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Bevæg dig i byen
Det er stadig vinter, og de kølige temperaturer vil 
nok dominere et stykke tid endnu. Det kan af og til 
være fristende at blive inden døre og vente på var-
mere vejr, før man kaster sig ud i kulden, ikke mindst 
for at motionere og bevæge sig.
 Der er dog ingen grund til at gå i hi. Frederiksberg 
er fuld af muligheder; også i den kolde tid.
 Der findes mange idrætsforeninger på Frederiks-
berg med tilbud indenfor et hav af forskellige idræts-
grene, hvor du kan træne i fællesskab og med dyg-
tige instruktører.
 Der findes også mange muligheder for leg, mo-
tion og bevægelse på egen hånd. Det sætter vi fokus 
på i dette nummer, hvor du blandt andet kan lade dig 
inspirere af to, der bor på Frederiksberg og bruger 
byen – også til bevægelse, nemlig Mansoor Siddiqi, 
formand for Parasport Danmark og tv- og radiovært 
Peter Falktoft.
 Tag også et kig på de øvrige artikler, der både 
kommer omkring kultur- og bevægelseshuset 
KU.BE, idrætsfællesskabet Spring for livet og to sider 
med inspiration til steder, hvor du kan bevæge dig 
kvit og frit, når det passer dig, alene eller sammen 
med andre.
 Du kan også som altid få et bredt indblik i, hvad 
der foregår i byen på kulturområdet i de kommende 
måneder. Det finder du i kalenderen bagerst i maga-
sinet.

Rigtig god fornøjelse.
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SOMMER OG OPLEVELSER 
I BYEN I BYEN

Der er meget at opleve i vores by - også henover somme-
ren. Vi har fi ne museer, dejlige parker og grønne områder, 
en masse spændende butikker, et prisbelønnet butikscen-
ter og meget mere.
 I dette nummer af By & Kultur fortæller vi om nogle af 
de mange oplevelser på Frederiksberg. Du kan læse om 
Revymuseet, der er genåbnet med en ny profi l som Al-
hambra - museet for humor og satire og om madfestiva-
len Copenhagen Cook ing & FOOD, som Frederiksberg nu 
indgår som partner i. Vi bringer også en artikel om en ny 
stor attraktion, som slår dørene op på Falkonér Allé, nemlig 
One And Only Musical Teater, som kommer til at tilbyde 
store og spektakulære oplevelser indenfor musicals.
 Du kan som altid læse om de kommende tre måneders 
begivenheder i kalenderdelen. Det er også her, du får 
oversigten over sommerens store begivenheder som Stel-
la Polaris, Pride Parade og Copenhagen Half Marathon. 
Det er begivenheder, som tiltrækker mange glade menne-
sker, og som samtidig indebærer, at nogle vejstrækninger i 
perioder vil være lukket for trafi k.
 Vi gør alt, hvad vi kan for at mindske generne ved dette 
og informerer løbende herom på frederiksberg.dk og Fre-
deriksberg Kommunes Facebook side og i videst mulige 
omfang også de direkte berørte borgere f.eks. ved opslag 
i trappeopgange.
 God sommer i byen i byen.

Læs mere om arrangementerne i bykalenderen her: 
oplev.frederiksberg.dk
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Jørgen Glenthøj (C)

Formand for 
Kultur- og Fritidsudvalget 

Simon Aggesen (C)
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Nye gåhold 
En af de aktiviteter, der har været 
særligt fokus på i Spring for livet, er 
gang. Der er startet en masse gåhold 
på Frederiksberg siden sommer. Et af 
dem er i Søndermarken med gymna-
stikforeningen SAGA. 
 ”At gå giver glæde, overskud, so-
cialt samvær med nye ukendte, dejlig 
natur og en retning for resten af ugen 
med pil op ad”, fortæller Lene Vase-
gaard. Hun opdagede gåholdet på 
Spring for livet-siden på Facebook og 
er gået med siden august.

Frederiksberg Senior Motion 
Spring for livet giver mulighed for at 

du har kunnet opdage på Spring for 
livet, er SAGA’s naturtræning, som er 
bevægelse ude i den friske luft i Søn-
dermarken.
 ”Træningen i naturen giver op-
mærksomhed på krop og sind. Ud 
over at være aktive, arbejder vi også 
med afspænding og sansning. På den 
måde får deltagerne mærket, hvor-
dan kroppen er, når den arbejder, og 
når den slapper af”, fortæller Vibeke 
Damlund, instruktør i SAGA.  

Find Spring på livet på 
facebook.com/springforlivet

Af Laura Kjørup

opdage nye aktiviteter, nye hold og 
nye foreninger. En af de foreninger, 
der netop er startet - med blandt an-
det boldspil, dans og yoga - er Frede-
riksberg Senior Motion. 
 ”Vi nærmer os 70 registrerede 
medlemmer allerede, og vi har stadig 
plads til nye. Du kan altid komme og 
prøve. Vores håb er at give så man-
ge som muligt mulighed for at være 
aktive”, lyder det fra Karina Ildor Ja-
cobsgaard, idrætskonsulent i Frede-
riksberg Idrætsunion. 
    
Naturtræning med SAGA
Mudder, bark, frisk luft, grin og 
ømme muskler. Et af de nye hold, 

Inspiration til motion
Gang, floorball, naturtræning, yoga, petanque…. Der er rigtig mange muligheder 

for at være aktiv som senior på Frederiksberg – også hvis du er nybegynder. 
På Facebooksiden Spring for livet kan du hver eneste uge finde inspiration til at 

prøve noget nyt eller genfinde en idræt, du ikke har dyrket længe.
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Inspiration til motion

 Om Spring for livet
n Spring for livet er et initiativ, som samler bevægel-

sesaktiviteter for seniorer på Facebooksiden Spring 
for livet. Her er både opslag med aktiviteter på Fre-
deriksberg og i København. 

n Ud over Facebooksiden har Spring for livet også en 
årlig motionsdag, hvor du kan opleve og afprøve 
nogle af de aktiviteter, der er på Frederiksberg. 
Motionsdagen bliver afholdt første gang den 21. 
februar kl. 9.30-14.30 i Kedelhallen.

n Frederiksberg Kommune har været med i Spring for 
livet siden foråret 2018. Fo
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Parkour er en stadigt mere populær 
gadeidræt, hvor man bevæger sig 
kreativt gennem byrummet via op-
findsomme veje. Mure, hustage og 
kantsten bliver til nye løberuter og 
sjove forhindringer. Det samme gør 
klatrestativer, trappesten og cykel-
skure. 
 På Frederiksberg kan man gå til 
parkour i kultur- og bevægelseshuset 
KU.BE, hvor holdene indtager Byha-
vens legesyge landskab flere gange 
om ugen med forskellige børnehold 

mandage og onsdage og et teen-hold 
mandag aften.
 Men hvad gør man, når dagene er 
korte og kolde, asfalten rimfrostglat 
og lysten til at hoppe hen over by-
rummets forfrosne blomsterkummer 
på en kreativ måde er mindre? Skal 
man virkelig pakke parkour-glæden 
væk, indtil foråret vækker byen igen?
 Nej, det behøver man ikke! Vinte-
ren igennem er parkour-instruktører-
ne rykket indendørs i KU.BEs Puls-sal 
hver onsdag kl. 19.30 til 20.45, hvor 

der er Open Jam for alle, som har lyst 
til at prøve kræfter med den kreative 
gadeidræt – eller vil holde formen og 
de fine tricks ved lige. Her er der op-
sat parkour-baner med forhindring-
er af bildæk, madrasser og andet 
parkour-gear i den lyse sal. Og arran-
g ørerne mener det alvorligt, når de 
siger, at dørene er åbne for alle. Også 
voksne.
 ”Jeg er fuldstændig overbevist 
om, at parkour er for alle, for jeg be-
gyndte selv først at dyrke parkour 

Parkour forvandler byrummet til en kreativ legeplads fyldt med 
muligheder. Frederiksberg er langt fremme indenfor den populære 
gadeidræt. Og hverken alder eller vinterkulde er en begrænsning.

Parkour 
er 

for alle

6



som voksen”, fortæller Natasha Iva-
nova, kvinden bag StreetX, som står 
for parkour-træningerne i KU.BE. 
Hun fortæller, hvordan hun fik en flok 
damer på over 70 år til at smide sko-
ene og klatre rundt på de opstillede 
parkour-stativer til DGIs landsstæv-
ne. Bagefter sagde de begejstret, at 
den slags burde vi alle gøre noget 
mere. 
 Men er parkour ikke en lidt risika-
bel sport at kaste sig ud i for stivbe-
nede voksne? Her kan Natasha svare 
med kolde facts:
 ”StreetX har eksisteret siden 2012, 
og vi har kun haft tre småskader i al 
den tid. Hvis man spørger den lokale 
fodboldforening, har de mange flere 
skader på bare en enkelt sæson”, si-
ger hun. Forklaringen har hun også: 
 ”Parkour er ikke en kontaktsport, 

hvor man skal lave tacklinger og ofre 
sig for holdet. Den eneste konkur-
rent, man har i parkour, er sig selv. Og 
parkour handler netop om at lære at 
falde ordentligt. Samfundet lærer os, 
at vi helst ikke må falde, men sådan 
er det ikke i parkour. I parkour er det 
godt at prøve og godt at fejle.”
 Alle aldre og niveauer kan træne 
sammen. Uanset om man er 7, 12 
eller 42 år gammel. Og så er det en 
sport, der kan dyrkes alle steder.
 ”Frederiksberg er fyldt med gode 
legepladser, og mange af bydelens 
skoler har deciderede parkour-lege-
pladser med rails, gummiunderlag og 
tavler med instrukser. Og ellers kan 
man jo bruge alt i byrummet omkring 
sig. Fra lavthængende grene til trap-
petrin og store sten på parkerings-
pladser”, siger Natasha.

 Og Frederiksberg er langt fremme 
på parkourområdet.
 ”Om sommeren holder vi vo-
res årlige Street Union-event, hvor 
deltagerne rejser hertil fra mange 
forskellige lande. Hver gang vi har 
udenlandske atleter på besøg, er de 
imponerede over, hvordan Frederiks-
berg ser parkour som et værktøj og 
en ressource. I England og Italien er 
parkour stadig en subkultur. Men her 
i Danmark ser vi det som en sund livs-
stilsaktivitet, som også kan bruges i 
socialt arbejde. Der er vi virkelig langt 
fremme”, fortæller Natasha.

