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I en intim atmosfære i Christianshavns Beboerhus sang og causerede
Rasmus Lyberth i lørdags for omkring 50 heldige tilhørere i alle aldre.
Foto: Malene Sakskilde

Oplev en måneds Nordlys på
Bryggen og Christianshavn
Kulturhuset Islands Brygge og Christianshavns Beboerhus
inviterer i denne måned på en nordatlantisk rejse med kunstnere,
musikere, videnskabsmænd, eventyrere, forfattere, artister og
entusiaster fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland.
November måneds nordatlantiske
kulturfestival
Nordlys er arrangeret af de
to kulturhuse på henholdsvis Islands Brygge og Christianshavn i tæt samspil
med den nye kulturinstitution Nordatlantens Brygge
samt Grønlands, Færøernes og Islands københavnske kulturhuse. Derudover
er festivalen støttet af en
række institutioner og foreninger med særlig interesse, indsigt og relation til
Nordatlanten.
Nordlysfestivalen blev
skudt i gang i lørdags den
1. november. Her bød Signe Bang velkommen i
Islands Br ygges Kulturhus, hvorefter den skandinaviske rapmester Per V og
ordorkesteret SnakBar tog
over med deres rytmiske
snak.
Den islandske lysmester
Adalsteinn
Stefansson
skabte senere på dagen et
indendørs Nordlys i kulturhuset, og en færge fragtede publikum fra Islands

Brygge til Christianshavn,
hvor et nyt flammende
Nordlys åbnede festivalen i
Christianshavns Beboerhus. Dagen blev afsluttet
med den grønlandske sanger Rasmus L yberth i
Christianshavns Beboerhus.
Åbningsprogrammet afspejlede på glimrende vis,
hvor bredt Nordlysfestivalen favner. I løbet af november vil festivalen dog
bibringe inspiration, viden
og underholdning fra et
endnu bredere felt – fra
geologen Minik Rosing om
det første liv på kloden til
lokalhistoriske kampe ved
blandt andet Br yggens
lokalhistoriske forening
over sange fra gaden og
gården, færøsk rock og
grindedrab, Nørgårds Vilde Svaner udsat for fire
saxofoner, polarforskeren
John Andersens eventyrlige rejser, workshops, kajaktræf, nordatlantisk børnebif, forum med manuskriptlinien fra Akademiet

for Utæmmet Kreativitet –
you name it.
Sidst i november (den
22.) gæster Årets Sangerinde i Danmark Julie »Popstar« Berthelsen Kulturhuset Islands Brygge med et
kombineret sang- og snedronninge-modeshow. Julie
bliver omgivet af et specielt
lyd- og scenedesign inspireret af kælvende isbjerge
og nordatlantiske stemmer
– specielt designet til Nordlys Kulturfestival af designeren Aviaja Hammeken
Schultz og komponisten
Dorff.
Initiativtagerne fra Kulturhuset Islands Brygge og
Christianshavns Beboerhus håber, at Nordlysfestivalen vil kunne danne et
fundament for opbyggelsen
af et netværk, der kan være
med til at synliggøre vores
nordatlantiske rødder. Ikke
ved at vise hvor vi er ens,
men ved at sætte fokus på
og skærpe vores forskelligheder, så de forvandles til
styrker.
kls

NORDLYS-PROGRAM

Det Færøske hus:
Færøsk litteraturdag, anmeldelser, foredrag, udstilling,
billedauktion m.m. Fra kl. 18 kan der købes middag. Kl.
14.00-18.00

Torsdag 6. november
Grønlændernes Hus:
Debat om selvstyret i Grønland. Kl.16.30
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk folkekøkken. Kl.18.00-20.00
‘Messell’ færøsk rock. Udefinerlig melodisk rock med
ægte spilleglæde! Terji Messell (vocal & guitar) Kristian
Djernes (drums) Martin Pedersen (bass) og Anders
Jacobsen (keyboards).
Kl. 20.30. Entré 20 kr.

