
Følg lyset i natten 
på Frederiksberg



Kulturnatten 2017
Følg lyset i natten på Frederiksberg
Følg lyset i natten gennem Frederiksberg og få nye og overraskende oplevelser på 
kulturnatten 2017.  Lysinstallationen ”Kulturstrømme” fører dig med bølgende lys mellem 
Frederiksberg Rådhus, Biblioteket Frederiksberg, Cisternerne og Storm P. Museet, hvor 
overraskelser opstår undervejs og nye oplevelser venter. Lysinstallationen er skabt af 
Morten Ranmar og NoParking Production.

I år slår Frederiksberg Rådhuset, Biblioteket Frederiksberg, Cisternerne og Storm P. Museet 
sig sammen om at lave et unikt kulturnat-program, der går under overfl aden.  Husk, at der 
kun er adgang med Kulturpas, som bl.a. kan købes på Hovedbiblioteket.

Lysinstallationen Kulturstrømme er udført med midler fra Kulturnattens lyspulje og 
Frederiksberg Kommune.

Find et stoppested ved de forskellige institutionerne og lad dig følge ud i natten.
Tidsrum: kl. 19:00 – 21:30 (ca.)
Biblioteket  Rådhuset: Afgang hver ½ time 
Rådhuset  Storm P Museet: Afgang hver ½ time
Storm P Museet  Cisternerne: Afgang hver 1 time



Vægterne følger dig på vej
Med fortællinger og andre overraskelser gør vægterne din tur fra institution til institution 
til en helt særlig vandring på vej mod nye oplevelser. 

Tim Ole Simonsen er historiker med et indgående kendskab til Frederiksbergs lokalhistorie 
og særkende og  en lang erfaring i guidede ture på Frederiksberg. 

Caspar Christiansen er historiker og arkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv og en erfaren 
guide i byvandringer på Frederiksberg. 

Axel Vermeren er kaptajn, kunstmaler, galleriejer og eventmanager med stor erfaring som 
specialrundviser på Frederiksberg Slot, haverne og omegnen.  

Anina Grambye er kunsthistoriker og har været tilknyttet Cisternerne som kunstfaglig 
formidler siden 2005 og er derudover fast omviser på Kastrupgårdsamlingen og guide 
på diverse byvandringer. 



Frederiksberg Rådhus
Lyt til klokkespil og intimkoncerter, bliv klog på Frederiksbergs rådhus og 
nyd udsigten over Frederiksberg fra 60 meters højde. Rådhuset byder på 
aktiviteter for enhver smag på kulturnatten. Udenfor rådhuset er der opstillet 
en Segways-station med øvebane, hvorfra man kan køre rundt til de øvrige 
institutioner.

De musikglade kan opleve et ensemble fra Copenhagen Phil - Hele Sjællands Sym-
foniorkester i en minikoncert bundet sammen af orkestrets musikchef Uffe Savery.

Orkesteret The University of Copenhagen Funk Big Band – MIBB spiller funk, 
latin og soul med musik af legendariske musikere og orkestre som David Sandborn, 
Tom Scott, Mezzoforte, Spyro Gyra – og er ledet af prisvindende komponist og 
dirigent Mads J. Pagsberg.

Se, læs og lyt til historien: Om de mange bygninger der i mere end 150 år fungere-
de som rådhuse indtil det nuværende åbnede i 1953. 

Oplev Kommandocentralen dybt under Frederiksberg Rådhus, der blev taget i 
brug i midten af 1950’erne, hvor den kolde krig rasede. Repræsentanter for Bered-
skabsforbundet viser rundt og fortæller om stedets brug og historie.

Tidspunkt: 18:00 - 23:30





Cisternerne
Lanterneworkshop og japansk folkekøkken

På den japanske helligdom Itsukushima på øen Miyajima i Japan tændes lanternerne, når 
mørket falder på. Dyk under overfl aden og Søndermarkens grønne plæne og oplev Cister-
nerne iscenesat som Itsukushima med en myriade af lys og lanterner. Udenfor vil der være 
japansk folkekøkken med Isao Suzuki og arkitekt Gitte Mathiasen holder workshop, hvor 
man kan få lov at udfolde sig kreativt med lanterner og origami i tæt relation til årets 
udstilling. 

Cisternerne er en populær destination på Kulturnatten, så en del ventetid må forventes.

Tidspunkt: 18:00 - 00:00



Storm P. Museet
Mød Flemming Quist Møller – udstilling & fortællinger

Gå på opdagelse i museets særudstilling ”Flemming Quist Møller – historier,  
tegning, maleri, grafik, scenografi”. Dyk under overfladen i Bennys Badekar eller 
oplev andre af multikunstnerens farverige og eventyrlige universer. I løbet af  
aftenen besøger Flemming Quist Møller udstillingen og fortæller historier og  
eventyr for børn og voksne. Slip fantasien løs i aftenens tegnekonkurrence, der 
både har en børnekategori og en voksenkategori.

Tidspunkt: 18:00 - 00:00



Hovedbiblioteket - I havets dyb  
Børn og voksne inviteres til en kulturnat i havets dyb, når Frederiksberg Hovedbibliotek 
sænkes ned under havoverfladen og tager favntag med Jules Vernes science fiction-klassiker 
En verdensomsejling under havet. Vi dykker ned i litteraturen og kulturen og præsenterer et 
program til både fordybelse, forundring og fornøjelse. 

Workshop: Lav dit eget havdyr
Et søuhyre, en klovnefisk eller måske bare en søstjerne? Du bestemmer selv, hvad du laver, 
når billedkunstner Maria Lau Krogh byder indenfor i sit magiske havunivers.