Af Christina Majcher

Parkour Open Jam i KU.BEDirch Passers Allé 4.Onsdage kl. 19.30 til 20.45 i Puls-salen. Børn under 13 skal følges med en voksen.  
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Når vinterens kulde bider, og dagene 
virker mørke og lange, tyr man oftest 
til aftener under dynen og foran fjern-
synet. Det kan være svært at finde 
både overskud og motivation til at 
dyrke motion. Dog behøver al slags 
motion ikke at foregå i et motionscen-
ter eller koste penge, og ofte gælder 
det blot om at komme ud og få rørt sig 
lidt. En gåtur i parken, et boldspil med 
børnene eller en skøjtetur er alt sam-
men oplagt på Frederiksberg. Der er 
mange muligheder, for rundt omkring 
i byen findes lege- og motionsplad-
ser, boldbaner og parker, hvor kun 
fantasien sætter grænser for, hvordan 
man kan få bevæget sig. Her er nogle 
idéer til, hvor du kan tage hen. 

Varieret træning i parkerne
Find løbe- eller traveskoene frem og 
tag en tur i en af byens parker. I både 
Grøndalsparken og Søndermarken er 
der oplyste stier og motionspladser, 
hvor du kan styrketræne.

u	Søndermarken har en 2,5 km in-
teraktiv motionsrute med digitale 
lysfunktioner. På ruten ligger også 
to motionspladser, hvor du kan 
lave styrketræning.

 Adresse: Søndermarken, ind-
gang ved Kongeporten på hjørnet 
af Roskildevej og Pile Allé

u	I Grøndalen er der både stifor-
løb, en motionsplads, en lege-
plads og en skaterskål. Efter sol-
nedgang oplyses skaterskålen af 
belysningsspots.

 Adresse: Grøndalsparken, 
 indgang flere steder.

Løb og leg i Byhaven
Sprint på bakkerne, løb forhindrings-
løb mellem træer og lege-elementer, 
eller tag en hoppetur på trampo-
linerne i Byhaven ved KU.BE, et 
mini-landskab med varieret natur og 
muligheder for leg og forskellige ak-
tiviteter.
Adresse: Byhaven, KU.BE, 
Dirch Passers Allé 4

Alsidig motion i Træningshaven
Motionspladsen ved Sundhedscen-
tret har redskaber og udstyr, der sik-
rer, at du får trænet hele kroppen. Du 
kan sagtens bruge træningshaven på 
egen hånd, men den er også sjov og 
udfordrende for familier og grupper, 
der gerne vil træne sammen.
Adresse: Stockflethsvej 4

Sjov på skøjtebanen
Lej skøjter eller tag dine egne med. 
Helt frem til den sidste søndag i fe-
bruar kan du udfolde dig på skøjteba-
nen på Frederiksberg Runddel, hvor 
der er åbent hele døgnet. Banen er 
delvist oplyst af gadelygter. Skøjte-
udlejningen holder åbent mandag-
fredag kl. 11-20 og lørdag-søndag kl. 
10-20.
Adresse: Frederiksberg Runddel

Åbne skolegårde
Slå dig løs med boldspil og leg i by-
ens skolegårde, som er åbne om afte-
nen og i weekenden. På fire af byens 
skoler findes også kunstgræsbaner. 
Banerne på Søndermarkskolen, Lin-
devangskolen og skolen på La Cours 
Vej er som regel ledige i weekender-
ne, hvis du kommer spontant forbi 
(på hverdage og visse tidspunkter i 
weekenden er de optagede af for-
eninger eller skolerne selv).
 Der er fri adgang til skolegårde og 
boldbure - også kaldet åbne friarealer 
- på hverdage kl. 17-21 og i weeken-
den kl. 10-18. 

u	Skolen på La Cours Vej 
 Adresse: La Cours Vej 2 
 (har kunstgræsbane)

u	Søndermarkskolen 
 Adresse: Hoffmeyersvej 32 
 (har kunstgræsbane)

u	Lindevangsskolen 
 Adresse: P. G. Ramms Alle 26 
 (har kunstgræsbane)

u	Skolen på Duevej 
 Adresse: Duevej 63 
 (har kunstgræsbane)

u	Ny Hollænderskolen 
 Adresse: Hollændervej 3

u	Skolen ved Bülowsvej 
 Adresse: Fuglevangsvej 5

u	Skolen ved Søerne 
 Adresse: Niels Ebbesensvej 10

u	Skolen ved Nyelandsvej 
 Adresse: Nyelandsvej 23

På frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/byens-rum-og-faciliteter finder du oversigter over 
alle byens åbne faciliteter. Find også inspiration til motion og bevægelse på bevaegdigforlivet.frederiksberg.dk

Motion og 
bevægelse i kulden

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

Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg

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

BOLIGFORENINGER

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

VILLAER 
OG RÆKKEHUSE 

DET ER PÆRELET 
AT SORTERE MADAFFALD

– Når man har poser og kurv

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

Se mere på 
www.frederiksberg.dk/madaffald

MADAFFALD

17731_Kulturkalender_ann_150x220mm_2korr.indd   1 16/11/2018   13.20
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Fred, ro - og drømmen 
om en kæmpe Crossfitbox

Stod det til mig, så blev der monte-
ret træningsstationer for hver 100 
meter op og ned ad hele Frederiks-
berg Allé. Sporenstregs. Men nu-
vel. Hvor skulle barselskaravanerne 
samt de ældre så hvile fodtøjet? 
Bænkene ville jo skulle lade livet 
for disse aktivitetsbastioner. Og det 
går jo ikke. For Frederiksberg er et 
afbalanceret sted. Og et meget jysk 
sted. Hvilket er positivt ment. 
 For når man selv er formet og op-
vokset i det jyske, så kan hovedsta-
den snildt skabe afsavn. Lidt grønt, 
lidt natur, lidt ro efter 22.30. Er det 
for meget at forlange? Ja, det er det. 
I hvert fald på flere af broerne, som 
udgør det store skrummel af en by, 
som omkranser Vatikanstaten Fre-
deriksberg. 
Og tro mig, jeg har levet nomadeli-
vet i jagten på de rette omgivelser. 
Østerbro, Nørrebro, K, Vesterbro 
og sågar Holmen. Så jeg kender al-
ternativerne. Velbevandret i hoved-
stadens afkroge kan man næsten 
kalde mig. 
 Frederiksberg er noget andet. 
Noget bedre. Her er også grønt. Her 
er også ro. Mestendels i hvert fald. 
 Men er Frederiksberg overhove-
det formet til et aktivt udendørsliv? 
Tjooh. Hvis man vil. Søndermarken 
og Frederiksberg Have skriger som bekendt på løbeture 
og deslige. Det kan næppe komme som en overraskelse 
for nogen. Men der hvor Frederiksberg Have udmær-
ker sig ved at være alt det modsatte af, hvad en park bør 
være, så kan Søndermarken det hele. Der er ikke så for-
sigtigt som ovre på den anden side. Her er der nemlig en 
af de føromtalte træningsstationer. Nuvel, den benyttes i 
overvældende grad af småbørn. Men det sker ofte, at vi 
står 3-4 fuldvoksne mennesker og skiftes til at tage pull-
ups og chin-ups. (her må jeg for en god ordens skyld nok 
lige smide ordet “kropshævninger” ind, så alle er med). 
 Det ville fryde mig, hvis disse kunne sprede sig rundt 
i kommunen. For det at være aktiv er mere end blot mel-
lemlederens løbetur. 

 Vand mangler vi. Sådan er de 
geografiske forhold nu en gang. Så 
hver fredag i vinterhalvåret migrerer 
jeg mod kanalerne eller til Refshale-
øen. For hvor skulle man bære sig ad 
med at vinterbade i Frederiksberg? 
Springvandet ved Cisternerne? 
Søen i Frederiksberg Have? Det ville 
være ildeset i lokalmiljøet, forestiller 
jeg mig. 
 Så paddleboarding og vinterbad-
ning er udelukket. Lige pt i det mind-
ste. Det er dog slet ikke urealistisk, 
at global opvarmning bringer vand-
standen op i en sådan grad, at Frede-
riksberg Allé tilslutter sig det øvrige 
kanalsystem i K og Christianshavn. 
Den tid, den bekymring. En doktrin, 
vi tilsyneladende kollektivt har om-
favnet og taget til os her i kongeriget 
Danmark. 
 Man skal passe på med at stille 
spørgsmål, man ikke kan svare på. 
Og som journalist er det fy fy at til-
lade lommefilosofisk grublen mellem 
linjerne. Derfor ville det være upas-
sende af mig at spekulere i, hvorvidt 
Frederiksberg overhovedet vil andet 
end løbeture og barnevogns-tølt. 
For er kommunen til mere? Er bor-
gerne? Eller er jeg bare en rogue-
borger, som ville give sin friværdi for 
at Betty Nansen teatret blev lavet om 

til en kæmpe Crossfitbox? Det er mere end sandsynligt. 
 Så for at bevare det gode humør og den æstetiske 
overflod, så pendler jeg bare lykkeligt ned til den brune 
ende af kødbyen på daglig basis. Der, hvor det rent faktisk 
er narkomaner og ikke arbejdsløse grafikere, som pryder 
gadebilledet. Staldgade 22. Et magisk sted. 
 Prøv det. Hvis løbeturen bliver for kedelig en dag. Al-
ternativt vælter vi lokalstyret og gør som jeg forslog med 
Betty Nansen og træningsstationerne på Frederiksberg 
Allé. 

KH /P

Peter Falktoft er garvet TV- 
og radiovært og aktuel med pod-
casten "Her Går Det Godt", hvor 
han sammen med medværten 
Esben Bjerre hver uge udgiver 
et program baseret på politik og 
kulturelle begivenheder.

KLUMME



Frederiksberg bevæger sig for livet!

Af kunstnerkollektivet bag storsucceserne 
Hvid Magi og Tove! Tove! Tove!

Premiere
08 
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Som udgangspunkt kommer jeg lang-
vejs fra, og Frederiksberg – endsige 
Danmark – var slet ikke en del af mit 
oprindelige DNA. Men det blev det 
allerede fra en tidlig alder, da jeg som 
4-årig kom til Danmark fra Pakistan 
med min mor og søster, 18. oktober 
i 1972. Vi kom til Frederiksberg, da 
min far var kommet som fremmedar-
bejder i 1970 og havde slået sig ned 
på Frederiksberg. En by i byen, der si-
den har løbet i mine årer. Jeg blev en 
del af Frederiksberg og Frederiksberg 
blev en del af mig… på godt og ondt, 
som nogen vil sige, men i min bog er 
det i overflod det gode, der har været 
fremherskende.
 Det faktum, at jeg er født med ce-
rebral parese, og altid har være bun-
det til en kørestol, ændrer ikke på, at 
jeg har levet et meget aktivt – også 
fysisk – liv, og jeg har repræsenteret 
Danmark i  baglæns kørestolsslalom 
og boccia ved De Paralympiske Lege 
i 1988, og i boccia i 1992, 1996 og 
2004. I 2012 og 2016 har jeg også 
deltaget i De Paralympiske Lege, men 
disse gange har det været som admi-
nistrativ medarbejder.