Fredag 7. november
Radio Drama DR2:
Jørn Riel’s grønlandske skrøner – kan høres i caféerne.
Kl. 15.00

Lørdag 8. november
Christianshavns Beboerhus:
‘A Tribute To New Danish Music’ featuring Maria Laurette-Friis. Ustoppelig dansk jazz! – selvkomponeret
jazzmusik af høj kvalitet: Mikkel Engell (guitar) Jeppe
Gram (trommer) og Jeppe Skov-bakke (bas). Maria
Laurette-Friis – sangerinde og komponist, som har fået
stor opmærksomhed med sit orkester Tys Tys. Kl. 15.00
Entré 30 kr.
Nordatlantisk BørneBif Kl. 15.00
Det Færøske Hus:
Fest med vildt – underholdning og dans med band.
Foreningen Robåden arrangerer.
Kl.18.00-03.00. (entré)

Mandag 17. november

Aske og John – mød John mandag den
17. november!

Unik Island/ New York evening. Hilmar Jensson (guitar/ Island) har komponeret numrene. Jim Black (trommer/ USA) og Andrew D’Angelo (sax/USA) er to af
New Yorks fremmeste free-jazzere. Support Kresten
Osgood m. orgeltrio.
Kl. 21.00 Entré 80 kr.

Onsdag 12. november
Carls Bastion:
Øresundsmiljøskolen med højtlæsning for de
6-9-årige. Kl. 9.00-11.00
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk Sal – eventyrfortælling for fritidshjem. Kl.
13.00-15.00

Søndag 9. november

Torsdag 13. november

Kulturhuset Islands Brygge:
Færøsk familiedag med musik, sange, skægge dansetrin og lege. Kl.14.00-16.00

Carls Bastion:
Øresundsmiljøskolen med højtlæsning for de
6-9-årige. Kl. 9.00-11.00

Mandag 10. november
Carls Bastion:
Øresundsmiljøskolen med højtlæsning for de
6-9-årige. Kl. 9.00-11.00
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk Sal – eventyrfortælling for fritidshjem.
Kl. 13.00-15.00
Bibliotekerne:
‘Ord i Nord’ – tekst fra den norske forfatter Alexander
Lange Kiellands roman ‘Garman og Worse’. På Christianshavn læser Jakob Seerup fra Orlogsmuseet. På
Islands Brygge læser Jakob Pedersen fra Ballonparken.
Kl. 19.00
Kulturhuset Islands Brygge:
Mortens Mandag – FantaSigne underholder med nordiske unoder i caféen. Kl. 20.00

Tirsdag 11. november
Carls Bastion: Øresundsmiljøskolen med højtlæsning
for de 6-9-årige. Kl. 9.00-11.00
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk Sal – eventyrfortælling for fritidshjem.
Kl.13.00-15.00
Nordatlantisk FolkeKøkken. Kl.18.00-20.00
Det omvandrende kunstværksted i Grønland 2001. Et
funky lysbilledforedrag om 150 ‘almindelige’ børn fra 7
grønlandske kommuner som hovedaktører i særegne
billedværksteder. Henriette Brun der leder børnekulturstedet Bb2, rejste fra Qaqortoq i syd, øst over til
QaaNaaq i nord. Kl. 20.00.
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Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk Sal – eventyrfortælling for skole-klasser.
Kl.10.00-12.00
Nordatlantisk FolkeKøkken. Kl.18.00-20.00 Sublime
jazztalenter. Vindere af Nordisk Talentlancering Søren Kjær-gaard (klaver), Jonas Westergaard
(bas), Jakob Bro (guitar) og
Jeppe Gram (trommer).
Kl. 20.30 Entré 40 kr.

Fredag 14. november
Carls Bastion: Øresundsmiljøskolen med højtlæsning
for de 6-9-årige. Kl. 9.00-11.00
Radio Drama DR2:
Jørn Riel’s grønlandske skrøner – kan høres i caféerne.
Kl. 15.00
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk Sal – med oplæsning og historiefortælling. Kl. 19.00-21.00

Søndag 16. november
Kulturhuset Islands Brygge:
HavneKajakRæs mellem Bryggen og Chr.Havn.
Kl. 13.00-14.30
Amager Ro-og Kajakklub og Havkajakroeren Ravn fortæller og viser fartøjer frem i caféen for børn og voksne. Kl. 15.00
Sofies Bad:
Vinterdukkert i kanalen efterfuldt af varme bade og
drikke incl. badekåbe og håndklæde. Start i Sofiegade
15 B. Kl. 13.30. Entré: 25 kr.

Kulturhuset Islands Brygge:
Grønlandsfareren John Andersen med foredrags-show
fra sin sidste rejse. Eventyreren, arkitekten og polarforskeren har rejst Grønland tyndt i kajak. En gang bar en
flok narhvaler ham over en bræmme vand. Denne aften
bringer en bølge ham op på Islands Brygges havnekaj.
Kl. 19.00. Entré: 40 kr.

