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Vi er enormt glade og stolte over at kunne præsentere den tiende udgave af 48 Timer Festival for 
jer, hvor knapt 60 kulturarrangementer vil blomstre op i byen henover weekenden 14.-16. maj, til 
trods for at vi stadig er midt i en verdensomspændende pandemi.

I år skulle vise sig at blive én af de mest vigtige og relevante udgaver i festivalens historie. Vi arbejder, 
som de tidligere år, på at skabe Nørrebros bedste festival og denne udgave er ingen undtagelse. Det 
er igen i år blevet til et vaskeægte kulturmaraton med en masse skæve, berigende, øjeåbnende og 
ikke mindst kreative spots og events. Vi hylder alle Nørrebros facetter, hvor festivalen danner ram-
merne for kulturoplevelser, som viser hvor dygtige og skaberlystne Nørrebro-aktørerne er. Men 
der er flere grunde til lige præcis denne festival er så skelsættende: først og fremmest er vi overgået 
til foreningsregi, hvilket skaber endnu bedre muligheder for at udvide og demokratisere festivalen 
yderligere, hvilket vi er rigtig glade for. Dernæst er dette års festival speciel, da den afholdes som 
én af de allerførste festivaler i Danmark i 2021 efter en lang corona-vinterhi. Vi er mange, der har 
tørstet efter musik og kultur, og nu er ventetiden forbi! Vi har arbejdet hårdt på, at det skal være 
muligt at skabe trygge rammer, så vi ikke går på kompromis med hverken kulturoplevelsen eller 
sikkerheden til vores festival. Det ligger os meget på hjertet at vise, at man godt kan lave fantastisk 
kulturfestival i en corona-tid, hvis man tager sine forholdsregler og passer på hinanden. Vi håber i 
får en fornøjelig festival med masser af nørrebro-kærlighed og fede kulturoplevelser!

KÆRLIGSTE HILSNER

Ebbe Hede, Formand for Foreningen af Blågårds Plads 
og resten af det hårdtarbejdende hold bag 48 Timer Festival; 

Rasmus, Madeleine, Michael, Gustavo og Signe

COVID-19!
48 Timer Festival 2021 skal være en corona-venlig festival! De store arrangementer er undladt eller 

lavet på en anden måde, så vi overholder alle retningslinjer. Der er fokus på at fejre forskelligheden, kre-

ativiteten og skaberlysten på vores Nørrebro, under de rammer som retningslinjerne giver mulighed 

for. Alle skal føle sig trygge, og vi opfordrer derfor alle til at tage de nødvendige forholdsregler.

HUSK:
AT ORIENTERE DIG OM GÆLDENDE RETNINGSLINJER TIL DET ENKELTE ARRANGEMENT.

AT HOLDE AFSTAND OG SPRITTE HÆNDER, BÅDE FOR DIN EGEN OG ANDRES SKYLD.

HOST/NYS I ÆRMET OG HJÆLP TIL MED DE GODE FESTIVALOPLEVELSER.
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Igen i år kan vi stolt præsentere vores store og 
spændende samarbejde med Københavns Er-
hvervsakademi. 80 seje, dygtige og kompetente 
studerende på 2. semester af entreprenørskab 
og design uddannelsen blev introduceret for 
48 Timer Festival den 12. april og har siden da 
arbejdet non-stop på at fortrylle vores by, med 
flotte installationer og corona-venlige events 
under 48 Timer Festival 2021!

I år har vi udvalgt 8 spots sporadisk fordelt her 
på Nørrebro og på en måned skal de kommen-
de e-designere komme på solide idéer, der 
skal udvikles og gennemarbejdes, for til sidst 
at skulle skabes og udføres – alt sammen på én 
måned. Hver gruppe har fået overdraget de-
res eget fysiske spot; en park, en plads eller et 
torv, hvor de studerende har fået et begrænset 
budget og en opgave om at udvikle og bygge en 
kunstinstallation. Installationerne skal tilgodese 
det mellemmenneskelige møde igennem kunst 
og kultur med udgangspunkt i det lokale miljø 
og dets aktører. På to dage går de studerende 
praktisk til værks, med at få købt og indsamlet 
materialer, og bygget deres unikke installationer 
ude i byrummet. Under festivalen vil alle spots 
blive vækket til live, imens de studerende vil op-
leve, at deres idéer og al lært teori, tidspres og 
det hårde arbejde går op i en højere enhed.

Udover installationen har de studerende også 
skulle arbejde med kulturen i nærheden, hvor 
der tages udgangspunkt i lokalområdets egen 
historiefortælling, miljøet, de lokale aktører og 
sammenhængskraften med resten af festivalen 
i hele bydelen. Det er ægte hårde kår at skabe 
kultur under en pandemi, hvor alle store festi-
valer aflyser verdenen over og alt handler om 
vacciner, afstand og genåbningsplaner. Men de 
studerende har taget kampen op og lagt deres 
drømme om øl, raves og store forsamlinger lidt 
på hylden, og i stedet fokuseret på muligheder-

ne. Ligesom 48 Timer Festival i al almindelig-
hed, har de studerende også fået til opgave at 
processtyre den lokale kultur omkring spottet 
som facilitatorer, mere end selv at skulle være 
indholdsskabende. Alt dette resulterer i et 48 
Timer’sk kalejdoskop af levende spots, et otte 
punkts spindelvæv, med de studerende og lo-
kalområderne som katalysatorerne.
De otte spots er at finde på vores Facebook side 
under begivenheder. Besøg dem enkeltvist el-
ler tag turen rundt på Nørrebro, og oplev hvor 
modige og vilde mennesker kan være i fælles-
skab! GOD FORNØJELSE!

The collaboration between 80 e-design students 
from KEA and 48 Timer Festival continues. Our 
ambitions are high and with covid-19 around 
there’s many things for the students to think of. 
In one month, the students are presented for the 
festival and the idea of creating art installations 
and corona-friendly events at eight divergent 
spots. They will represent art and creativity within 
the neighborhood and have been made on a very 
limited budget, where the creation has to evolve 
around the local scene. See these eight catalysts 
of the local society within our Nørrebro neigh-
borhood come alice during the festival.
More information about the installations and 
events on social media – so keep up!