 Som eliteidrætsudøver var jeg li-
geså nørdet omkring min idræt som 
alle andre idrætsudøvere på højt ni-
veau, hvilket stiller store krav til ens 
omgivelser. Ikke til kun familie og 
venner, men i høj grad også de mulig-
heder for udfoldelse og ikke mindst 
de faciliteter, der bliver stillet til rådig-
hed.
 Jeg blev sikkert opfattet som en 
lidt underlig størrelse i starten, når 
jeg ringede til eller bankede på døren 
oppe på Rådhuset i Smallegade,  el-
ler til Frederiksberg Idræts-Union, der 
administrerer Frederiksberg Kommu-
nes mange idrætsfaciliteter. Men min 
vedholdenhed, sammenholdt med 
Frederiksberg Kommunes fremsynet-
hed, har gjort, at vi her i forbindelse 
med Parasport Frederiksbergs 25 års 
jubilæum kan høste frugterne af et 
målrettet og koordineret samarbejde 
mellem kommune og klub.
 Adgangen til at kunne dyrke idræt 
i foreningsregi for børn, unge og 
voksne med et eller flere handicaps, 
er blevet langt lettere i løbet af de 
sidste fem til ti år – ikke mindst takket 
være en modig og økonomisk risiko-

villig kommune – og vi kan konsta-
tere, at også almenidrætten på Frede-
riksberg har samlet handsken op og 
er begyndt at tilbyde idrætsaktiviteter 
for forskellige former for handicap-
grupper.
 Jeg har min daglige gang på Sta-
dion ude på Sønderjyllands Allé, 
hvor jeg nyder at se de mange atleter 
udøve deres idræt uden forfængelig 
skelen til om ham eller hende, der 
løber ved siden af, skulle løbe sit 400 
m. interval i en RaceRunner eller have 
en guide i gul vest med rundt, da sy-
net måske ikke er specielt godt.
 Det gør mig overordentlig stolt 
både som frederiksbergborger og 
som formand for Parasport Frede-
riksberg at være en del af den udvik-
ling, hvor skellet mellem det at være 
idrætsudøver med eller uden et han-
dicap mere og mere udviskes, så alle 
kan dyrke deres idræt på så lige vilkår 
som muligt.
 Er du blevet nysgerrig eller i tvivl 
om det bare er et eventyr, så kig forbi 
Frederiksberg Stadion en onsdag ef-
termiddag fra kl 13.30 og frem. Så gi'r 
vi en kop kaffe og en på opleveren.

Mansoor Siddiqi, formand for 
Parasport Frederiksberg, sidder i 
Frederiksberg Handicapråd med an-
svar for Kultur og Idræt. Til dagligt 
arbejder Mansoor som IT-chef i Para-
sport Danmark, og han er desuden 
cheflandstræner for det danske Race-
Running-landshold.

Frederiksberg bevæger sig for livet!

KLUMME
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FOR EN KORT BEMÆRKNING

BLIV EN DEL AF 
FRBDAGE 2019

Læs om FRBDAGE og se, hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside frbdage.frederiksberg.dk. 
Du kan også følge os på facebook.com/frbdage

"START deltager, fordi vi gerne vil 
bidrage til byens fest, og fordi det 
er en helt fantastisk mulighed for 
at få byens mange musikere ud af 
øvelokalet og møde et publikum. 
Det er desuden en unik mulighed 
for byens borgere for at opleve 
ny dansk musik" siger Peter Møl-
ler, formand i Musikforeningen 
START Frederiksberg.

”Forlystelseslivet på Fre-
deriksberg har altid været 
berømt - og måske også 
berygtet!” siger Rikke Rot-
tensten, museumsinspektør 
på Alhambra - museet for 
humor og satire. ”Alhambra 
er museum  for den populæ-
re scenekunst, som Frederiksberg er kendt for, men 
vi engagerer os også aktivt i det nutidige  teater- og 
kulturliv, der lever og gror hver dag omkring os her 
i Allégade, og FRBDAGE er netop en fin og festlig 
mulighed for at lave noget større og mere festligt 
sammen.”

FRBDAGE afholdes den 10.-12. maj 2019, 
og planlægningen er allerede godt i gang. Visionen 
er, at FRBDAGE skal samle byen og vise Frederiks-
bergs mange kvaliteter, den særlige stemning og 
mangfoldigheden. Derfor er der brug for arrangører 
fra både kultur-, forenings- og forretningslivet til at 
præsentere Frederiksbergs mange muligheder. Du 
kan læse mere om at være arrangør på FRBDAGEs 
hjemmeside. 
 Har du lyst til at deltage som arrangør eller spon-
sor - eller har du faciliteter, som du vil stille til rå-
dighed, så kontakt gerne sekretariatet på tlf. 2898 
0133. Som arrangør bliver du en del af nogle festlige 
dage, hvor du møder både nye og gamle kunder el-
ler medlemmer i andre sammenhænge. Sekretaria-
tet har spurgt forskellige arrangører, hvorfor de væl-
ger at deltage i FRBDAGE:   

”Vi deltager i FRBDAGE for det 
hyggelige og for det lokale nærmil-
jø”, fortæller Terja Wiberg Kruuse, 
da vi spørger hende i blomsterbu-
tikken Vilh. Hansens eftf. på H.C. 
Ørsteds Vej, som i efteråret 2018 
kunne fejre 125 års jubilæum.
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Skal du holde et arrangement eller en event ude i byrummet, kræver det ofte 
Frederiksberg Kommunes og evt. andre instansers tilladelse. For at gøre det så 
nemt som muligt, har vi lavet en Arrangørguide til dig, som er arrangør. Her kan 
du få et overblik over, hvem du skal kontakte, hvorfor og ikke mindst hvornår.

Du kan finde link til guiden på frederiksberg.dk/afhold-arrangement 

Guiden giver overblik over: 
u	Hvilke myndigheder der skal godkende netop dit arrangement  
u	Muligheder og regler for adgang til vand, strøm og toiletter 
u	Naboorientering
u	Vejlukninger og anden indgriben i færdslen 
u	Renhold og håndtering af affald 
u	Tilladelser til scener, pavilloner og andre midlertidige konstruktioner
u	Tilladelser i forhold til musik og lyd 
u	Muligheder for at søge økonomisk tilskud og hjælp til frivillige hænder

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 
Vej, Park og Miljø - Byliv og Drift på tlf. 3821 4220 
eller Kultur og Fritid på tlf. 3821 0117.

NY GUIDE TIL ARRANGØRER

En gang årligt kårer Frederiks-
berg Kommune årets Frederiks-
berg Kunstner og årets Frede-
riksberg Talent. Med hver pris 
følger et beløb på 10.000 kr. 
 Både private virksomheder, 
organisationer og enkeltperso-
ner kan være med til at indstille, 
hvem der skal have priserne. 
Der er deadline for indstillinger 
den 31. marts 2019. 
 På oplev.frederiksberg.dk 
finder du kriterierne for tildeling 
af priserne og et indstillingsske-
ma. 

Kandidater til 
kulturpriser 
2019 søges

DU KAN STADIG NÅ 
EN TUR PÅ SKØJTER
Skøjtebanerne på Frederiksberg Runddel og i Linde-
vangsparken er åbne til og med sidste weekend i februar.
 Frederiksberg Runddel er til at skøjte på, mens Linde-
vangsparken skal benyttes til ishockey.
 På Frederiksberg Runddel kan du leje skøjter og få 
slebet dine egne skøjter (kontakt 4010 6050).

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



Søndag den 6. januar, 3. februar og 
3. marts kl. 16-18.30 
FAMILIEKURBAD
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Kurbadet, Helgesvej 29
Entré: 175 kr. (børn 50 kr.)

Hver søndag 6. januar - 31. marts 
kl. 16.15-18.45
NATURIST- OG BABYSVØMNING 
FOR HELE FAMILIEN
Badetøj bruges ikke, og der er fælles 
omklædning for hele familien. 
Arr.: Danske Naturister i Frederiksberg 
Svømmehal. 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29
Entré: 55-75 kr., børn gratis

Torsdag den 10. januar kl. 9.30 og 
kl. 10.45 
TEATER: DEN LILLE BÅD (2-5 år)
En rengøringsmand finder en bog om 
en kaptajn og hans båd og lever sig så 
meget ind i historien, at han helt glem-
mer at gøre rent. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3
Fri entré med billetter, der fås på 
hovedbiblioteket eller via fkb.dk fra 
den 27.12.

Søndag den 13. og 27. januar, 10. og 
24. februar, 10. og 24. marts kl. 10.30-12 
SPIRERNE
TEGNING FOR DE 7-10 ÅRRIGE
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 75 kr. pr. gang

Søndag den 13. januar kl. 13 
DIGITALE PAPIRFIGURER
Lær at bruge software til at forvandle 
3D-modeller på computeren til papir-
byggesæt. Du kan f.eks. lave modeller 
af huse, biler, rumraketter eller dino-
saurer. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3. Fri entré

Lørdag den 5. januar kl. 11 
SHANES MUSIKALSKE FANTASIER
I selskab med Shane Brox inviterer 
vi børnene til at slå sig løs i det musi-
kalske værksted. Vi udstyrer børnene 
med puder og tæpper, så de i ro og 
mag kan lytte til Shanes historier tilsat 
stemningsfulde toner spillet af koncert-
pianist Per Salo og violinist Christina 
Åstrand. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 40 kr. på kube.frederiksberg.dk

Lørdag den 19. januar kl. 10.30 
FAMILIE-BRÆTSPILSCAFÉ (4-10 år)
Sted: Biblioteket Godthåbsvej 85A 
Fri entré

Søndag den 20. januar kl. 13 
BLOXELS WORKSHOP (7-11 år)
Lav dit eget computerspil.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3. Fri entré

28. januar - 27. maj
WORKSHOPS - AKVAREL TIL ALLE
For børn og voksne, både begyndere og 
øvede den 28.01, 25.02, 25.03, 29.04 og 
27.05.
Sted: Falken, Falkonér Allé 40
Entré: 50 kr. pr gang, tilmelding på 
tegnemedvera@gmail.com

Torsdag den 31. januar kl. 19 
KULTURAFTEN
Dans, billede, film, musik - alle kunst-
formerne kan man gå til på Musikhøj-
skolen. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

1. februar - 31. april
ALFONS ÅBERG 
LANDER PÅ 
BIBLIOTEKET
Vær med når Biblio-
teket Frederiksberg 
sætter fokus på Al-

fons Åbergs fantastiske univers. Du kan 
udforske den store Alfons legeinstal-
lation og deltage i  forskellige Alfons 
events. 
Se alle arrangementer på fkb.dk/ fra 15. 
januar

Fredag den 1. februar kl. 17 
BØRNEGUDSTJENESTE 
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Fri entré

Se hvordan juletræerne genbru-
ges og forvandles til flis, der kan 
anvendes på grønne arealer – 
helt i tråd med kommunens giftfri 
pleje af grønne områder. 