Tirsdag 18. november
Kulturhuset Islands Brygge:
Professor Minik Rosing, leder på Geologisk Museum.
Opdageren af verdens ældste sten gæster denne aften
huset med sin enorme viden og inspirerende fortælleform samt billeder. Temaet er ‘Livets Rejse – hvornår
tog livet kontrol over planeten’. Kl. 19.00
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk FolkeKøkken. Kl.18.00-20.00
Jamsession m. Kresten Osgood – uforudsigelig og
totalanarkistisk jazzjam på allerhøjeste niveau sat
i værk af ‘talk of the town’, den talentfulde trommeslager Kresten Osgood. Kl. 20.30

Onsdag 19. november
Kulturhuset Islands Brygge:
Mød ildsjælene Jakob Seerup fra Orlogsmuseet og Sussi Padisson fra Lokalhistorisk Forening – som fører os
ud på havet i det 20. århundrede op på landjorden og
ind i fortidens dagligstue! Kl.19.00
Christianshavns Beboerhus:
Strauss Hornkoncert og Schubert Symfoni nr. 8 i
C-dur med Ungdomssymfoniorkestret. Kl. 20.00

Torsdag 20. november
Det Grønlandske hus:
Særarrangement om ‘50 året for tvangsflytningen af
Uummanaqindbyggerne I 1953’. Samme aften grønlandsk buffet 50 kr. (tilmelding senest 19.nov.) Kl.
15.00-18.00
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk FolkeKøkken. Kl. 18.00-20.00
Aviaja Lumholt, Vivi Nielsen og Henrik – trio med
masker og musik. Kl. 20.30. Entré.
Frederiks Bastion:
Litteraturaften – den berømte islandske forfatter Einar
Már Gudmundsson fortæller om sin nyeste roman
‘Navnløse Veje’ – sidste del af triologien
om den islandske slægt. Kl. 19.00. Entré: 50 kr.
Loppen:
ULPA islandsk band. Kl. 22.30. Entré: 60 kr.

Fredag 21. november
Radio Drama DR2:
Jørn Riel’s grønlandske skrøner – kan høres i caféerne.
Kl. 15.00
Kulturhuset Islands Brygge:
Rendestenens Liljer – med sange fra gaden og gården
rammer de 4 musikere et aldersblandet publikum med
humor, alvor og nærvær – intenst, hudløst og usentimentalt.
Kl. 20.00. Entré: 50 kr.
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Lørdag 22. november

Mandag 24. november

Christianshavns Beboerhus:
Imagine A Band – ung dansk/svensk kvartet som spiller moderne og traditionel jazz, improvisation og originale kompositioner. Albert Raft (tenorsax/
DK), Martin Widlund (guitar/S), Krister Brødsgaard
(bas/DK) og Marcus Rostedt (trommer/S).
Kl.15.00. Entré: 30 kr.
Nordatlantisk BørneBif. Kl.15.00

Kulturhuset Islands Brygge:
Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK),
Manuskriptlinien holder åbent forum med oplæsning
og feedback. Kl. 19.00-21.00

Tirsdag 25. november
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk FolkeKøkken. Kl. 18.00-20.00
Jamsession m. uforudsigelig og totalanarkistisk
jazzjam på allerhøjeste niveau sat i værk af ‘talk of the
town’ trommeslagereren Kresten Osgood. Kl. 20.30

Torsdag 27. november
Kulturhuset Islands Brygge:
Afenginn – folkemusik med smæk i. En fem mands
medrivende optræden. De fængende melodier flirter
fartfyldt mellem sigøjnermusik, polka og nordiske vidder. Kl. 20.00 Entré: 50 kr.
Christianshavns Beboerhus:
Nordatlantisk FolkeKøkken. Kl. 18.00-20.00
Big Bombastic Collective spiller brutal bombastisk
grand prix power. Alle aldre kan synge med. BBC spiller
denne aften med en særlig hyldest til grindehvalen. Kl.
20.30 Entré. 30 kr.

Fredag 28. november

Julie Berthelsen.

Foto: Eric Klitgaard C 2003, www.eric-photo.dk

Kulturhuset Islands Brygge:
Julie Berthelsen med eksklusiv solokoncert og modeshow. Kostumer og scene er kreeret af designeren Aviaja Hammeken Schultz hvortil komponisten Dorff har
skabt et unikt og nordatlantisk lydbillede. Kl. 20.00.
Entré: 75 kr.