SAMARBEJDE MED KEA
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SANKT HANS TORV

MULTIPLADSEN

HANS TAVSENS PARK

DEN RØDE PLADS

DEN SORTE PLADS

NØRREBROPARKEN
STEFANSGADE

BLÅGÅRDS PLADS

FOLKETS PARK

8
KEA
spots
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INDVIELSE AF MULTISCENEN

FREDAG KL.16.00 - 18.00 
MULTIPLADSEN, SANKT HANS GADE 10
KEA

Kom med når vi indvier den nye skate-scene “MUL-
TISCENEN” på Multipladsen. Installationen MULTISCE-
NEN er skabt af studerende fra KEA, med formålet at 
afspejle diversiteten som Nørrebro rummer. Scenen 
indbyder til at skate, performe og andre aktiviteter. 
Brænder du for at give dit bræt nyt underlag? Så hiv 
dit skateboard med ned og prøvekør rampen.Vi håber 
at se lige præcis dig, på dit board, d. 14, vi ses.

SOLSKIN I FOLKETS PARK

FREDAG KL.14.00 - 19.00
LØRDAG KL.12.00 - 19.00 
FOLKETS PARK
KEA

Kom til TANGO, JAZZ JAM og ORIENTALSKE ELEC-
TRO RYTMER fredag d. 14. maj kl. 14-19 & lørdag d. 15. 
maj kl. 12-19 og vær’ med til at få solen til at skinne i 48 
timer i Folkets Park ! Til eventet fyldes Folkets Park med 
flagrende solstråler, musikalske toner og højt humør, 
når vi samles for at hylde Nørrebros mange kulturer, 
mennesker og nationaliteter.

BLUE PLAZA

ALLE DAGE KL.14.00 - 20.00 
BLÅGÅRDS PLADS 22
KEA

Er du træt af begrænsinger? Savner du også at tage på 
ferie og bare feriestemningen generelt? Så er du kom-
met til det rette sted! Den 14. og 15. maj bliver Blågårds 
Plads forvandlet til et ferieparadis med aktiviteter til 
både de voksne og de små. Tjek Facebook eventet for 
løbende info.

MODERUTEN

FREDAG KL.14.00 - 17.00
LØRDAG KL.11.00 - 14.00
NØRREBROPARKEN - LEGEPLADS
STEFANSGADE 28-30
KEA

Moderuten vil officelt blive åbnet og der vil være mo-
deshows med unikke designs fra de lokale butikker på 
Nørrebro. Kom og vær med, se en masse flot tøj og 
støt en god sag! 

RØDE PLADS TIL ALLE - NØRRE-
BROS STEMMER

ALLE DAGE KL.14.00 
DEN RØDE PLADS, NØRREBROGADE 208
KEA

Kom og hyld mangfoldighed og alt det vi alle elsker ved 
Nørrebro! Den Røde Plads danner på dette års 48 Ti-
mer Festival plads for en installation ved navn “Røde 
Plads Til Alle - Nørrebros Stemmer”. Her kan du kom-
me og opleve den unikke og æstetiske installation i form 
af en abstrakt megafon. Her hylder vi mangfoldigheden 
på vores allesammens fantastiske Nørrebro og du har 
mulighed for at sætte dit helt eget præg på installatio-
nen og fortælle hvad lige netop DU elsker ved Nørre-
bro. Med små fortællingerne fra mennesker bosat på 
Nørrebro eller besøgende, deler vi historier med hin-
anden om små og store ting vi elsker ved Nørrebro. Tag 
din familie, ven, kollega, kæreste under armen og kom 
og se hvad pladsen har at byde på.

KEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEAKEA

SPEJL DIG I NØRREBRO

ALLE DAGE Kl.16.00 
HANS TAVSENS PARK, HANS TAVSENS GADE
KEA

Hans Tavsens Park danner ramme for installationen 
‘Spejl Dig i Nørrebro’ - en kunstinstallation, der med 
fokus på mangfoldighed, skal danne grundlag for re-
fleksion og dialog. Omkring installationen på Hans Tav-
sens Park vil der være hyggelige ligge- og siddepladser, 
hvor du i løbet af weekenden bl.a. kan nyde musik af 
Freetown Sound System.

#SpejldigiNørrebro

DEN BLÅ HAVE - SANKT HANS 
TORV

FRE. & LØR. Kl.10.00 - 13.00 
SANKT HANS TORV
KEA

Kæreste Nørrebro og alle i omegn. Vi inviterer jer ind 
til vores fine, nye by-oase i forbindelse med årets før-
ste kulturfestival, 48Timer Festival. Den Blå Have er 
et pusterum fra stress, pandemi og trivielle gøremål. 
Årets første havefest vil foregå centralt på Nørrebro 
og holder løftet om, at det bliver et par stemnings- og 
begivenhedsrige dage. Arrangementet er oppe både 
fredag og lørdag, hvor du kan nyde det gode selskab i 
Den Blå Haves lounge område med en kold fadøl eller 
sodavand i hænderne. Vi håber på at se jer, jeres ven-
ner og veninder, familie eller bedre halvdel til solskin 
og smil i Den Blå Have. 
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PLANTEKONCERT PÅ 
MULTISCENEN

LØRDAG KL.12.00 - 14.00 
MULTIPLADSEN, SANKT HANS GADE 10
KEA

HAR DU NOGENSINDE HØRT EN PLANTE SPILLE?
Kom, og oplev en helt særlige koncert på Nørrebros 
hyggeligste plads på den nye installation MULTISCE-
NEN, som er skabt af studerende fra KEA, med formå-
let at afspejle diversiteten som Nørrebro rummer. Sce-
nen indbyder til at skate, performe og andre aktiviteter. 
I samarbejde med 48 TIMER FESTIVAL, Københavns 
Kommune og KEA, præsenterer Masterplants en me-
ditativ plantekoncert på Multipladsens nye scene kl. 12. 
Masterplants er et band, der specialiserer sig i at spille 
musik med planter. Planternes lyde frembringes ved 
hjælp af teknologi, der måler plantens elektriske spæn-
dinger, og omdanner disse til musik. Det vil blive en 
meditativ og dragende oplevelse, hvor du får mulighed 
for at opleve planteverdenen på en helt ny måde. Tag 
din stueplante under armen og noget at sidde på!