Naturvejlederne fortæller om vin-
terfugle og fuglefodring, og der vil 
være aktiviteter for både børn og 
voksne:

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

• Lav jeres egen fuglekasse og 
mejseklokke, snit en foderhol-
der og andre gode ting af jule-
træet

• Lav pandekager hos De Grønne 
Pigespejdere på Frederiksberg

• Få serveret småkager og var-
me drikke 

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

GENBRUG 
JULETRÆET
Tag børnene og juletræet 
i hånden til en dag med 

naturaktiviteter.

Søndag den 6. januar kl. 11-15 
Lindevangsparken 

ved flagstangen foran plænen
Fri éntre
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13. - 17. februar kl. 11, 13 og 15 
LILLE FRØ
Jakob Martin Strids fortælling om 
lille frø spillet som dukketeater for 
børn 4-8 år. Varighed: 50 min uden 
pause. 
Sted: Aveny-T, 
Frederiksberg Allé 102
Entré: 70-140 kr. aveny-t.dk

Lørdag den 16. februar kl. 10.30 
FAMILIE-BRÆTSPILSCAFÉ 
(4-10 år)
Sted: Biblioteket Godthåbsvej 85A
Fri entré

Søndag den 17. februar kl. 13 
LAV OG SPIL DIT 
EGET IPAD-SPIL
Synes du det kunne være sjovt 
at lave dit eget computerspil? Så 
kom med, når Biblioteket afholder 
Bloxels workshop for børn 7-11 år 
ifølge med en voksen. 
Sted: Frederiksberg Hovedbiblio-
tek, Falkonér Plads 3
Fri entré med billet, der fås på 
hovedbiblioteket eller via fkb.dk, 
kontakt ermy01@frederiksberg.dk
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Fredag den 1. februar kl. 17 
GODTHAABSKIRKEN I PYJAMAS
Overnatningsarrangement for børn og 
deres forældre. 
Sted: Godthaabskirken, 
Nyelandsvej 51A
Info og tilmelding 
LLY@godthaabskirken.dk

Lørdag den 2. februar kl. 11 
MUSIKALSK EVENTYR 
OM KLODSHANS
Genklange afholder hver måned hygge-
lige klassiske koncerter for børn i alde-
ren 3-8 år (plus deres bamser og famili-
er). Denne koncert tager udgangspunkt 
i eventyret Klods Hans – med fløjtenist 
Marlene Nørregaard og pianist Balder 
Neergaard på scenen.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 40 kr. plus gebyr på 
kube.frederiksberg.dk

Onsdag den 6. februar kl. 9.30 og 
kl. 10.45

TEATER: KOM IND 
I MIN NAT 
(3-6 år)
Teater om nattens 
magi og lyde. 
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3

Fri entré med billetter, der fås på ho-
vedbiblioteket eller via fkb.dk fra 23.1.

8. februar - 16. marts
ÆBLET FALDER IKKE LANGT
En familiekabaret (fra 6 år) om Samuel, 
der tager ud på sit brusende ophav, 
hvor han møder slægtninge fra ane-
træet. Hver især gemmer de på små og 
store hemmeligheder. Ikke alle æblerne 
på træet er lige forgyldte! Varighed: 70 
min uden pause. 
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9 
Entré: 195-275 kr. riddersalen.dk

9. - 17. februar kl. 10-19
VINTERFERIEBILLET
Køb børnenes feriebillet i Informati-
onen på plan 1 og gå på opdagelse i 
butikkerne. Deltag også i tegnekon-
kurrencen om flotte præmier. 
Frederiksberg Centret, 
Falkoner Allé 21 

Søndag den 10. og den 17. februar 
kl. 16.15-18.45
NATURIST- OG BABYSVØM-
NING FOR HELE FAMILIEN
Badetøj bruges ikke, og der er fæl-
les omklædning for hele familien. 
Arrangør: Danske Naturister i Fre-
deriksberg Svømmehal. 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29
Entré: 55-75 kr., børn gratis

12. - 14. februar kl. 11-15 
HELT HEN I SKOVEN!
Kom og byg dit eget fantasifulde 
skovunivers, inspireret af museets 

Louis Moe udstilling 
”Langt, langt borte 
i skoven”. Work-
shoppen ledes af 
arkitekt Julie Dufour 
og billedkunstner 
Serine Sinding Yde. 

Workshoppen er primært for børn 
6-12 år og deres forældre
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel 
Entré: 40-50 kr., børn gratis

I uge 7 - den 9.-17. februar 
- er det skolernes vinterferie, og der er masser at lave i byen.

 Skøjtebanen er åben, der er flere børneteaterforestillinger og 
sjove workshops, hvor du kan lave alt fra computerspil til dit helt 

eget skovunivers. Se nogle af de mange aktiviteter her.

VINTERFERIE

21. - 23.  februar 
DISNEY ON ICE - 
THE WONDERFUL WORLD
Sted: Forum, Julius Thomsens Plads 1 
Entré: 230-495 kr. ticketmaster.dk

Lørdag den 2. marts kl. 11
FLØJTER, PIBER OG TROMMER
Middelalderensemblet GIÒIA, som be-
står af tre musikere på instrumenterne 
blokfløjte, percussion, keltisk harpe og 
middelalderorgel spiller musik og for-
tæller eventyr.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 40 kr. på kube.frederiksberg.dk
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Lørdag den 16. marts kl. 10.30 
FAMILIE-BRÆTSPILSCAFÉ (4-10 år)

Sted: Biblioteket 
Godthåbsvej 85A. 
Fri entré

19. - 31. marts 
MORFARMORFARMORFAR
Teater for børn 8-12 år. Varighed: 45 min 
uden pause. Tre morfædre er i centrum. 
Der er ham, der fortæller røverhistorier 
og bygger en 
hule i haven. 
Der er elskeli-
ge, helt almin-
delige morfar, 
der bare gør 
lidt underlige 
ting, fordi han er ved at blive gammel. 
Og så er der ham, familien helst ikke 
snakker om – og så alligevel ...
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Entré: 80-150 kr. riddersalen.dk

DEN lille 
KULTURNAT 

Kulturnatten for børn 
I 2019 afholder Kulturnatten for 
første gang ”Den Lille Kulturnat”. 
Den Lille Kulturnat er for børn, og 
ligesom den velkendte Kultur-
natten i oktober åbner en række 
kulturinstitutioner dørene med 
aktiviteter som er helt særlige for 
netop denne aften. Det er ønsket 
at give børnene en særlig ople-
velse og appetit på et genbesøg 
med familien. 
 På Frederiksberg deltager 
flere af byens kulturinstitutioner 
herunder Frederiksbergmuseer-
ne og Biblioteket Frederiksberg. 
 Programmet lanceres den 1. 
marts på www.kulturnatten.dk 

Fredag den 15. marts kl. 16-21
Frederiksbergmuseerne og 
Biblioteket Frederiksberg

Frederiksberg Rådhus indbyder ivrige super-
helte, vilde dyr og seje prinsesser til en omgang 
tøndeslagning. Vores festlige konferenciers 
Bloody Mary og Piraten Long John styrer sla-
gets gang mellem rækkerne, mens ballonklov-
nen Trut underholder. 
 I Festsalen findes borde i børnehøjde, hvor 
trætte kæmpere kan tegne en tegning eller to. 
 Traditionen tro er fastelavnsfesten på Fre-
deriksberg Rådhus mest for børn, men medføl-
gende voksne er meget velkomne. 

Lørdag den 2. marts kl. 12-13.30
Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 • Fri entré
Se mere på Oplev.frederiksberg.dk

©
 M

ar
tin

 S
ør

en
se

n

FASTELAVN I 
FREDERIKSBERG 
RÅDHUSHAL

Den første weekend i marts bliver 
stacking-tempoet endnu højere 
end normalt i KU.BE. Her afholdes 
Copenhagen Open i sport-stacking, 
hvor landets bedste dyster mod hin-
anden – og sig selv. 

Stacking er for både børn og voks-
ne og handler om hurtighed – og 
her har børnene en fordel. Henrik 
Engell-Hedager, der er formand for 

Frederiksberg Sport Stacking Klub, 
fortæller ”Børn stacker hurtigere, 
fordi de arbejder mere intuitivt med 
bevægelserne. Voksne begynder at 
tænke for meget, og så går det galt”.
 Hvis du selv vil prøve kræfter 
med pyraramidestablingerne (el-
ler træne til mesterskaberne), er 
der åben træning i sport stacking i 
KU.BE mandag kl. 16-17.15 og tors-
dag kl. 16-18. 

Lørdag den 2. marts og søndag den 3. marts kl. 10-17 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4

Billetter: Fri entré for tilskuere

COPENHAGEN OPEN 2019    I    SPORT STACKING
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INTRODUKTION TIL 
Introduktion til NemID nøgleapp
Få introduktion til NemID nøgleapp 
og se, hvordan den fungerer. Vi 
hjælper dig også med at hente den 
ned på telefonen.
Fredag den 11. januar kl. 10-11
Fredag den 8. marts kl. 10-11

Digitalt selvforsvar - 
beskyt dine data
Der findes i dag mange gratis pro-
grammer til smartphones og com-
puter, men hvor gratis er de egent-
lig? Vi sætter fokus på, hvordan 
eksempelvis Facebook og Google 
tjener penge på vores data og in-
troducerer konkrete redskaber til at 
begrænse det.
Onsdag den 16. januar kl. 15.30-17
Onsdag den 6. februar kl. 15.30-17
Onsdag den 13. marts kl. 15.30-17

Hjælp til offentlig selvbetjening
I dag skal vi selv klare al kommuni-
kation med det offentlige, men selv-
betjeningsløsningerne er ikke altid 
nemme at gå til. Vi hjælper dig med 
dine udfordringer.
Mandag den 21. januar kl. 12-13
Mandag den 4. februar kl. 12-13
Fredag den 22. februar kl. 12-13
Mandag den 11. marts kl. 12-13
Fredag den 29. marts kl. 12-13

E-mail kursus
Vores e-mailkonto er i dag central 
for mange af de ting, vi foretager os 
på en computer: At handle på nettet, 
købe billetter mm. Dette kursus er til 
dig, der enten skal have oprettet en 
e-mail, eller gerne vil vide mere om, 
hvordan den fungerer.
Fredag den 25. januar kl. 10-11
Mandag den 18. februar kl. 10-11

Digitalt selvforsvar - 
beskyt dine brugerprofiler
Er du beskyttet godt nok? Vores bru-
gerprofiler til f.eks. e-mail, online 
shopping og sociale medier indehol-
der værdifulde data. Vi sætter fokus 
på nogle af de brugerprofiler, som er 
interessante mål for It-kriminelle og 
virksomheder, der gerne vil målrette 
reklamer til dig.
Torsdag den 31. januar kl. 15.30-17
Torsdag den 28. februar kl. 15.30-17
Torsdag den 28. marts kl. 15.30-17

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

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

HUSK

BILLET!