Søndag 23. november
Kulturhuset Islands Brygge:
Nordatlantisk Børnesjov – Signe Bang med rejsekuffert
underholder. Kl. 14.00-15.00
Det Færøske Hus:
Fernisering med åbent cafeteria. Arrangøren er Den
Færøske Kunstforening. Kl. 14.00-18.00

Kulturhuset Islands Brygge:
Koncert med Jutlandia – oplev denne enestående saxofonkvartet med et udvalg af yngre nordiske
komponister, bl.a. Per Nørgårds værk ‘Vilde Svaner’.
Kvartetten består af Claus Olesen (sopran saxofon),
Florian Navarro (alt og tenor saxofon), Michael H.
Lund (tenor saxofon) og Kasper Hemmer Pihl (bariton
saxofon). Kl. 20.00. Entré: 50 kr./stud. 35 kr.

Lørdag 29. november
Christianshavns Beboerhus:
Lørdags Jazz kl. 15.00 og Nordatlantisk BørneBif.
Det Færøske Hus:
Dans med Band. Arrangøren er Lokalradioen. Check
www.faroehouse.dk

Søndag 30. november
Kulturhuset Islands Brygge:
DR præsenterer MUKO koret som synger julen
ind med morgenbirkes og pebernødder.
Kl.10.00. Entré: 65 kr. (restbilletter)
Lørdag 29. og søndag 30. november – tag til
åbningsfestival i Københavns nye kulturinstitution
Nordatlantens Brygge
Nordatlantens Brygge er en ny kulturformidlende institution bosat i det gamle pakhus for enden af Strandgade. Formålet er at forbedre samarbejdet mellem de
nordatlantiske lande inden for kultur, erhverv og forskning. Lørdag d. 29. og søndag d. 30. november åbnes
der med et brag. Oplev kunst, musik, konferencer, performance og film. Se udstillingen ‘Fangstkultur i Vestnorden’ der med installationer, billedkunst og fotos
giver en ny og underfundig fortolkning af fangernes liv.
Oplev uropførelse af nordatlantisk musik – og hør
rock, jazz og electronica komponeret tusinder af kilometer fra Danmark. Gå på opdagelse i sprogets forunderlige verden – deltag i Nordisk Sprogdag hvor man
diskuterer det danske sprogs betydning i Grønland,
Færøerne og Island. Oplev engagerede litterater give
eksempler på Nordens magiske fortællekunst og mytologi. Hold øje med www.bryggen.dk og dagspressen,
hvor åbningsfestivalens program præsenteres.

Praktiske
oplysninger
Kulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18
2300 Kbh. S. Tlf.: 32951394
Åbent: kl. 11-23 weekend 11-17
www.islandsbryggeskulturhus.dk
Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K. Tlf.: 32578818
Åbent: kl. 13-24 man-lør
www.beboerhus.dk
Nordatlantens Brygge
Strandgade 100, bygn. M.
1401 Kbh. K. Tlf.: 32546436
www.bryggen.dk
Orlogsmuseet
Overgaden oven Vandet 58
1415 Kbh.K. Tlf.: 32546363
Åbent: tirs-søn kl. 12-16
Det Færøske Hus
Vesterbrogade 17 A,
1620 Kbh.V. Tlf.: 33231587
Åbent: man-fre kl. 14-19
Grønlændernes Hus
Løvstræde 6
1152 Kbh. K. Tlf.: 33911212
Åbent: man-fre kl. 10-17
tirs. kl. 10-19 week. lukket
Islands Kulturhus
Øster Voldgade 12
1350 Kbh.K. Tlf.: 33137997
www.jonshus.dk
Biblioteket Christianshavn
Torvegade 47,
1400 Kbh. K. Tlf.: 32546478
Loppen
Bådsmandsstræde 43, 3. sal
1407 Kbh.K. Tlf.: 32578422
Sofies Bad
Sofiegade 15 A-B
1418 Kbh. K. Tlf.:32578889
www.sofiebadet.dk
Radio Drama DR2
www.dr.dk/radiodrama
Biblioteket Islands Brygge
Njalsgade 15
2300 kbh. S. Tlf.: 33663220
Frederiks og Carls Bastion
Refshalevej 80
1432 Kbh.K. Tlf.: 32570851
www.nordenifokus.dk
Tak til:
Københavns Kommune,
Eva Wendel-boe,
Rikke Legarth
og andre medvirkende
samt TUBORGFONDET