Koncert: Kira og hendes jazzende krokodiller
Oplev en boblende musikalsk cocktail bestående af Boogie-woogie, fantasi og sprudlende 
rytmer fra Brasilien. De lystige musikalske fortællinger for små og store handler om kærlig- 
hed, den store verden uden om os, den lille verden inde i os og alle de skønne væsner der 
popper op i vores liv.

Fernisering: Kend dig selv, kend din by – Frederiksberg under overfladen
Lydbrøndene på Solbjerg Plads genindvies af borgmester Jørgen Glenthøj mens filosof og 
musiker Martin Munch dykker ned og udforsker de dybere lag af, hvordan vi erkender den 
viden, der udgør byen Frederiksberg – man kan kalde det Frederiksberg under overfladen. 
Resultatet er en musikalsk og filosofisk koncert, der gennem musik, billeder og lys skaber 
et refleksionsrum, hvor vi kan lytte, undersøge og dele vores forståelser med hinanden om 
Frederiksberg.

Historiefortælling: André Andersen fortæller: En verdensomsejling under havet 
Oplev Jules Vernes fantastiske historie komme til live, når den energiske historiefortæller André 
Andersen leverer sin version af historien i nogle unikke rammer blandt fisk og skibsvrag.



Guidet tur: Rundtur i maskinrummet
Kom med ned til motoren og drivkraften for hele biblioteket. Det fascinerende afl eve-
ringssystem omdannes til maskinrummet i Kaptajn Nemos fortryllende undervandsfartøj, 
med hvad der hører til af lyde fra dybet i røg og damp.

Koncert: Orgelsymfoni v. Ea Borre og Mikkel Pihl
Kaptajn Nemo beskrives i Jules Vernes klassiker som en habil organist, og han ville studse 
noget, hvis han så, hvad papirkunstner Ea Borre og musiker Mikkel Pihl pusler med. De to 
vil spille musik på papirmaskiner og hjemmebyggede sequencere.

Foredrag: Kryptozoologiens verden
Der er lagt op til fortællinger om søslanger, havuhyrer og vanddyr, der måske slet ikke er ud-
døde alligevel, når Danmarks eneste kryptozoolog Lars Thomas gæster biblioteket med sit 
foredrag. Den etablerede videnskab har i mange år betragtet kryptozoologien som useriøs 
pseudovidenskab, men i løbet af de sidste 10-15 år er emnet begyndt at blive anerkendt 
som et legitimt forskningsområde.

Koncert: Tranquebar
Der er dem, der siger, at kaffen er plukket af østafrikanske kannibaler. Der er dem, der 
siger, at tandhvalerne fra Norskehavet er trukket sydover. En ting er sikkert: Du kan få tubalik 
og banjogymnastik, når Tranquebar spiller deres egen-opfundne kaskelotmusik tilsat over-
raskelser.

NyCirkus: Freaks from the Abyss
Oplev nogle af Danmarks dygtigste nycirkus-artister, når Kaptajn Nemo præsenterer sine 
mærkværdige fund fra havets dyb.

Tidspunkt: 18:00 - 23:30



Program
Børneprogram  (18.00 - 20.00)
18.00 – 20.00 Lav dit eget havdyr (workshop). Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek
18.00 – 18.45 Kira og hendes jazzende krokodiller. Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek
18.00 – 00.00 Flemming Quist Møller – udstilling & fortællinger. Sted: Storm P. Museet
18.00 – 00.00 Lanterneworkshop og japansk folkekøkken. Sted: Cisternerne 
19.00 – 19.45 Historiefortælling: En verdensomsejling under havet. 
 Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek

Voksenprogram (18.00 - 23.30)
17.30 – 18.00 Klokkespilskoncert. Sted: Rådhuset
18.00 – 18.30 Fejring af årets Frederiksberg Kunstner og Talent 2017. Sted: Rådhuset
18.00 – 22.00 Åbent hus i Kommandocentralen. Sted: Rådhuset
18.00 – 00.00 Flemming Quist Møller – udstilling & fortællinger. Sted: Storm P. Museet
18.00 – 23.30 Udstillingen Frederiksbergs rådhuse. Sted: Rådhuset
18.00 – 00.00 Lanterneworkshop og japansk folkekøkken. Sted: Cisternerne
18.00 – 22.00 Oplev kulturstrømme på Segways. Sted: Rådhuset
18.45 – 19.45 Kend dig selv, kend din by – FRB under overfl aden Sted: På Solbjerg Plads 
19.00 – 19.30 Copenhagen Phil. Sted: Rådhuset
19.00 – 23.00 Rundtur i maskinrummet. Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek
19.30 – 20.00 Rundvisning v. borgmester Jørgen Glenthøj. Sted: Rådhuset
20.00 – 20.30 Copenhagen Phil. Sted: Rådhuset 
20.00 – 20.30 Orgelsymfoni. Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek
20.30 – 21.15 Kryptozoologiens verden. Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek
21.00 – 21.30 Copenhagen Phil. Sted: Rådhuset
21.00 – 21.30 Tranquebar. Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek
21.20 – 21.45 Freaks from the Abyss. Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek
21.00 – 22.00 Kend dig selv, kend din by – FRB under overfl aden. Sted: Solbjerg Plads
21.00 – 23.00 Åbent i Rådhustårnet. Sted: Rådhuset 
22.00 – 23.00  MIBB – The University of Copenhagen Bigband. Sted: Rådhuset
22:00 – 23:00 Tranquebar. Sted: Frederiksberg HovedbibliotekSe
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