Bibliotekets tilbud 
og IT-introduktioner

KOM GODT I GANG MED….
…PressReader - digitale aviser 
via biblioteket
PressReader giver dig online ad-
gang til ca. 7400 aviser og tidsskrif-
ter fra mere end 100 lande på flere 
end 60 sprog. Avisen kan læses i 
PressReader samtidig med, at pa-
pirudgaven udkommer i hjemlandet, 
og længe før den trykte avis lander 
på Frederiksberg. 
 Du kan f.eks. læse The Guardian, 
Washington Post, Dagens Nyheter, 
Le Figaro og mange mange flere. 
 De danske aviser får du til gen-
gæld adgang til at læse via Press-
Reader, når du er på ferie i udlandet. 
 Kom forbi til ”åbent hus” og få 
hjælp til at komme i gang. Medbring 
gerne bærbar computer, tablet eller 
smartphone. 
Torsdag den 10. januar kl. 10-12
Onsdag den 16. januar kl. 15-17
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Tirsdag den 8. januar kl. 12
ÆLDREKONCERTER 
ONLINE BILLETBOOKING
Du kan booke og printe din billet på 
aeldrekoncerter.nemtilmeld.dk. 
Ældrekoncerterne finder sted 21.-24. 
januar og er for frederiksbergborgere, 
der modtager social pension.

Tirsdag den 8. januar kl. 15 
KUNSTSNAK
Inspiration til din næste kunstoplevelse. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3. Fri entré

Tirsdag den 8. januar kl. 17-18 
STILLE- OG MEDITATIONSGUDS-
TJENESTE
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Fri entré

JANUAR - FEBRUAR - MARTS    BYKALENDER

Mandag den 7. januar kl. 19-21.45 
CROQUIS AFTEN
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1 
Entré: 50 kr.

Onsdag den 9. januar kl. 13-14
ÆLDREKONCERTER 
BILLETUDLEVERING
Du kan få udleveret en billet til Ældre-
koncert mod forevisning af gult sund-
hedskort. Ældrekoncerterne finder sted 
21.-24. januar og er for frederiksberg-
borgere, der modtager social pension.
Sted: Frederiksberg Rådhushal, 
Smallegade 1

Onsdag den 9. januar kl. 20 
SIT-DOWN COMEDY
Komiker Sebastian Dorset og forfatter 
Morten Buschmann vender store og 
små nyheder. 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 50 kr.

Torsdag den 10. januar kl. 17
DEBATMØDE OM KLIMASIKRING 
AF SKT. JØRGENS SØ
Foreningen for bygnings og landskabs-
kultur på Frederiksberg (FBLF) afholder 
debatmøde i forbindelse med offentlig-
gørelsen af forundersøgelsen til klima-
sikring af Skt. Jørgens Sø. 
Sted: Biblioteket Danasvej 30B
Entré: 50 kr.

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

Oplæsningsforslag til kommende 
højtlæsninger modtages gerne. 

Hver torsdag kl. 17-17.30
10. januar - 28. marts

Frederiksberg Hovedbibliotek - 
voksenudlån/balkon

Falkonér Plads 3
Fri entré

HØJTLÆSNING 
FOR VOKSNE

Tirsdag den 1. januar kl. 14-18 
NYTÅRSKONCERT MED 
FOLKEMUSIK
Med Folkets Hus Spillefolk. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Onsdag den 2. januar kl. 20-22 
PIPERS CLUB OF COPENHAGEN 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20 kr.

Lørdag den 5. januar kl. 9-15 
CROQUIS - HELDAGSKURSUS
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 400 kr.

Lørdag den 5. januar kl. 10-16 
LØRDAGSÅBENT 
Sted: Væveværkstedet, 
Smallegade 52D, 1. Fri entré

Søndag den 6. januar kl. 13 
NYTÅR MED GANG I 
Hjerteforeningens nytårsmarch.
Sted: Frederiksberg Rådhus, 
Smallegade 1. Fri entré

Søndag den 6. januar kl. 16 
WIENER NYTÅRSKONCERTEN
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 420-520 kr. ticketmaster.dk

Mandag den 7. januar kl. 10.35 
PRØVETIME I AQUA YOGA
Øvelserne foregår i varmtvandsbassin. 
Arr.: Gigtskolen. 
Sted: Frederiksberg Hospital, 
Ndr. Fasanvej 57, Vej 6, indg. 5
Fri entré

Mandag den 7. januar kl. 13.10 
PRØVETIME YIN YOGA
Yin Yoga er rolige, gulvbaserede stillin-
ger. Arr.: Gigtskolen. 
Sted: Frederiksberg Have Yoga, 
Haveselskabets Have. Fri entré

BOGSNAK
Hver tirsdag og onsdag kan du 
møde en bibliotekar, der har god tid 
til at snakke om bøger. Mød Pia eller 
en af de andre læseglade bibliote-
karer ved boghylderne. Her kan du 
få en snak om de bøger, der optager 
dig mest for tiden, og du kan med 
garanti også få en anbefaling eller 
to til den næste bog, du kunne læse.    

8. januar - 27. marts
Hver tirsdag kl. 11-12 og 

hver torsdag kl. 15-16

Frederiksberg Hovedbibliotek - 
voksenudlån/skønlitteratur

Falkonér Plads 3
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NYE MAKER-AKTIVITER 
PÅ BIBLIOTEKET

Biblioteket Frederiksberg udbyder 
en række nye aktiviteter, hvor du 
kan blive klogere på ny teknologi 
og selv lære at udvikle og skabe. 
Det handler om kreativitet, idéud-
vikling, brug af software, program-
mering, elektronik, 3D-print, robot-
ter og meget andet. Vi kalder det 
”maker”-aktiviteter og der er noget 
for alle aldre. Du kan finde maker 
aktiviteter for børn i børnekalende-
ren.

Læs mere på fkb.dk/makerspace

Tirsdag den 15. januar kl. 17 
MICRO:BIT FOR VOKSNE
Lær at programmere Micro:bit. 
Workshoppen kræver ingen forud-
gående forudsætninger.

Tirsdag den 12. februar kl. 17 
BLIV KLOGERE PÅ 3D-PRINT
Temaaften om 3D-print; hvad det 
er, kan bruges til, og hvordan du 
kommer i gang med teknologien. 

Tirsdag den 19. marts kl. 17 
MICRO:BIT FOR VOKSNE
Lær at programmere Micro:bit. 
Workshoppen kræver ingen forud-
gående forudsætninger.

Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkonér Plads 3
Fri entré med billetter på hovedbiblioteket eller via fkb.dk

BYKALENDER    JANUAR - FEBRUAR - MARTS

Torsdag den 10. januar kl. 19.30 
FOREDRAG MED DITTE-MARIE POST
Ditte-Marie Post er uddannet inden for 
sprog & kulturstudier og sociologi og 
stiller spørgsmålet: Hvad er kultur?
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12

Fredag den 11. januar kl. 20 
RAMSLAG
Spillemandsbal med Folkets Hus' Spil-
lefolk. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33 
Entré: 30 kr.

Lørdag den 12. januar kl. 9-15 
KURSUS I FLERFARVET 
LINOLEUMSSNIT
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 550 kr.

Lørdag den 12. januar kl. 19-22.45
NATURIST KURBAD 
Arr.: Danske Naturister i Frederiksberg 
Svømmehal. 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Kurbadet, Helgesvej 29
Entré: 225-275 kr.

Lørdag den 12. januar kl. 19.30
NØGNE SJÆL, SANDE MENNESKE
Vær beredt på at blive væltet omkuld af 
en stærkt personlig og tilnærmelsesvis 
desperat musikforestilling af det unge 
musiktalent og debuterende instruktør 
Ea Wim. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 50 kr. via kube.frederiksberg.dk

Søndag den 13. januar kl. 14 
OMVISNING
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Søndag den 13. januar kl. 15 
MUSIKHØJSKOLENS 
NYTÅRSKONCERT 
Sted: Frederiksberg Rådhus, 
Smallegade 1. Fri entré

Søndag den 13. januar kl. 16 
NYTÅRSKONCERT
Operaprogram med værker af Mozart, 
Puccini, Verdi, Rossini.
Sted: Godthaabskirken, 
Nyelandsvej 51A. Fri entré

Mandag den 14. januar kl. 19.30 
KONCERT MED TO RYTMISKE KOR
To rytmiske kor under ledelse af Merete 
Sørensen med en blanding af pop, soul 
og musicals.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 40 kr.

Tirsdag den 15. januar kl. 17 
STILLE- OG MEDITATIONSGUDS-
TJENESTE 
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Fri entré
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ÆLDREKONCERTER 2019
21. - 24. JANUAR KL. 13.20 -16.00 (DØRENE ÅBNES KL. 13.00)

FREDERIKSBERG RÅDHUS

BILLETTER:
Der er fri entré til Ældrekoncerterne, men kun for frederiksbergborgere, som modtager social pension. 
Der er et begrænset antal billetter på 500 pr. koncert, fordelt mellem NemTilmeld og personligt fremmøde.

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

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

Herefter kan eventuelt resterende billetter bookes og printes på www.aeldrekoncerter.nemtilmeld.dk 
eller hentes i BorgerServiceCentret: Mandag - fredag mellem kl. 9-13

FESTLIGE 
MELODI GRAND PRIX 

MINDER

Henrik Krogsgaard med orkester og solisterne Annette Heick, 
Lonnie Devantier, Emmelie de Forest, Silas Holst og Bryan Rice. 

Fo
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Torsdag den 17. januar kl. 17.30 
KVINDER, KØN OG KRONER
Tre dronningers betydning for vel-
færdssamfund, kvindesyn og kongehus 
i Danmark 1863-1947. Hør historikeren 
Michelle Jørsing Kristensen fortælle.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3. Fri entré

Lørdag den 19. januar kl. 15 
SATIE MED VENNER - 
NYTÅRSKONCERT
Musik af bl.a. Erik Satie og Camille 
Saint-Saëns. Trio Satie med gæsterne 
Jonathan Algot Swensen (cello) og Eli-
sabeth Westenholz (klaver). Oplæser er 
Chili Turéll. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 150 kr. 