FREDAG
14. MAJ 2021

14.00 - 16.00 TANGO
WORKSHOP MED
TANGOSPIRER
16.45 - 17.30 SUPER POWER 
& ROOTS RESONANCE
17.30 - 19.00 JAZZ JAM 
MED SAXOFONIST & ONE 
STEMS 

LØRDAG
15. MAJ 2021

12.00 - 14.00 TANGO 
WORKSHOP MED 

TANGOSPIRER
14.00 - 18.00 LADY JERK 

+ LIUWINA + DJ IVI 
(BELAJ KRU) + MAMBE  
18.00 - 19.00 JAZZ JAM 

MED SAXOFONIST & 
ONE STEMS 

GRATIS FOR ALLE - HUSK CORONAPAS TIL TANGO
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SUPER POWER & ROOTS 
RESONANCE

KL.13.00 - 19.00 
POP UP NØRREBRO
SUPER POWER SOUND

Our selectors have dug deep in their box to present 
your ears with the finest and rarest of black gold on a 
rolling stage! Start location: Den Røde Plads. We pop-
up in certain areas, at Nørrebro. The next stops will be 
announced as we rock. All the vibes are amplified and 
powered by the great Roots Resonance Sound Sys-
tem! What better way is there to start off the weekend? 
Super Power: Heavyweight 80’s digi reggae. Reso-
nance: Crucial 70’s & 80’s roots and rockers. Lalo Free-
town: Silky smooth border-crossing latin vibes. Adrien 
Paname: Potpourri of funky disco mixed with dancehall.

LYDVANDRING PÅ NØRREBRO

KL.14.00 - 17.00
BLÅGÅRDS PLADS
COPENHAGEN MUSIC MAKER SPACE

Ta’ med på lydvandring i Nørrebros lokalområde! Ud-
styret med et sæt høretelefoner og en diktafon tager 
vi sammen på opdagelse i lydrummet på Nørrebro; 
oplev byen gennem stenbroens lydlandskaber. Til slut 
mødes vi og præsenterer vores lydskatte for hinanden.

Medbring gerne dit eget sæt høretelefoner samt evt. 
diktafon eller smartphone - vi har begrænsede antal 
optagere og specielle mikrofoner (hydrofoner, kon-
taktmikrofoner, b-feltmikrofoner mm.) til deling mel-
lem deltagerne.

FOTO SKATTEJAGT

KL.14.00 - 20.00 
PÅ HELE NØRREBRO
URBAN EXPLORER COPENHAGEN

Kender du til Nørrebros kulturskatte, men også til by-
ens grønneste og mest afslappende områder? Efter 
den store entusiasme fra andre skattejagte, vil Urban 
Explorer Copenhagen arrangere en ny skattejagt på 
Nørrebro under 48 Timer Festival! I denne kompli-
cerede tid er det vigtigere end nogensinde at støtte 
kulturen og skabe aktivitet omkring vores fantastiske 
kulturelle steder (selvom nogle burde forblive lukkede 
lidt længere...). Og fordi Nørrebro er en smuk kombi-
nation af forskellige atmosfærer, vil vi også bringe dig til 
nogle beroligende grønne områder, der er så vigtige i 
vores byrum. Takket være UECPH online-kortet kan du 
finde omkring ti af disse inspirerende steder på Nørre-
bro. Og vi vil invitere dig til at tage nogle kreative fotos, 
som vi udstiller bagefter på vores forskellige medier. 

GRAFFIJI

KL.13.00 - 17.00 
EMBLASGADE 17
PROJEKT16 OG KBH+

Som del af dette års 48 Timer Festival præsenterer 
Projekt16 og AskovFonden KBH+ det kombinerede 
workshop- og hangoutevent Graffiji.
Graffiji er en afslappet, tilbagelænet og forfriskende 
blanding mellem en ferie på Fiji og en tur på KTK-grun-
den med spraymaling i hånden. På selve dagen sørger 
vi for at skabe god afslappet stemning i vores strand-
område, hvor du kan lytte til tunes fra DJ’en, mens du 
sipper lækre virgin drinks, hænger ud og venter på at 
det bliver din tur til at deltage i graffiti workshoppen. 
Det er gratis at deltage, men skulle forsamlingsloftet 
nås, forbeholder vi os retten til at lukke et bestemt antal 
gæster ind ad gangen. 

FERNISERING // FLASH & TV 
// LOUISE ROSENDAL OG ZVEN 
BALSLEV

Kl.17.00 - 18.00
LUNDTOFTEGADE 75, 2200 KØBENHAVN N
TIL VÆGS

Til Vægs skyder forsommeren i gang med en duo ud-
stillingen af Louise Rosendal og Zven Balslev.

Fernisering kl. 17.00. Kom forbi Lundtoftegade 75 til en 
næsten normal fernisering, hvor vi byder på lidt læk-
kert orientalsk madbrød og lidt at drikke.
Værkerne til udstillingen, vil tage udgangspunkt i Ro-
sendal og Balslevs fælles billedbank og referenceram-
me. Deres billedmateriale bliver en form for selvdoku-
mentation, hvor billederne fungerer som et kort over 
hukommelse og tid. Med denne diaristiske tilgang til 
at opsamle materiale bliver deres værker en form for 
portrættering af vores samtid og af dens subkulturelle 
fænomener og udtryk. Her taler de også ind i vores vi-
suelle kultur og dennes forhold til identitetsdannelse. 
Værkerne vil strække sig over stillbilleder, GIFs og vide-
oer med hurtigt skiftende billeder.

LATE NIGHT RELEASE 
- LIVE SESSION

KL.16.00 - 17.15 
AULA I UNION, NØRRE ALLÉ 7
LYONNE

Online Event - A live interview and streamed release 
concert following the presentation of the new album, 
Late Night, by Argentinian singer-songwriter, Lyonne, 
and her Danish jazz band. After the concert at UNION 
(Nørre Allé) Lyonne will be interviewed by music 
journalist, Ivan Rod. The event will be streamed from 
Union’s Facebook page, as well as from Lyonne’s Face-
book fan page.

MAN CAVE

KL.15.00 - 21.00 
STØBERIET, KORSGADE 30

Hvordan forholder vi os til den moderne manderolle? 
Hvad indeholder kønsbetegnelsen, og hvordan udtryk-
ker man sit køn som mand? Hvordan har vi overho-
vedet lyst til at udtrykke det? Lasse Osv, Lasse Teit An-
dersen og Henry The Rabbit udstiller hver især værker, 
der taler ind i en manderolle, der rummer mere end 
den tavse, stoiske skovhugger og den smart-i-en-fart 
slipsedreng; en manderolle der giver plads til skrøbe-
ligheden og følelserne. De tre kunstnere er alle meget 
ekspressive, men er udtryks- og mediemæssigt stadig 
vidt forskellige - så glæd dig til en farverig udstilling, der 
ikke er bange for de store penselstrøg!

FREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAGFREDAG
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FÆLLES SNORESPOR

KL.17.00 FRE. - KL.16.00 SØN. 
DEN RØDE PLADS
CREATIVE ACTIONS

Vær med til at skabe et flot snorespor på Den Røde 
Plads. Snoresporet vil blive en lokalt guidet version 
efter instruks fra Billedkunstner Karoline H. Larsen og 
hendes værker Collective Strings. 

Med Garn i mange farver vikles et mønster i 3 meters 
højde. Det bliver flot og farvestrålende og corona-sik-
kert. Sammen skaber vi noget smukt i en tid med alt 
for meget afstand.
www.creativeactions.com

GRÆNSEWALK I LUNDTOFTE-
GADE – FRA GHETTOLISTE TIL 
GENFORENING

KL.18.00 - 19.30 
LUNDTOFTEGADE
AKB LUNDTOFTEGADE, ALMEN MODSTAND, 
GOLDEN DAYS FESTIVAL OG TIL VÆGS

I randzonen mellem ghettostigma, det mondæne Fre-
deriksberg og det hippeste Nørrebro ligger Lundtofte-
gade som sit helt eget grænseland.
Kom med på vandring hør de historier fra det berømte 
og berygtede boligområde, du ikke kan læse i avisen – 
blandt andet om, hvordan det er lykkedes boligområ-
det at komme af den famøse ghettoliste og blive gen-
forenet med resten af København. Vandringen anføres 
af formand for beboerforeningen AKB Lundtoftegade, 
Søren-Emil Schütt, der tager os med bag betonfaca-
den og viser et Lundtoftegade, hvor beboere og ildsjæ-
le arbejder aktivt på at nedbryde eksisterende grænser 
– ikke at tegne nye. Tilmelding nødvendig på Billetto.dk

NATUR EVENTYR

KL.16.00 - 23.00 
NØRREBRO
NATUREVENTYR

Tag familien med på eventyr på Nørrebro ved Nørre-
broparken og Assistens Kirkegård.

Som en del af 48 Timer Festival 2021 gør Natureven-
tyr sine eventyr gratis, så du kan komme ud og opleve 
Nørrebros bynære natur på en helt ny måde. Natu-
reventyr er en app, der gennem eventyr fortalt som 
skattejagter, gør det sjovt og nemt for børnefamilier at 
gå en tur i det fri uden trætte børneben. Tag børnene i 
hånden og oplev Katteprinsessen, Kirstens besynder-
lige morgen på Assistens Kirkegård. Eller følg Trolden 
Ibs jagt på den drilagtige elverpige langs Den Grøn-
ne Sti fra Nørrebroparken til Hans Tavsens Park. I kan 
også være ekstra eventyrlige og gå begge ruter henover 
weekenden.

CONNECTION CAFE

KL.17.30 - 22.00 
RYESGADE 15
RELATIONAL SPACES

Come join us for a chill evening in Relational Spaces. 
Enjoy a nice vegan meal, meet some people, have a 
cup of tea or a beer, play a game and maybe dance a 
bit. This is a good opportunity to check out the Rela-
tional Spaces, meet the community and ask any ques-
tions you may have.
This is a Relational Spaces community event, which 
means that “Friends of Relational Spaces” can come 
for free. Maximum 25 people.

LIVE VOICE, SCULPTURE, 
SOUND

KL.18.00 - 20.00
STØBERIET, BLÅGÅRDS PLADS 5
KOMMUNAL KUNST OG TEKNIK (KKT), YUJIN 
JUNG OG MARIA NADIA NIELSEN

En aften med lydskulptur, spoken-word, og elek-
tronisk/eksperimenterende musik. Kunstnerne 
er poc og har base i København, de arbejder i fel-
tet mellem lyd, skulptur, performance og tekstba-
seret materiale. Eventet vil blive streamet og der 
er plads til 20 siddende publikum.

Yujin Jung: Er en sydkoreansk kunstner, som bor 
og arbejder i København. Hun arbejder primært 
med installationer, der udforsker de teoretiske, 
filosofiske, poetiske og sproglige aspekter af lyd 
inden for forskellige soniske verdener. Hun har 
netop afsluttet sin MFA fra Det Kgl. Kunstakade-
mi. Maria Nadia Nielsen: Er en dansk/marokkansk 
kunstner, som bor i København og er lige nu stu-
derende ved Malmö Kunstakademi. Hun arbej-
der med skulptur, lyd og stemmen som udgangs-
punkt, samt semiotik - hvordan sprog, tegn og 
kommunikation figurerer.

THE BRAZIL GUITAR DUO - FINE 
BRAZILIAN MUSIC LIVE

KL.18.00 - 20.00
CAFEEN SKJOLDS PLADS, SKJOLDS PLADS 2
CAFEEN SKJOLDS PLADS

The Brazil Guitar Duo will play this evening a fine selec-
tion of bossa nova classics including The Girl from Ipa-
nema, Corcovado, One Note Samba, Desafinado etc. 
The duo is the Brazilian singer and guitarist Rogério 
Kalinowski and the Danish guitarist Martin Meldgaard

BARABORO’S COATLICUE’S 
DREAMS - RELEASE CELEBRA-
TION

KL.20.00 - 23.00 
BLÅGÅRDS PLADS 6A
KONCERTKIRKEN

We will be celebrating the release of baraboro’s cas-
sette ”Coatlicue’s dreams” in collaboration with Kon-
certKirken May 14th. Drop by for a cassette, celebra-
tory vibes and beautiful music by Valeria Miracapillo, 
Pauline Hogstrand and baraboro.

Doors: 19.30 Concerts: 20.00
Tickets@ BILLETTO: 100dkk / Students 50dkk
Due to the Corona restrictions we have only 75 tickets 
for sale! ALL guests need a valid CORONA PASS in or-
der to participate!
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HYBRID CODING CONCERT 
BY LCCC

KL.20.00 
STØBERIET, BLÅGÅRDS PLADS 5
LCCC

Tune in for our first Hybrid Coding Concert where Live 
Coders Collective Copenhagen (LCCC) will be per-
forming 3 sets of music and visuals using live coding 
alongside more traditional instruments.
Live coding is a new direction in electronic music and 
video art and consists of improvising music and visu-
als using on-the-fly programming, that is by writing 
and editing code in real time.
The computer screens of the performers will be pro-
jected as part of the stage setup for the audience to 
also enjoy the art of coding and to demystify algo-
rithms as something that is out of our control.
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COFFEE BRAKE

KL.14.00 - 16.00 
CMYKKLD, JÆGERSBORGGADE 51
FORLAGET HUNOV & HAFFGAARD

Forlaget Hunov & Haffgaard inviterer til releaseparty 
på tegneserien Coffee Brake
Coffee Brake der er en vild historie om stress, sex 
og selvrealisering, dertil kommer uagtsom bilkørsel, 
skoldhed kaffe, en sort kat og om at finde sig selv i en 
kaffekolbe i en mørk skov.

