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Skal du være den første i køen?
Så kontakt Mathias Larsen på tlf. 33 260 260, for yderligere 
information om boligen.

Havneholmen:
101 kvm tæt på vandet!

BOLIG PÅ VEJ...

home Vesterbro - tlf. 33 260 260 - mail: vesterbro@home.dk home.dk

Verdens største streetdance-konkurrence i Vega
DANS: For første gang i historien bliver streetdance-konkurrencen, Juste Debout Nordic, afholdt i Kø-
benhavn. Søndag 31. januar kl. 12 indtager verdens dygtigste dansere Store VEGA. Her skal de kæmpe 
i dansekategorierne, locking, popping, hiphop og house. Danserne går i kamp to mod to, hvor de på 
skift danser til den musik, DJ’en spiller. Vinderne skal dyste i den verdensomspændende finale i Paris 
til marts. Billetter på billetto.dk  cmo/modelfoto: Iris/Scanpix

Kultur

Ny festival fanger den nordiske kultur

AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk

KULTUR: Ny nordisk musik mø-
der billedkunst, når den nye 
festival Njord åbner i morgen, 
torsdag, i Dansehallerne.

Med temaet ’Colour of  
Sound’ sætter festivalen fokus 
på den nye nordiske musikkul-
tur og undersøger – med festi-
valens egne ord – ’ Forholdet 
mellem klangfarverne i musik-
ken og farveklangene i billed-
kunsten’.

De fem dage med musik og 
kunst skydes i gang torsdag af-
ten i Dansehallerne, hvor de 
to internationale ensembler 
Avanti! Chamber Orchestra 
og La Chambre aux échos op-
fører det moderne oratorium 
’La Passion de Simone’, skrevet 
af den finske komponist Kaija 
Saariaho, der er en af vor tids 
betydeligste komponister.

Fredag fortsætter musik-
festen i Dansehallerne, når 
Avanti! giver koncert med tit-
len ’Lyset, Mørket og Farverne’ 

sammen med den danske cellis 
Jakob Kullberg.

Weekendens program er 
henlagt til Koncertkirken på 
Blågårds Plads på Nørrebro, 
mens biennalen rundes af  
mandag aften i Den Sorte Dia-
mant med en dobbeltkoncert 
med de to vokalensembler Ars 
Nova Copenhagen og Theatre 
of Voices.

Fra lørdag og en måned 
frem kan man se Raija Malkas 
udstilling ’Stilleben’ i Maskin-
hallen, Øster Farimagsgade 2D.

Finske Avanti! er nogle af de fremmeste udøvere af ny nordisk musik. De kan opleves torsdag og fredag i Dansehallerne. PR-foto: Marco Borg Greve

BIENNALE. Københavns nye biennale for ny, nordisk musik, kunst og kultur, NJORD, åbner torsdag 
i Dansehallerne med de fi nske frontkæmpere for ny musik, Avanti!, der er i landet for første gang. 

NJORD BIENNALE

PLUK FRA PROGRAMMET
 ■ Torsdag . januar: Kl. : Åbning: Musikdramatik & Miniaturer i 

Dansehallerne med bl.a. Avanti! Chamber Orchestra og Jakob Kullberg

 ■ Fredag . januar: Kl. .: Nordens Lys i Dansehallerne. 
Nox Borealis - Installation af Jean-Baptiste Barrière og koncert 
med Avanti! Chamber Orchestra og Jakob Kullberg kl. .

 ■ Mandag . februar: Kl. .: Ekko Ekko i Den Sorte Diamant med 
bl.a. Theatre of Voices og Ars Nova Copenhagen. Derefter finissage.
Se hele programmet på njordbiennale.com

 

 GUIDE

 MUSIKALSKE

 ■ Australske PARKWAY DRIVE 
har opnået gudelignende status 
blandt hjemlandets metalfolk. 
Netop nu er kvintetten, der 
ikke tøver med at udfordre 
genren, på Europa-turné, og 
torsdag aften kl.  spiller de 
med metalcore musklerne i 
Store Vega. Billetter på vega.dk

PR-FOTO: TOM BARNES

 ■ TROELS FROST KVARTET  
har gennem de seneste år 
været en markant spiller på 
den danske jazz- og singer/
songwriterscene. Torsdag 
aften kl.  er der mulighed 
for at høre musikken, når der 
er natkirke i Kristkirken. Du kan 
også møde Graceville i mørket.

PR-FOTO

 ■ HALFDANSKERNE havde 
et travlt , hvor Halfdan 
Rasmussen, som trioen er opkaldt 
efter, fejrede  år. Succesen 
fortsætter i ’, og lørdag aften 
synger de Halfdan, Benny 
Andersen og Sigfred Pedersen på 
PH Cafeen kl. . Entré:  kr.

PR-FOTO
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