Nordlys i november
Hold øje med følgende hjemmesider for
workshops og sidste-øjebliks-arrangementer:
www.beboerhus.dk
www.kultunaut.dk
www.islandsbryggeskulturhus.dk
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NORDLYS Festival er startet se program midterside
Mindfullness – tirsdag d. 4.11 kl. 19-21 (ca.) entré 20 kr. i døren
Depressionsforeningen afholder »Psykologisk opmærksomheds træning« ved psykologerne Clarissa Corneliussen,
Ulla Wattar og Ulla Aagensen. Mere info findes på www.depressionsforeningen.dk eller på 33124727
Julie Berthelsen Popstar (Nordlys) lørdag d. 22.11 kl. 20 i festsalen.
Entré: 75,- Eksklusiv solokoncert og grønlandsk modeshow
Kostumer, scene og lyd er inspireret af »Eventyret om snedronningen«
Kammermusik med Birkes – søndag d. 30/11 kl. 10.30
SYNG JULEN IND MED LILLE MUKO
Den 30. november skal vi høre et udpluk af julens sange og salmer og der bliver også mulighed for at synge med
når Lille MUKO under ledelse af Jesper Grove Jørgensen synger julen i gang på denne 1. søndag i advent. Dørene
åbner kl.10
Tilmelding hos Danmarks Radios Billetbutik: 35206262

Julemarked – lørdag og søndag d. 6.-7. december vil hele kulturhuset for første gang være fyldt med markedsboder med nye og hjemmelavede ting.
Kom og find dine julegaver – julestemning for hele familien.

+ IS lørdag den 6. december fra kl. 20:30 til 04:00.
Tjekket og moderne julefest, bygget op omkring alt hvad der har med is at gøre.
10 orkestre med danske og udenlandske bands. Program følger.

Sejlads har historisk været det store bindeled
mellem Nordatlanten og København. En af hovedinitiativtagerne til Nordlysfestivalen, Signe
Bang, har her taget et symbolsk greb ned i det
nordatlantiske hav og fundet et skib ladet med
nordisk identitet.
Foto: Carsten Stjernholm

Juletræsfest for hele familien søndag 7. december fra kl. 14. Kom og oplev:
Fanzy dancers, Bryggeskolens skolekor, Julemand og nisser. Program følger.

Spirituelle efterårsforedrag onsdage kl. 19-22 I »Lysthuset«. Entré: 40 kr.
5.11 : Lakha Lahma – Budhisme og Spiritualitet
12.11: Irina Yazmin Andersen – TantraYoga og Ayurveda
19.11: Josephine Larsen – Kinesiologi og Frugtbarhed
26.11: Lone Hertz – Numerologi og spiritualitet
3.12: Nanna Sloth Møller – Feng Shui og Arkitektur

Kultur er
hårdt arbejde

Babykursus Kontakt: biopat, zoneterapeut, kostvejleder Sara Speyer – 2624 6992 – sara.speyer@get2net.dk
Yoga tirsdage fra 19.15 – 21.15 – pris: 700 kr. for otte gange / prøvegang 75 kr. Medbring et tæppe – yderligere
info i caféen eller hos TantraYogalærer, sexolog og foredragsholder Irina Yazmin Andersen på mercury@uniflow.dk

Udstilling – tre grønlandske sæler svømmer om kap med skibe på Polarhavet. På land spejder havnerarderen
ud i det fjerne og tænker tilbage på Færøerne og Island.
Udstillingsobjekter/motiver leveres af Orlogsmuseet v/ Jakob Seerup, Lokalhistorisk Forening v/Sussie Paddison,
lyskunstneren Adalsteinn Stefansson, Grønlændernes Hus, Ernst Mader Hansen fra Ria Kopi og fotografen Per
Folkver.

Senior idræt hver tirsdag kl. 12-14
Kinesisk gymnastik hver onsdag kl. 10-12

Brugerværksted
er åbent alle hverdage fra
kl. 11-23 – weekend 11-17

Main square dancers hver mandag kl.18-22
Dagen ret i november: hverdage kl. 18-21 – pris 45,Brunch Lør & Søn: 59,- (børn 1/2 pris) Dessert: indendørs brusebad 12,Kulturhuset forbeholder sig ret til ændringer i program og menu.