ENSOM IBLANDT OS

LØR.SØN.KL.16.00, 18.00, 19.00
FÆLLEDVEJ 12
DOKU TEATER

Ensomhed findes også midt i fællesskabet!

I vandreforestillingen “Ensom iblandt os” kan du på 
egen krop opleve, hvordan Signes ensomhed æder sig 
ind i hendes tilværelse i skiftet fra Folkeskolen til gym-
nasiet. Hun tvivler på, om hendes klassekammerater 
overhovedet har lagt mærke til, at hun går i klassen. 
Hele hendes gymnasietid er hun den der pige, de an-
dre har glemt. Hun har set de andre piger i klassen gå 
til fester sammen. Hun har i hvert fald set billederne af 
det på Instagram. Det er ikke sikkert, de bevidst holder 
hende udenfor, men der er bare aldrig nogen, der har 
inviteret hende med.

Forestillingen er produceret af DOKU-Teater, der ska-
ber scenekunst igennem journalistik. Forestillingen er 
baseret på et interview med 25-årige Signe og formid-
ler nogle af hendes egne oplevelser.

AMBIENT FORÅRSDAG

KL.13.00 - 16.00 
ØENS BAGHAVE, HJØRNET AF MIMERS-
GADE OG BRAGESGADE
ØEN

ØEN byder foråret velkommen med ambient musik i 
Baghaven. Den danske techno producer Third Wife vil 
denne forårsdag optræde live med et eksklusivt am-
bient set i ØENs grønne have. For at sætte den rette 
stemning vil islandske Fruit vende plader inden og ef-
ter koncerten.

DUB MANZA SOUNDSYSTEM I 
SUPERKILEN

KL.13.00 - 19.00 
SUPERKILEN V. BASKETBANEN
DUB MANZA SOUNDSYSTEM

Dub Manza Soundsystem byder indenfor i lydsyste-
mernes verden hvor alt består af gør-det-selv! Dren-
gene er specialister i reggaemusik og højttalerteknik, og 
under 48 Timer Festival stilles deres hjemmebyggede 
højttalere op i Superkilen ved basketbanen fra kl. 13-19, 
og spiller opløftende reggae musik på støvede vinyler.

CARIBBEAN CORNER

KL.14.00 - 20.00
HANS TAVSENS PARK, HANS TAVSENS GADE
FREETOWN SOUND

Kom forbi Hans Tavsens Park, hvor der holdes Carib-
bean Corner: En hyldest til Jamaicansk kultur og dens 
tilknytning til vores allesammens Nørrebro Der vil være 
caribisk inspireret mad og magisk musik på Freetown 
Sound Systems hjemmebyggede anlæg.

KONGEBUSSEN

KL.14.00 - 17.00 
LUNDTOFTEGADE 61
AKB LUNDTOFTEGADE & ALMEN MODSTAND

Lundtoftegade har købt Kongebussen af Solibus og det 
fejrer vi ved at invitere hele Nørrebro ind til en bolig-
politisk krea workshop: Et familieprojekt, og en måde at 
sprede og udvide mobiliseringen mod ghettopakken.
Husprojektet er en familieaktivitet hvor materialer til at 
bygge et hus vil blive udleveret. Huset skal derefter ma-
les og på huset skriver man hvad man synes hjem er.
Alle husene bliver samlet ind med det formål at de sam-
men med tusindvis af andre huse fra hele Danmark skal 
placeres foran Christiansborg slotsplads. Det er både en 
demonstration, et visuelt billede og en mulighed for for-
bipasserende at komme og kigge/læse på husene.

FOTO SKATTEJAGT

KL.14.00 - 20.00 
POP UP NØRREBRO
URBAN EXPLORER COPENHAGEN

Kender du til Nørrebros kulturskatte, men også til by-
ens grønneste og mest afslappende områder? Efter 
den store entusiasme fra andre skattejagte, vil Urban 
Explorer Copenhagen arrangere en ny skattejagt på 
Nørrebro under 48 Timer Festival! I denne kompli-
cerede tid er det vigtigere end nogensinde at støtte 
kulturen og skabe aktivitet omkring vores fantastiske 
kulturelle steder (selvom nogle burde forblive lukkede 
lidt længere...). Og fordi Nørrebro er en smuk kombi-
nation af forskellige atmosfærer, vil vi også bringe dig til 
nogle beroligende grønne områder, der er så vigtige i 
vores byrum. Takket være UECPH online-kortet kan du 
finde omkring ti af disse inspirerende steder på Nørre-
bro. Og vi vil invitere dig til at tage nogle kreative fotos, 
som vi udstiller bagefter på vores forskellige medier. 

MAN CAVE

KL.15.00 - 21.00 
STØBERIET, KORSGADE 30

Hvordan forholder vi os til den moderne manderolle? 
Hvad indeholder kønsbetegnelsen, og hvordan udtryk-
ker man sit køn som mand? Hvordan har vi overho-
vedet lyst til at udtrykke det? Lasse Osv, Lasse Teit An-
dersen og Henry The Rabbit udstiller hver især værker, 
der taler ind i en manderolle, der rummer mere end 
den tavse, stoiske skovhugger og den smart-i-en-fart 
slipsedreng; en manderolle der giver plads til skrøbe-
ligheden og følelserne. De tre kunstnere er alle meget 
ekspressive, men er udtryks- og mediemæssigt stadig 
vidt forskellige - så glæd dig til en farverig udstilling, der 
ikke er bange for de store penselstrøg!

SPEED DATING FOR VENNER

KL.15.00 - 18.00 
RYESGADE 15
RELATIONAL SPACES

Kom tættere på hinanden! Selv med afstand kan vi 
komme tættere på vores venner, hvis vi tillader hinan-
den at se os som vi er. Relational Spaces tilbyder speed 
dating for venner - gamle som nye. På 15 minutter le-
der vi jer ind i hjertet på hinanden, drevet af nysgerrig-
hed og ønsket om at være hinanden nær. Sjovt, dybt 
og meget corona-venligt. Eventet er gratis og afholdes 
på græsset ude foran vores lokaler på Ryesgade 15, i 
forlængelse af Ravnsborggade. Du kan droppe ind når 
som helst mellem 15:00-18:00 både lørdag og søndag.