Lørdag den 19. januar kl. 16 
CPHPHIL NYTÅRSKONCERT
Dirigent: Mei-Ann Chen. Præsentation 
og sang: Signe Asmussen (sopran) og 
Bobo Moreno (crooner). 
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 220-420 kr. billetten.dk

Lørdag den 19. januar kl. 16 
KONCERT - SKANDINAVISK 
ROMANTIK
Cathrine Penderup (klaver) og Ulla 
Ricklander (mezzosopran). 
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3. Fri entré

Søndag den 20. januar kl. 16 
KONCERT MED KVARTETTEN 
KOTTON
Bjarke Mogensens kvartet med accor-
deon, cello, blokfløjter og bouzouki. 
Sted: Mariendals Kirke, Nitivej 17

Tirsdag den 22. januar kl. 17 
STILLE- OG MEDITATIONSGUDS-
TJENESTE
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Fri entré

Tirsdag den 22. januar kl. 18.30 
SANGAFTEN MED BRITA HAUGEN
Præst Brita Haugen vælger denne af-
tens salmer og sange. 
Sted: Godthaabskirken, 
Nyelandsvej 51A. Fri entré

Torsdag den 24. januar kl. 17
Højtlæsning om lykke

Torsdag den 24. januar kl. 17.30 
Tanker & Bobler om Schopenhauer og lykke
Filosof Jon Auring Grimm i samtale med Betty Nansens instruktør Rune 
David Grue om Schopenhauers lykke, og hvad vi kan lære af ham i dag.

Torsdag den 7. februar kl. 17
Højtlæsning om pessimisme og lykke 
Vi læser højt af Per Jepsens bog ”Pessimisme” fra bogserien 
Tænkerpauser. 

Torsdag den 7. februar kl. 17.30
Tanker & Bobler om pessimisme, Schopenhauer og lykke
Forfatter Per Jepsen vil med udgangspunkt i Arthur Schopenhauers filosofi 
argumentere for, at der er en tæt forbindelse mellem lykke og pessimisme. 

Torsdag den 21. februar kl. 17 
Lykkelige ord og toner
Koret Vocal Frostbite synger ”lykke-
lige” sange, og Nicolai Dahl Hamil-
ton, som spiller med i Betty Nansen 

Teatrets skuespil ”Kunsten at være lykkelig”, læser højt af Schopenhauer. 

Vi taler meget om lykke. Nationale lykkeregnskaber 
og lykke-coaching er eksempler på, at det ellers flyvske 

og lunefulde begreb bliver forsøgt sat på formel. 
Men hvad taler vi om, når vi taler om lykke? 

Alle arrangementerne foregår på Frederiksberg Hovedbibliotek, 
og der er fri entré. 

Den tyske filosof og pessimist Arthur Schopenhauer (1788-1860) efterlod 
sig ved sin død et manuskript, der skulle vise sig at være en form for kul-
sort selvhjælpsbog: Kunsten at være lykkelig. Her viser han gennem 50 råd 
vejen til lykken, eller rettere sagt til tilværelsens tålelige former. For som 
Schopenhauer så pessimistisk skriver: ”Vi indser, at det bedste, der findes 
i verden, er en smertefri og rolig nutid, som er til at bære”. 
 Betty Nansen Teatret har i februar premiere på forestillingen ”Kunsten 
at være lykkelig – 50 gode råd til en tålelig tilværelse”. 
 Biblioteket Frederiksberg sætter i den forbindelse fokus på lykke som 
begreb med en række arrangementer, der i større eller mindre grad tager 
afsæt i Schopenhauers filosofi om lykke.
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Torsdag den 24. januar kl. 19-21 
TIL BORDS MED KAMMA RAHBEK
Museet genskaber stemningen fra Bak-
kehusets teselskaber. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 175 kr.

Fredag den 25. januar kl. 17 
ALLE DE VOKSENDE SKYGGER 
En koncert om de korte dage og det 
nordiske sind. 
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Entré: 50 kr.

Lørdag den 26. januar kl. 9-15 
KURSUS I KOLDNÅLSRADERING
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 550 kr.

Søndag den 27. januar kl. 14 
OMVISNING 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Tirsdag den 29. januar kl. 17 
STILLE- OG MEDITATIONSGUDS-
TJENESTE
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Fri entré

Onsdag den 30. januar kl. 18.30 
CPHPHIL 60 MINUTES OF BISSE
Bisse, Copenhagen Phil og dirigent 
Hans Ek. 
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 270-310 kr. billetten.dk

Torsdag den 31. januar kl. 21.30 
CPHPHIL - 60 MINUTES OF DEN 
SORTE SKOLE
Copenhagen Phil, dirigent Hans Ek, Den 
Sorte Skole og Karsten Fundal. 
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1 
Entré: 270-310 kr. billetten.dk

23. - 24. januar kl. 17 og kl. 20
TITANIC - A MURDER MYSTERY 
OPERA
Nyskrevet kammeropera af Matias 
Vestergård opført af konservatoriets 
sang- og instrumentalstuderende.
Sted: Musikkonservatoriet, 
Studiescenen, Rosenørns Allé 22
Fri entré, men begrænset antal 
adgangskort, som kan afhentes i kon-
servatoriets reception fra 16. januar

Onsdag den 23. januar kl. 17 
EJ BLOT TIL LYST - 
DEN KULTURRADIKALE REVY
En musikalsk aften om den politisk be-
vidste 1960'er revy.
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5
Entré: 40-50 kr. med tilmelding på 
tlf. 3810 2045

Torsdag den 24. januar kl. 19 
KONCERTSERIEN 24 
Med elever fra Musikhøjskolen på Fre-
deriksberg i samarbejde med de andre 
musikskoler i hovedstaden.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Torsdag den 24. januar kl. 19 
LITTERATURAFTEN 
Forfatter og oversætter, Mette Moe-
strup, fortæller om Sylvia Plaths forfat-
terskab og om romanen ”Glasklokken”. 
Sted: Sankt Markus Kirke, 
Forchhammersvej 12A. Fri entré

JANUAR - FEBRUAR - MARTS    BYKALENDER

Lørdag den 2. februar kl. 9-15 
CROQUISKURSUS
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 400 kr.

Lørdag den 2. februar kl. 10-16 
LØRDAGSÅBENT 
Sted: Væveværkstedet, 
Smallegade 52D, 1. Fri entré

Lørdag den 2. februar kl. 16 
KYNDELMISSE-KONCERT 
MED LUKASKORET
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3. Fri entré

Lørdag den 2. februar kl. 21.30 
CPHPHIL- 60 MINUTES OF WSGM
When Saints Go Machine. Copenhagen 
Phil og dirigent Hans Ek. 
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 270-310 kr. billetten.dk

Søndag den 3. februar kl. 14 
BLÆSERDAG PÅ MUSIKHØJSKOLEN
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré

Søndag den 3. februar kl. 16 
BEETHOVEN SYMFONI NR. 5, 
SKÆBNESYMFONIEN
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 145-395 kr.

Mandag den 4. februar kl. 19-21.45 
CROQUIS AFTEN
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 50 kr.

Mandag den 4. februar kl. 19.30 
MORTEN MOGENSEN 
PÅ HAMMERKLAVER
Sonater og klaverstyk-
ker af bl.a. Haydn, Mo-
zart, Bach og Beetho-
ven. 
Sted: Sct. Thomas kirke, 
Rolighedsvej 16 
Fri entré

Tirsdag den 5. februar kl. 15 
KUNSTSNAK
Inspiration til din næste 
kunstoplevelse. 
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, Falko-
nér Plads 3. Fri entré

Tirsdag den 5. februar kl. 17 
KULTURAFTEN MED 
MUSIKHØJSKOLEN
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3. Fri entré
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Tirsdag den 5. februar kl. 17 
STILLE- OG MEDITATIONSGUDS-
TJENESTE 
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Fri entré

Onsdag den 6. februar kl. 17 
VERDEN VIL BETAGES
Hele Danmark har kendt ham som Mar-
quis de Sade. Men hvad er historien, 
og hvem er manden bag det mytiske og 
mystiske navn? 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5
Entré: 40-50 kr. med reservation på tlf. 
3810 2045 

Onsdag den 6. februar kl. 20-22 
PIPERS CLUB OF COPENHAGEN 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20 kr.

Torsdag den 7. februar kl. 17-18
KONCERT MED HUGO SELLES                          
Oplev den spanske pianist ud-
dannet fra Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium.

Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3. Fri entré

Torsdag 7. februar kl. 18.30
AFTENCAFÉ: ØL & KOLLAGE
Slip fantasien løs og lav kollager til 
KU.BEs månedlige Øl & Kollage-aften, 
mens jazzen kører på pladespilleren. 
KU.BE sørger for magasiner og mate-
rialer.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entré

Torsdag den 7. februar kl. 19 
LITTERATURAFTEN OM 
GLASKLOKKEN
Vi mødes og taler om Sylvia Plaths ro-
man "Glasklokken". 
Sted: Sankt Markus Kirke, 
Forchhammersvej 12A. Fri entré

Torsdag den 7. februar kl. 19 
SANGAFTEN MED FREMTIDENS 
STJERNER PÅ MGK
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré

8. - 9. februar kl. 14-23 
YELLOW HOUSE COLLECTIVE 
FESTIVAL
Kultur- og musikkollektivet holder vin-
terfestival for unge artister og bands, 
og skræddersyr koncerter i alle kroge 
af KU.BEs skæve rum.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: Festivalarmbånd kan købes i dø-
ren

BYKALENDER    JANUAR - FEBRUAR - MARTS

Fredag den 1. februar kl. 20 
RUDERSDAL BIG BAND FEAT. KIRA MARTINI
Vinterjazz ved hyggelige caféborde giver den rette stemning i Metronomen. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33 
Entré: 75 kr.

Fredag 1. februar kl. 21
KALAHA
Med inspiration fra lige dele vest-afri-
kansk funk, techno-rave og jazz-impro-
visation er Kalahas musik et konstant 
foranderligt mix af skæve indfald, løs-
sluppen energi og præcision.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 120 kr. på kube.frederiksberg.dk

Onsdag 6. februar kl. 19.30
DEBUTKONCERT - 
KRISTINA SOCANSKI, KLAVER
Nyere værker af amerikanske kompo-
nister, bl.a. Philip Glass, Edward Smal-
done, George Crumb og Mizzy Mazzoli.
Sted: Musikkonservatoriets Koncert-
sal, Julius Thomsens Gade 1
Fri entré

Torsdag den 7. februar kl. 20
ASKE JACOBY
Kom helt tæt på en af landets fineste 
guitarister, når han optræder solo med 
sine sange, som han beskriver som 
folk/rock med et twist eller americana 
from outer space.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 100 kr. på kube.frederiksberg.dk

1-24 feb. 2019
www.jazz.dk

Vinterjazz er en landsdækkende musikfestival, som har eksisteret siden 2001 
og foregår hvert år i februar. Festivalen strækker sig over tre uger og rummer 
mere end 500 koncerter fordelt på mere end 100 spillesteder og arrangører fra 
København til Aalborg. 
 På Frederiksberg har du også mulighed for at lytte til jazz i særklasse i for-
bindelse med festivalen, når blandt andre KU.BE lægger rum til koncerter i 
forbindelse med festivalen. 
 Se det fulde program på www.jazz.dk
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Fredag den 8. februar kl. 19.30 
CPHPHIL - BRAHMS OG PROKOFIEV
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1 
Entré: 220-420 kr. billetten.dk

Fredag den 8. februar kl. 20 
RAMSLAG
Spillemandsbal med Folkets Hus Spil-
lefolk.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 30 kr.