Legestue hver tirsdag fra
10-13 (se hvilket lokale i kultur-

huset) Kontakt: Signe Bang
5/11 Hjemmelavede fiskefrikadeller med røget laks, kapers og hvide kartofler.
6/11 Spansk æggekage med paprika, salami og salat
7/11 Stegt medister med rosenkål, brun sovs, kartofler og agurkesalat
10/11 Mortens And med svesker, brun sovs, rødkål og kartofler. Pris: 90 kr. inkl. æblekage. Køb din madbillet i
caféen senest torsdag den 6/11!
11/11 Dampet fisk på grønsagsbund.
12/11 Ko i karry med ris
Cafeens åbningstider: man-fre. 11-23
13/11 Irsk stuvning
lør-søn. 11-17 med mulighed for ændrin14/11 OBS: Huset lukker kl. 17
ger i forhold til arrangementer. Kontor17/11 Gule ærter med sprængt nakke, kogt medister og rugbrød.
tider: man.- tors. 10-14 fre. 10-13
18/11 Hønsekødsuppe med brød 25 kr.

Bryggens Pensionistforening
Vi mødes i vores lokaler i Kulturhuset kl. 13.00-15.00, hver tirsdag til kortspil og hver tirsdag og torsdag til billard.
Bankospil den første torsdag i hver måned kl. 13.00. Bowling i Bryggens Bowlingscenter hver tirsdag kl. 12-13.00
Venlig hilsen bestyrelsen.

ISLANDS BRYGGES KULTURHUS
Islands Brygge 18 · 2300 København S · Tel. 32 95 13 94 · Fax 32 57 02 95

– Jeg har arbejdet på det
her siden sidst i maj. Der
startede vi Nordlysgruppen, der består af folk fra
de to kulturhuse på Islands
Brygge og Christianshavn.
Vi har lavet projektbeskrivelse, skabt kontakt til en
masse mennesker og arrangeret en utrolig masse
praktiske detaljer.
Som en af de primære
initiativtagere til Nordlysfestivalen er Signe Bang
spændt og for ventningsfuld i disse dage. Fem måneders hårdt arbejde skal
nu gerne udmønte sig i en
succesrig kulturfestival.
Signe Bang er især spændt
på at opleve, hvor gode de
to kulturhuse er til at formidle festivalens mange
indtryk, hvordan publikum
vil opleve arrangementerne, men også hvor stort et
publikum, der kommer –
selvfølgelig.
Det vigtigste formål med
Nordlys er dog at skabe et
netværk blandt de deltagende kunstnere, videnskabsfolk – og meget gerne publikum – der kan
fortsætte arbejdet med at
videreformidle viden og
indtryk om de nordatlantiske lande.
Succes er altså ikke kun
et stort publikum, men
mindst lige så meget at festivalen kan være med til at
sætte fokus på de nordatlantiske kulturer, der historisk set er tæt forbundet
med den danske.
– Vi vil præsentere danskere, færinger, grønlæn-

dere og islændinge inden
for musik, historiefortælling, forskning og alle mulige andre kunstarter – et
bredt spektrum af hvad der
er af kulturelle udtryk i de
nordatlantiske lande. Festivalen handler i det store
hele om brobygning. Både
mellem de fire lande, mellem to kvarterer, mellem
de forskellige kulturinstitutioner og fortid og fremtid,
siger Signe Bang.
Nordlys er ikke kun et lokalt arrangement. Programmet henvender sig
ikke kun til bryggeboere
og christianshavnere, men
til alle københavnerne,
hvilket både et par store
navne som den islandske
forfatter Einar Már Gudmundsson og den halvt
grønlandske sangfugl Julie
Berthelsen, samt arrangementer rundt omkring i de
andre landes kulturhuse,
skal sørge for. Der er noget
for enhver smag.
Som noget nyt har Signe
Bang og de andre arrangører skabt plads i programmet til, at der kan opstå
spontane arrangementer
undervejs i festivalen. Det
såkaldte Åbent Forum. Her
håber Signe Bang, at folk
vil udnytte pladsen og tiden
til at lave arrangementer i
sidste øjeblik, gerne inspireret af de arrangementer
der er foregået umiddelbart inden. Publikum må
gerne involvere sig, investere nogle kræfter. For
kultur er hårdt arbejde,
bare spørg Signe Bang. kls
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