ÅBENT HUS I TINY HOUSE 
FOR UNGE

KL.15.00 - 20.00 
DEN RØDE PLADS
TINY HOUSE

Kom ned og besøg os ved vores Tinyhouse på Den 
Røde Plads.
Hør om hvem vi er, og hvad vi laver.
Få en kop kaffe, vær med ved vores kreative bord eller 
køb en lammeköfta.
Vi glæder os til at se dig:)
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FÆLLES SNORESPOR

KL.17.00 FRE. - KL.16.00 SØN. 
DEN RØDE PLADS
CREATIVE ACTIONS

Vær med til at skabe et flot snorespor på Den Røde 
Plads. Snoresporet vil blive en lokalt guidet version 
efter instruks fra Billedkunstner Karoline H. Larsen og 
hendes værker Collective Strings. 

Med Garn i mange farver vikles et mønster i 3 meters 
højde. Det bliver flot og farvestrålende og corona-sik-
kert. Sammen skaber vi noget smukt i en tid med alt 
for meget afstand.
www.creativeactions.com.

STØTTEKONCERT MED SONG-
BIRDS COLLECTIVE

KL.16.00 - 18.30 
GÅRDEN BAG UNION, NØRRE ALLÉ 7
BUILDING COMMUNITIES

Songbirds Collective fylder UNIONs baggård med 
lækker soulpop og fine vokalarrangementer. Musikken 
er håndspillet og lo-fi med en ærlig og varm lyd ikke ulig 
den helt gamle soulmusik. Der kan købes lækker latin-
amerikansk mad og drikke fra madvognen, EAT Latino 
by Generoso. Al overskud fra salg af billetter, mad og 
drikke går til Building Communities’ genskovningspro-
jekter i Guatemala. For hver fem kroner der indsamles 
planter vi et træ. Læs mere på Building Communities’ 
hjemmeside: www.buildingcommunities.dk
Konferencier: Tanja Bjørn Zabell

NATUR EVENTYR

KL.16.00 - 23.00 
NØRREBRO
NATUREVENTYR

Tag familien med på eventyr på Nørrebro ved Nørre-
broparken og Assistens Kirkegård.
Som en del af 48 Timer Festival 2021 gør Natureven-
tyr sine eventyr gratis, så du kan komme ud og opleve 
Nørrebros bynære natur på en helt ny måde. Natu-
reventyr er en app, der gennem eventyr fortalt som 
skattejagter, gør det sjovt og nemt for børnefamilier at 
gå en tur i det fri uden trætte børneben. Tag børnene i 
hånden og oplev Katteprinsessen, Kirstens besynder-
lige morgen på Assistens Kirkegård. Eller følg Trolden 
Ibs jagt på den drilagtige elverpige langs Den Grøn-
ne Sti fra Nørrebroparken til Hans Tavsens Park. I kan 
også være ekstra eventyrlige og gå begge ruter henover 
weekenden. Natureventyr et skabt til børnefamilier 
med børn i alderen 3-8 år. Det eneste du skal gøre for 
at komme afsted, er at downloade vores gratis app og 
derefter vælger I selv, hvornår I tager afsted på eventyr. 
Find eventet på Facebook for mere information

PLADESAMLERE MED 
CHRISTIAN D’OR & EVFB

KL.16.00 - 18.00
PRINSESSE CHARLOTTES GADE 31-33 KLD.
NØRREBROS PLADESPILLER LAUG

To timers musik, snak og Q&A med Rasmus Schack 
(EVFB) og Christian D’or (Mother Interior). Tilmelding 
er påkrævet. Entré er gratis. Donationer modtages. 
Tilmelding på schackmusik@gmail.com OBS: Kun 10 
pladser. En session med to af Nørrebros mange, dedi-
kerede pladesamlere og DJs til lyt, snak og røverhisto-
rier om musik, vinyler og samlermani. Få værdifulde 
råd og tips til at gøre dine egne køb og opdagelser.
Arrangementet er på dansk. Vi livestreamer fra arran-
gementet på Facebook.

1 ÅRS JUBILÆUM FOR NAT 
POD´EN

KL.20.00 - 20.45 
AULA I UNION, NØRRE ALLÉ 7
NAT POD’EN

For Nat Araya aka Bandit Queen har hiphop kulturen 
være en livstil, noget hun har indåndet og levet efter. Da 
hun sprang ud som feminist indså hun, at der var man-
ge ligheder mellem hiphop-kulturen og feminisme.
I nøjagtig ét år har Nat inviteret en masse spændende 
gæster på Pod´en og det fejrer vi med vennerne. Kom 
og oplev Goldie6is & SkakMat i et interview og en kort 
koncert. 
Du kan være en af de 25 heldige gæster der kan opleve 
os live, entré 50 kroner. Man kan også se vores gratis 
livestream på Facebook

PANNAHOUSE LADIES BALL

KL.20.00 - 22.00
UNDER BISPEENGBUEN
STREET UNDER BUEN

Pannahouse Ladies afholder verdens første inter-
nationale kvindelige panna turnering: Pannahou-
se Ladies Ball. Lørdag d. 15 maj kan man opleve 
verdens bedste kvindelige street fodboldspillere 
i en 1-mod-1 battle for at finde panna dronnin-
gen over dem alle! Om søndagen afholder vi Girls 
Jam med forskellige aktiviteter, herunder street 
4v4 og freestyle, hvor der er tid til at lære hinan-
den bedre at kende igennem bolden. Turnerin-
gen organiseres og afholdes som udgangspunkt 
af de unge piger i Street Under Buen - så udover 
at det er den første turnering for kvinder, så er det 
også den første af sin slags af piger, for piger.

TALK TOWN X SIGNS X 
REPRÆSENTATION

KL.21.00 - 22.00 
AULA I UNION, NØRRE ALLÉ 7
TALK TOWN X SIGNS X REPRÆSENTATION

Kom med når Talk Town og SIGNS inviterer ind i var-
men til lørdagsbar. Nup en drink i vores billige bar, slå 
dig ned og slå ørene ud, når vi sammen med SIGNS 
udforsker repræsentation og community. De to grund-
læggere Aviaja Larsen og Astrid Christiane, vil sammen 
med deres artister og samarbejdsparter Tia Korpe fra 
Future Female Sounds, plus helt fantastiske Meejah 
som de har inviteret ind, som gæst, tale om repræsen-
tation af kvinder i musikbranchen, hvilke problemstil-
linger de imødekommer, konkrete løsninger dertil og 
meget mere. Mejaah, Lolita K.O. og Aviaja giver tilmed 
også koncert!