Lørdag den 9. februar kl. 9 
KURSUS I FLERFARVEDE 
LINOLEUMSSNIT
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1 
Entré: 550 kr.

Lørdag den 9. februar kl. 10-13
BOGBYTTEDAG
Sted: Biblioteket 
Danasvej 30B
Fri entré

Søndag den 10. februar kl. 14 
OMVISNING 
Sted: Bakkehuset, 
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Mandag 11. februar kl. 19.30
MESTRE PÅ MANDAGE - 
HANS FAGIUS, ORGEL

Orgelværker af Charles-
Marie Widor, Franz Liszt 
og Frank Martin.
Sted: Musikkonserva-
toriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1. 
Fri entré

13. - 17. februar
EUROPEAN MIXED TEAM 
CHAMPIONSHIPS I BADMINTON
European Mixed Team Championships i 
badminton bliver i 2019 afholdt I Frede-
riksberg-Hallerne, hvor de otte bedste 
nationer i Europa tørner sammen om 
at vinde EM. Danmark er forsvarende 
mestre, og vil gøre hvad de kan for at 
forsvare titlen.
1 runde den 13. februar kl. 14
2 runde den 14. februar kl. 14
3 runde den 15. februar kl. 14 
Semifinaler den 16. februar kl. 10
Finaler den 17. februar kl. 10
Sted: Frederiksberg-Hallerne, 
Jens Jessens Vej 20
Entré: Billetter fra 112 kr. Der kan købes 
billetter til enkelte kampe, weekendbil-
let og partout billet på ticketmaster.dk

JANUAR - FEBRUAR - MARTS    BYKALENDER

Onsdag 13. februar kl. 19.30
DEBUTKONCERT - 
MADARA PETERSONE, VIOLIN
Violinsonate af Poulenc, Messiaens 
Kvartet til tidens ende m.m.
Sted: Musikonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1. Fri entré

Onsdag den 13. februar kl. 19.30 
HEIBERGS GADEVISER
Lektor emeritus Sten Høgel fortæller 
om og synger Johan Ludvig Heibergs 
Gadeviser. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Onsdag den 13. februar kl. 20 
SIT-DOWN COMEDY
Komiker Sebastian Dorset og forfatter 
Morten Buschmann vender store og 
små nyheder. 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Entré: 50 kr.

Torsdag den 14. februar kl. 17
STJERNERNE OVER ALHAMBRA - 
INGEBORG BRUHN BERTELSEN
Ingeborg Bruhn Bertelsen var elsket og 
feteret af publikum i 1920'ernes Køben-

havn. Lige indtil 
det i stedet vend-
te sig mod hende 
og jagede hende 
væk fra scenen. 
Årsag? Et vedva-
rende rygte om, 
at hun havde et 
seksuelt forhold 
til sin Sankt Bern-
hards hund. 

Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5. Entré: 75 kr., reser-
vation på tlf. 3810 2045

Torsdag den 14. februar kl. 19.30 
FOREDRAG MED PER STIG MØLLER
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12

Fredag den 15. februar kl. 19.30 
CPHPHIL: HAYDN OG STRAVINSKIJ
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 220-420 kr. billetten.dk

Lørdag den 16. februar kl. 17.45 
FLAMENCO AFTEN
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.

Torsdag den 21. februar kl. 9.30-14.30 
SPRING FOR LIVET - 
IDRÆTSDAG FOR SENIORER

Kom og få en hyggelig og 
aktiv dag sammen med 
andre seniorer 60+. Der 
er morgenmad, frokost 
og masser af sjove aktivi-
teter som boldspil, dans, 
meditative aktiviteter og 

helt sikkert også aktiviteter, du aldrig 
har prøvet før. 
Sted: Kedelhallen, Nyelandsvej 75A
Fri entré

Torsdag den 21. februar kl. 14-15.30 
HØRECAFÉ 
Få en snak med mennesker, der selv har 
høreproblemer og mød kommunens hø-
revejleder. Arr.: Høreforeningen. 
Sted: Hjælpemiddelcentret, 
Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, indg. 13
Fri entré

Torsdag den 21. februar kl. 19 
JONI MITCHELL - 
TEKSTEN I MUSIKKEN
I anledningen af Joni Mitchells 75 års 
fødselsdag, undersøger de to musik-
eksperter Anna Ullman og Mads Hend-
rich Joni Mitchells tekstunivers. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr. bakkehuset.dk

Torsdag den 21. februar kl. 19.30 
CPHPHIL: MOZART OG HANS FANS
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 220-420 kr. billetten.dk

Lørdag den 23. februar kl. 9-15 
KURSUS I KOLDNÅLSRADERING
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 550 kr.

Lørdag den 23. februar kl. 20 
KONCERT MED ERIK STIG BAND
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.
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onFredag den 1. marts kl. 20 
STARS OF MUSICALS
Sted: Musikkonservatoriet, 
Rosenørns Allé 22
Entré: 485-665 kr. ticketmaster.dk

Lørdag den 2. marts kl. 9-15 
CROQUISKURSUS
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 400 kr.

Lørdag den 2. marts kl. 10-16 
LØRDAGSÅBENT 
Sted: Væveværkstedet, 
Smallegade 52D, 1. Fri entré

Lørdag den 2. marts kl. 13-18 
ERIK SATIE-KONKURRENCE 
FOR UNGE 
Trio Satie inviterer unge musikere og 
sangere mellem 12 og 25 år til at spille 
musik af Erik Satie og hans samtidige 
franske kolleger. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Lørdag den 2. marts kl. 19-22.45
NATURIST KURBAD 
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Kurbadet, Helgesvej 29
Entré: 225-275 kr.

Mandag den 4. marts kl. 19-21.45 
CROQUISAFTEN
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 50 kr.

Tirsdag den 5. marts kl. 15 
KUNSTSNAK
Inspiration til din næ-
ste kunstoplevelse. 
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, Falko-
nér Plads 3. Fri entré

Onsdag den 6. marts kl. 20-22 
PIPERS CLUB OF COPENHAGEN 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 20 kr.

7. - 13. marts
PULSAR 2019 - 
TRANSLATE
Konservatoriets år-
lige festival for ny 
musik - i år med te-
maet “Translate”. 
Nyskrevne værker 

af konservatoriets komponiststude-
rende og gæstekomponister fra ind- og 
udland
Læs mere på dkdm.dk/pulsar
Sted: Musikkonservatoriet, 
Julius Thomsens Gade 1. Fri entré 

BYKALENDER    JANUAR - FEBRUAR - MARTS

Torsdag den 7. marts kl. 16 
RUNDVISNING PÅ BIBLIOTEKET
Sted: Frederiksberg 
Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3
Fri entré med billet-
ter, der fås på hovedbiblioteket og via 
fkb.dk fra den 21.2.

Torsdag den 7. marts kl. 18-24
TALKIN' ABOUT MY GENERATION
Åbent impro-teater. På scenen sid-
der seks performere. Alle sammen fra 
den forkælede instagram-mad-foto-
oplæggende, kropsfikserede-og-dog-
kropsforskrækkede netflix-afhængige 
generation Y. Vil det lykkes dem at gøre 
oprør? Og orker de det overhovedet?
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Entré: 40-90 kr. på faar302.dk

Torsdag 7. marts kl. 18.30
AFTENCAFÉ: ØL & KOLLAGE
Slip fantasien løs og lav kollager til 
KU.BEs månedlige Øl & Kollage-aften, 
mens jazzen kører på pladespilleren. 
KU.BE sørger for magasiner og mate-
rialer.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entré

Torsdag den 7. marts kl. 19 
LITTERATURAFTEN OM 
KNUT HAMSUN
Peer E. Sørensen holder foredrag om 
forfatteren Knut Hamsun og romanen 
"Sult". 
Sted: Sankt Markus Kirke, 
Forchhammersvej 12A. Fri entré

Fredag den 8. marts 22-24 
MIDNATSSVØMNING
Sted: Frederiksberg Svømmehal, 
Helgesvej 29. Entré: 170 kr.

Lørdag den 9. marts kl. 9 
KURSUS I FLERFARVEDE 
LINOLEUMSSNIT
Sted: Ateliér Nynne Savery, Ærøvej 1
Entré: 550 kr.

Lørdag den 9. marts kl. 15 
SOLISTERIER 
En festlig 
eftermiddag 
med danske 
scenekunstne-
re. Arr.: Dansk 
Solistforbund. 

Sted: Alhambra - museet for humor 
og satire, Allégade 5. Entré: 40-50 kr., 
reservation på 3810 2045

Søndag den 24. februar kl. 11.30 
½ 12 KAMMERKONCERTER
Musikere fra Copenhagen Phil arran-
gerer en række kammerkoncerter med 
titlen ½ 12. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50-90 kr.

Søndag den 24. februar kl. 14 
OMVISNING 
Sted: Bakkehuset, 
Rahbeks Allé 23 
Entré: 50 kr.

Søndag den 24. februar kl. 16 
KONCERT MED MUSICA FICTA
Sted: Mariendals Kirke, Nitivej 17
Entré

Søndag den 24. februar kl. 16 
ORGELPLUS
Fire-hændig orgelkoncert.
Sted: Godthaabskirken, 
Nyelandsvej 51A. Fri entré

Søndag den 24. februar kl. 16 
KONCERT MED WE AT SEA
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3. Fri entré

Onsdag den 27. februar kl. 9-11 
SORGGRUPPE FOR UNGE
Sorggruppen er for unge mellem 16 og 
26 år, som har mistet. Gruppen begyn-
der den 27. februar, og mødes hver an-
den onsdag i ulige uger kl. 9-11 i Falken.
Sted: Sct. Lukas Kirke, Falken, 
Christian Richardts Vej 1-3. Fri entré

Onsdag den 27. februar kl. 19.30
DEBUTKONCERT - 
MARTHE HUSUM, BRATSCH

Sonater for bratsch 
og klaver af bl.a. 
Schumann, Hinde-
mith og Brahms.
Sted: Musikkonser-
vatoriets Koncert-

sal, Julius Thomsens Gade 1. Fri entré

Onsdag den 27. februar kl. 20
MINDEKONCERT
Mindekoncert for violinprofessor Ser-
guei Azizian med tidligere kolleger og 
elever i samarbejde med konservato-
riet.
Sted: Metronomen, Godthaabsvej 33
Entré

Fredag den 1. marts kl. 20 
RAMSLAG
Spillemandsbal med Folkets Hus Spil-
lefolk.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33 
Entré: 30 kr.
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Lørdag den 23. marts kl. 11-17 
NORDENS DAG
Formiddagskaffe med let nordisk tilbe-
hør og kendt nordisk musik og sang. I 
dagens løb hilsner fra Frederiksbergs 
nordiske venskabsbyer, akvareludstil-
ling fra nordiske fortællinger og myter, 
underholdning af solister og ensembler. 
Arr.: Foreningen NORDEN Frederiks-
berg. 
Sted: Frederiksberg Rådhus, 
Smallegade 1. Fri entré

Lørdag den 23. marts kl. 13.45 
FODBOLDKAMP HERRE-DS PULJE 
2 - FA 2000 MOD ISHØJ IF
Sted: Frederiksberg Stadion, 
Sønderjyllands Allé 4. Entré

Lørdag den 23. marts kl. 15 
SATIE MED VENNER - 
FORÅRSKONCERT
Trio Satie med gæsterne Tove Lønskov 
(klaver) og Toke Lund Christiansen 
(fløjte). 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 150 kr. 

