stig ombord 
på kaptajnens skib, sejl til med til 
skatteøen og fægt mod vilde pirater.
Kl.17.00-18.00: for børn i alderen 
2-4 år med voksne. 
Kl. 18.00-20.30: for børn i alderen 
4-8 år med voksne. 

Kl. 17.00 – 20.00
FRISK MED FODBOLD
Spil fodbold i Nobis, Efterslægtens 
nye idrætshal. Holdene skiftes ud 
løbende, så du kan spille med lige 
så kort eller lang tid, du har lyst. I 
samarbejde med Boldklubben Stefan.

Kl. 17.30 – 19.30
SPIS PÅ EFTERSLÆGTEN 
– FOR STORE OG SMÅ
Spis lækker “piratgryde” til familie- 
venlige priser i Efterslægtens kantine.

BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76

Kl. 18.00-23.00
SOBOL SESSION 
BIBLIOTEKET præsenterer udstilling & 
visuals af den prisbelønnede danske 
fotokunstner Jacob Aue Sobol tilsat 
musik af komponist Morten Svenstrup 
(Under byen).

IGNATIUS.DK
Rentemestervej 69

Kl. 18.00-22.00
PLADS TIL AT UDVIKLE SIG
Bjørn Ignatius Øckenholts 
Billedkunstskole inviterer indenfor 
i det kunstneriske maskinrum og 
viser nogle af de kreative udviklings-
muligheder Ignatius.dk rummer.

OMRÅDEFORNYELSE 
FUGLEKVARTERET
Glentevej 70

Kl. 17.00-24.00
KULTURNAT I FUGLEKVARTERET
Fuglekvarteret holder Kulturnat igen 
og åbner dørene til flere steder i 
kvarteret, som du normalt ikke kan 
opleve! I den åbne gård på Glentevej 
70 er der lys i mørket, fest og 
værksteder m.m.

ANSGARKIRKEN
Mågevej 33

Kl. 18.00-21.00
MYSTIK I ANSGARKIRKEN
Middelaldermunken Ansgar er gen- 
opstået. Mød nordens apostel, der 
forsøgte at gøre danerne kristne i 
800-tallet. 

Kl. 18.00 & 18.30 
NATTEVANDRING
Følg det gamle skattekort og vær 
med til at løse et mysterium. 

Kl. 19.00
SVÆRDKAMP
Copenhagen Combat Monkeys 
introducerer ældgamle metoder til 
sværdkamp.

Kl. 19.30 
AFTENANDAGT 

Sognepræst Birgitte Knudsen og  
Ansgar alias Lars Tjalve holder 
andagt. Lydkunstneren Nikolaj Kynde 
og kirkekoret vil sørge for en hel 
særlig stemning i kirkerummet.

AU LIBRARY, CAMPUS 
EMDRUP (DPB)
Tuborgvej 164

Kl. 17.30-20.30
BESØG EMDRUPBORG

Kl. 17.30 (og ca. hvert 20. min.)
Besøg Emdrupborgs tårn og se 
Nordvest fra oven.

Kl. 17.30 (og ca. hver 30 min.)
Rundvisning i bibliotekets samlinger 
af bl.a. skolebøger fra besættelses-
tiden. 

Kl. 18.00-18.30
Foredrag om at gå i skole under 
besættelsen v. professor Ning de 
Coninck-Smith.

Kl. 19.00-19.30
Foredrag om Emdrupsborgs 
bygningshistorie fra tysk eliteskole 
til flygtningelejr og lærerhøjskole v. 
arkitekt Grethe Pontoppidan.

Kl. 19.35
Arkitekturhistorisk rundvisning på 
Emdrupborg.