Talk Town er en samtaleby om køn, ligestilling og fe-
minisme; et forum for dialog på tværs af faglig og per-
sonlig erfaring; et sted for nysgerrighed, netværker og 
dialog. Talk Town er scenen, hvor alle lige fra faglige or-
ganisationer, græsrødder, medier, politiske partier, ak-
tivister, foreninger til enkeltpersoner tager ordet. Læs 
mere på www.talktown.dk. 
Følg med på Instagram: @talktown
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KAPELVEJ 44 CHILL OUT

KL.12.00 - 18.00 
KAPELVEJ 44

Kapelvej 44 Chillout is a new “get-together” at one of 
Nørrebro’s oasis of cultural expression and the first 
date is the 16th of May. At K44 Chillout, we guarantee 
high quality music from local sound enthusiasts with 
only one rule: no drums! Music by (alphabetical):
Katrine Ring/Laomo Sik/Pernille Mogensen/Thomas Lynge
We serve quality wine and beer from non commer-
cial wineries and brewers, and munchies from the 
K44 Folkekøkken kitchenExpect a safe and cozy atmo-
sphere at the heart of Nørrebro. Bring your own blan-
ket to for covid safety. 

GLOBAL KIDZ 
- FAMILIEDANS 3 - 5 ÅR.

KL.11.00 - 11.45 
OSRAMHUSET, VALHALSGADE 4
GLOBAL KIDZ

Kom og dans med os når vi hygger i Osramhuset for 
børn mellem 3-5 år og én forældre. Det er gratis!

Underviser: Tine Rønnow og Mikala Hoff Skovgaard fra 
danseforeningen Global Kidz
www.globalkidz.dk

DUSTY RAG JAZZ BAND X 
SOUNDTRACK CAFÉ

KL.14.00 - 16.00 
BALDERS PLADS
DUSTY RAG JAZZ BAND X SOUNDTRACK 
CAFÉ

I forbindelse med 48 Timer Festival, er det en fornøjelse 
at kunne kalde ind til Dusty Rag’s første koncert denne 
sæson. Koncert vil foregå udenfor Soundtrack Café på 
Balders Plads. Så der vil være frisk luft, og GOD PLADS 
til afstand, dans, dans med afstand, børneleg etc. Alle 
bedes tage de nødvendige forholdsregler, for at alle kan 
føle sig trygge Medbring evt egne stole for siddeplad-
ser. Soundtrack Café vil supplere med salg af drikke. Vel 
mødt, vi glæder os til at se kendte og nye ansigter!

INTRO TO IMPRO

KL.13.30 - 15.00 
RYESGADE 15
RELATIONAL SPACES

This event is an introduction to physical theater games 
and improvisations inspired by The Commedia 
School. We will dive into exploration of spontaneity of 
the moment and cultivate group awareness.This is a 
beginner friendly workshop - come as you are and be 
open to trying something new.The event is for free and 
will be held on soft floors.
You can just show up, but please buy a free ticket to 
secure a spot.

UDLÅN I MENNESKEBIBLIOTE-
KETS LÆSEHAVE

KL.12.00 - 15.00 
NØRRE ALLÉ 7
MENNESKEBIBLIOTEKET

Søndag d. 16. maj kl 12.00-15.00 holder Menneske-
bibliotekets Læsehave åbent. Det betyder, at du i det-
te tidsrum kan komme forbi og låne en menneskebog 
til en samtale om fordomme og mangfoldighed.Kon-
ceptet er enkelt. Du møder op ved biblioteksskranken, 
hvor du modtager vejledning fra vores bibliotekarer 
omkring de emner, som vi har til rådighed for udlån. 
Når du har valgt hvilken menneskebog, du vil snak-
ke med, kan I sætte jer i læsehaven og have en åben 
samtale, hvor alle spørgsmål om emnet er velkomne.
Vi glæder os til at se dig til en spændende og hyggelig 
eftermiddag!

STOP!! DROP!!??!! CRAFT - SUS-
TAINABLE PRINTING WITH SEA-
WEED

KL.12.00 - 16.00
TAGENSVEJ 188
LITTLE PINK MAKER

Stop, drop, craft - Join us for an hour or more of good 
hands-on crafting fun. Stop what your doing, Drop 
your jacket and sit down roll up your sleeves and get 
hands-on crafting your own reusable bag with pig-
ments made from seaweed! that’s right double sus-
tainability points for you! You’ll draw your own design 
on our specialist equipment and after print it using a 
specially made green algae pigment paint before set-
ting it with a heat press and then standing back to ad-
mire your creative handy work. And it all takes place 
at the creative acosyosy community workshop nestled 
on Tagensvej called Little Pink Maker. 
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AKROBATIK MED VOLANTES

KL.10.30 - 13.00
GÅRDEN BAG UNION, NØRRE ALLÉ 7
BUILDING COMMUNITIES

Kom til Ny Cirkus-forestilling med Volantes og 
støt plantning af træer i Guatemala. Der er fuld 
skrue på, når Volantes optræder med alt lige fra 
vilde stunts, ild og jonglering til klovneri. Der kan 
købes lækker latinamerikansk mad og drikke fra 
EAT Latino. Overskuddet fra salg af entré, mad 
og drikke går til Building Communities’ genskov-
ningsprojekter i Guatemala. For hver fem kroner, 
der indsamles, planter vi et træ i Guatemala. Læs 
mere på Building Communities’ hjemmeside: 
www.buildingcommunities.dk

Konferencier, Tanja Bjørn Zabell, læser historie og strø-
er kærlighed & stjerneskud ud med generøs hånd. DANS FORÅRET IND MED SAL-

SA OG FAMILIEDANS

KL.14.00 - 17.00 
MIMERSPARKEN

Dans foråret ind til skønne rytmer, danseworkshops og 
DJ’s for hele familien, når Sommerdans i Fælledpar-
ken, Global Kidz og World Dance Academy fyrer op 
under dansen i Mimersparken.