Søndag den 24. marts kl. 11.30 
CPH PHIL - ½ 12 KAMMER-
KONCERTER
Musikere fra Cph Phil tilrettelægger 
selv programmerne i koncertserien ½ 
12 - med musik fra den klassiske musiks 
fødsel frem til de nyeste toner.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50/90 kr.

Søndag den 24. marts kl. 14 
OMVISNING
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Onsdag den 27. marts kl. 19.30
DEBUTKONCERT - 
MICHAL HARING, CELLO
Værker af Sjostakovitj, Martinu, Gubai-
dulina m.fl.
Sted: Konservatoriets Koncertsal, 
Julius Thomsens Gade 1. Fri entré

Torsdag den 14. marts kl. 19.30 
FOREDRAG MED 
HANS RAUN IVERSEN
Hvilke ændringer sker der - og hvilke 
burde der ske - i folkekirken, hvis den 
bliver et af mange religiøse samfund?
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Allé 12

Søndag den 17. marts kl. 15 
TRIO-KONCERT 
Med pianist Galya Kolarova (klaver), 
Livio Russi (klarinet) og Joel Laakso 
(cello).
Sted: Sct. Lukas Kirke, 
Christian Richardts Vej 1-3. Fri entré

Onsdag den 20. marts kl. 19 
BANDS FRA MUSIKHØJSKOLEN
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Fri entré

Torsdag den 21. marts kl. 17.30 
TANKER & BOBLER: 
SOMMERLANDETS ARKITEKTUR OG 
DRØMMEN OM DET GODE LIV
Fritidskulturens udvikling i ord og bil-
leder. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, 
Falkonér Plads 3. Fri entré

Torsdag den 21. marts kl. 19-21 
LITTERATUREN I MUSIKKEN
Med fokus på teksterne, dykker de to 
musikeksperter Anna Ullman og Mads 
Hendrich ned i et spændende musi-
kalsk livsværk. 
Sted: Bakkehuset, Rahbeks Allé 23 
Entré: 50 kr. bakkehuset.dk

Lørdag den 23. marts kl. 9-15 
KURSUS I KOLDNÅLSRADERING
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 550 kr.

Søndag den 10. marts kl. 14 
OMVISNING
Sted: Bakkehuset, 
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.

Søndag den 10. marts kl. 16 
NORDISK MUSIK 
Med Amatørsymfonikerne, dirigent Bo 
Holten og solist Rikke Sandberg. 
Sted: Lindevang Kirke, 
Hattensens Allé 12. Entré: 100 kr.

Mandag den 11. marts kl. 19.30 
FOREDRAG OM FOLKEMUSIK, 
IMPROVISATION OG DANS
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré

Tirsdag den 12. marts kl. 19 
KONCERT MED BERSÆRK
Repertoire fra Sinatra til Debussy. 
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4
Fri entré

Torsdag den 14. marts kl. 17 
STJERNERNE OVER ALHAMBRA - 
MARGUERITE VIBY

En pige med pep. Tit-
len på en af Margue-
rite Vibys film passe-
de hele livet igennem 
på den livlige, moder-
ne skuespillerinde. 
Sted: Alhambra - 
museet for humor og 
satire, Allégade 5. 
Entré: 75 kr., reserva-
tion på 3810 2045

Torsdag den 14. marts kl. 17 
LOUIS MOE FOREDRAG 
OG OMVISNING
Foredrag om den dansk-norske kunst-
ner Louis Moe i rammerne af museets 
aktuelle særudstilling "Langt, langt 
borte i skoven. Tegninger og grafik af 
Louis Moe". 
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel. Entré: 40-50 kr.
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20. januar - 18. februar 
MOD ALLE ODDS
Otte børns skæbner - statistisk set. 
Varighed: 90 min uden pause. Fra 10 år.
Sted: Betty Nansen Teatret, 
Frederiksberg Allé 57
Entré: 75-210 kr. bettynansen.dk

30. januar - 9. februar 
DAMPHJERTE
Ny dansk dramatik. Fra 14 år. Varighed: 60 min uden pause. 
Sted: Aveny-T, Frederiksberg Allé 102. Entré: 40-180 kr. teaterbilletter.dk

9. februar - 9. marts 
KUNSTEN AT VÆRE LYKKELIG
50 gode råd til en tålelig tilværelse. Moderne dramatik. Fra 14 år. 
Arr.: Betty Nansen Teatret. 
Sted: Edison, Edisonsvej 10. Entré: 65-245 kr. bettynansen.dk

8. marts - 6. april 
I ET FORHOLD MED SORT SAMVITTIGHED
Ny forestilling fra kunstnerkollektivet bag storsucceserne HVID MAGI og 
TOVE! TOVE! TOVE! Musikteater for unge og voksne fra 15 år. 
Varighed: 120 min med pause. 
Sted: Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57
Entré: 55-340 kr. bettynansen.dk 
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Onsdag den 27. marts kl 20
SONATER
Den norske pianist Pål Eide har invite-
ret sin ven violinisten Aleksander Køl-
bel til at spille sonater: Grieg (nr 3) og 
Prokofiev(nr 2).
Sted: Metronomen, Godthaabsvej 33
Entré

Torsdag den 28. marts kl. 19
OPLÆG MED EJVIND ROSTGAARD
Foreningen for bygnings- og landskabs-
kultur på Frederiksberg, FBLF, holder 
generalforsamling. Før generalforsam-
lingen holder forhenværende stads-
arkitekt Ejvind Rostgaard et oplæg om 
sine erfaringer fra arbejdet med Frede-
riksbergs bygningskultur. 
Sted: Biblioteket Danasvej 30B
Entré: 50 kr.

Fredag den 29. marts kl. 20 
SANGAFTEN MED FREMTIDENS 
STJERNER PÅ MGK
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré

Lørdag den 30. marts kl. 15 
MMM DIVAS KABARET 
Tre charmerende damer med et omfat-
tende repertoire af skønne sange. 
Sted: Alhambra - museet for humor 
og satire, Allégade 5. Entré: 150 kr., 
reservation på tlf. 3810 2045

Søndag den 31. marts kl. 14 
CAFÉ-AFTEN 
Elever fra Mikkels Musikskole under 
ledelse af underviser Emilie Juhl viser, 
hvad de kan. Kunstner Amalie Skriver 
giver et kort oplæg og et nummer. 
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré
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Indtil den 16. januar 
OMBYGNINGSLUKKET 
Sted: Alhambra - museet for humor og 
satire, Allégade 5

Indtil den 23. januar 
EVA DALBY-JAKOBSEN OG OLE 
SCHØRER-HANSEN
Eva Dalby-Jakobsen udstiller malerier 
og Ole Schjører-Hansen udstiller skulp-
turer. 
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv 
Fri entré
Torsdag kl. 14-17, fredag kl. 14-17, 
lørdag kl. 10-13 

Indtil den 21. april  
LANGT, LANGT BORTE 
I SKOVEN - LOUIS 
MOES LIV OG VÆRK
Storm P. Museet har 
skabt en enestående 
udstilling dedikeret til 

den norsk-danske kunstner Louis Moe 
(1857-1945). 
Sted: Storm P. Museet, 
Frederiksberg Runddel
Entré: 40-50 kr., børn gratis
Tirsdag-søndag kl. 10-16

12. januar - 24. februar 
MICHAEL WÜRTZ OVERBECK: 
INTO THE FUNNEL OF MELANCHOLY
Kunstner Michael Würtz Overbecks 
totalinstallation og iscenesættelse af 
Møstings Hus’ udstillingslokaler vil 
opleves som en indre odyssé. Gennem 
brugen af objekter, skulptur og video 
opfordrer udstillingen til refleksion over 
melankolien – den eksistentielle tom-
hed, der rummer både tvivl, mismod og 
fremmedgjorthed for omverdenen. 
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré
Tirsdag-søndag kl. 11-16

1. - 23. februar 
DORTE ØCKENHOLT, INGER SKIVE 
OG BOLETTE LYKKE KEHLER
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv 
Fri entré
Torsdag kl. 14-17, fredag kl. 14-17, 
lørdag kl. 10-13 

1. - 23. marts 
SIMON SPANG-HANSSEN OG 
RAMUNTCHO MATTA 
Sted: Galleri ØckenLund, 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st.tv
Fri entré
Torsdag kl. 14-17, fredag kl. 14-17, 
lørdag kl. 10-13 

16. marts - 30. november
SUPERFLEX
I 2019 bliver Cisternerne indtaget af den 
verdenskendte danske kunstnergruppe 
SUPERFLEX, som er kendt for at skabe 
værker, der forholder sig til og engage-
rer sig i den aktuelle politiske og socia-
le virkelighed.
Sted: Cisternerne, Søndermarken
Entré: 70 kr.
Tirsdag-onsdag kl. 11-18, torsdag kl. 11-
20, fredag-søndag kl. 11-18
 

JANUAR - FEBRUAR - MARTS    UDSTILLINGER    

HANNE VARMING 
- 80 ÅR
I 2019 fylder billedhugger Hanne Varming 
80 år. Det fejres i Møstings Hus med en 
retrospektiv udstilling under temaet Fa-
milie. 

Til hverdag skuer Varmings ældste søn og 
barnebarn ud over Andedammen foran 
huset. De er afbildet i skulpturen, der er 
placeret ved Møstings Hus. Foruden en 
lang række skulpturer, vil man på udstillin-
gen kunne se en serie fotografier, der viser 
fortællingen om den folkekære kunstners 
passion for sit arbejde og for den kunstne-
riske proces. Flere værker på udstillingen 
har ikke tidligere været udstillet.

9. marts - 14. april 
Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré
Tirsdag-søndag kl. 11-16
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