Program:
Kl. 14 Danseshow med Ponijas Showhold, efterfulgt af 
kort danseworkshop for hele familien
Kl. 14.45- 17 Dj Arceo spiller lækker salsa og giver en 
kort workshop.

SØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAGSØNDAG



32 33

DOBBELT KONCERT/ PARABEL & 
JULIÁN MARABOTO DUO

KL.15.00 - 17.30 
GÅRDEN BAG UNION, NØRRE ALLÉ 7
BUILDING COMMUNITIES

Kom og bliv mæt af musik, god stemning og lækker 
mad i UNIONs baggård, når Building Communities 
afholder støttekoncert for genskovning i Guatemala. 
Parabel og Julieta Rod og Julián Maraboto afslutter 
48 Timer Festival med en dobbeltkoncert, der tager 
os omkring forskellige musikgenrer og varmere him-
melstrøg. Der kan købes lækker latinamerikansk mad 
og drikke fra EAT Latino by Generoso. Overskuddet 
fra salg af entré, mad og drikke går til Building Com-
munities’ genskovningsprojekter i Guatemala. For hver 
fem kroner, der indsamles, planter vi et træ i Guatema-
la. Læs mere på Building Communities’ hjemmeside: 
www.buildingcommunities.dk

NATUR EVENTYR

KL.16.00 - 23.00 
NØRREBRO
NATUREVENTYR

Tag familien med på eventyr på Nørrebro ved Nørre-
broparken og Assistens Kirkegård.

Som en del af 48 Timer Festival 2021 gør Natureven-
tyr sine eventyr gratis, så du kan komme ud og opleve 
Nørrebros bynære natur på en helt ny måde. Natu-
reventyr er en app, der gennem eventyr fortalt som 
skattejagter, gør det sjovt og nemt for børnefamilier at 
gå en tur i det fri uden trætte børneben. Tag børnene i 
hånden og oplev Katteprinsessen, Kirstens besynder-
lige morgen på Assistens Kirkegård. Eller følg Trolden 
Ibs jagt på den drilagtige elverpige langs Den Grøn-
ne Sti fra Nørrebroparken til Hans Tavsens Park. I kan 
også være ekstra eventyrlige og gå begge ruter henover 
weekenden.

Natureventyr et skabt til børnefamilier med børn i al-
deren 3-8 år. Det eneste du skal gøre for at komme 
afsted, er at downloade vores gratis app og derefter 
vælger I selv, hvornår I tager afsted på eventyr. Find 
eventet på Facebook for mere information

FRIENDS SPACE

KL.18.30 - 20.30 
RYESGADE 15
RELATIONAL SPACES

The intention with this evening is to create a light-heart-
ed and intimate atmosphere that allows for meetings 
between friends (new or old). We invite you to bring a 
friend that you would like to connect with (it could be 
someone you haven’t seen in a while or someone you 
would like to get to know better).The workshop will be 
based on Authentic Relating Games and Circling exer-
cises that works well for 2 people and some exercises 
for the whole group. 
GET A SPOT: The event is free, but please sign-up to 
secure your spot

FEJL! SAMTALESALON - OM 
FEJL OG FØLELSER

KL.16.00 - 18.00
RYESGADE 15
RELATIONAL SPACES

Fra højt humør til dybe samtaler.
I løbet af tre timer tager Emil Oscar Ekelund og Sarah 
Warny Berg dig på en rejse fra hvordan man klarer li-
vets bump og præsenterer nye vinkler på at fejle, at 
brænde ud og at leve et meningsfyldt liv anno 2021. 
Dagen starter med, at Emil tager dig med ud i refleksi-
oner over hans egen rejse ud i at fejle. Herefter sætter 
Sarah dig og de andre deltagere sammen på kryds og 
tværs i samtaler om fejl og mening - Findes der fejl? 
Findes der mening? Er det muligt at leve i tillid til alt 
hvad der sker? Hvordan gør man det? Du behøver ikke 
være klog på emnet, før du kommer. Samtalerne bliver 
faciliteret hele vejen igennem, og vi forsøger at blive 
klogere på det sammen.

SPEAKING INTO SILENCE

KL.19.00 - 22.00 
RYESGADE 15
RELATIONAL SPACES

Speaking Into Silence is a mediation/conversation-rit-
ual in which participants are invited to share freely 
what is on their mind. The strong setting in darkness, 
with only few candles lighting up the room, removes 
most implicit rules about how we talk with each oth-
er, allowing participants to share without the normal 
social pressure of casual conversations. Speaking and 
being in silence together are two equally important 
parts of the experience, where one amplifies the oth-
er: the silence let’s everything that is said to stand out 
more, while every contribution fills the silence with a 
part of oneself.
We will start with Speaking Into Silence at 19.00 sharp. 
If this is your first time participating, please be in Rela-
tional Spaces at 18.15 for the introduction to the ritual. 
Participants who have been to Speaking Into Silence 
can join at 19.00. We offer three different ticket op-
tions. See our FB event.

MAN CAVE

KL.15.00 - 21.00 
STØBERIET, KORSGADE 30

Hvordan forholder vi os til den moderne manderolle? 
Hvad indeholder kønsbetegnelsen, og hvordan udtryk-
ker man sit køn som mand? Hvordan har vi overho-
vedet lyst til at udtrykke det? Lasse Osv, Lasse Teit An-
dersen og Henry The Rabbit udstiller hver især værker, 
der taler ind i en manderolle, der rummer mere end 
den tavse, stoiske skovhugger og den smart-i-en-fart 
slipsedreng; en manderolle der giver plads til skrøbe-
ligheden og følelserne. De tre kunstnere er alle meget 
ekspressive, men er udtryks- og mediemæssigt stadig 
vidt forskellige - så glæd dig til en farverig udstilling, der 
ikke er bange for de store penselstrøg!

SPEED DATING FOR VENNER

KL.15.00 - 18.00 
RYESGADE 15
RELATIONAL SPACES

Kom tættere på hinanden! Selv med afstand kan vi 
komme tættere på vores venner, hvis vi tillader hinan-
den at se os som vi er. Relational Spaces tilbyder speed 
dating for venner - gamle som nye. På 15 minutter le-
der vi jer ind i hjertet på hinanden, drevet af nysgerrig-
hed og ønsket om at være hinanden nær. Sjovt, dybt 
og meget corona-venligt. Eventet er gratis og afholdes 
på græsset ude foran vores lokaler på Ryesgade 15, i 
forlængelse af Ravnsborggade. Du kan droppe ind når 
som helst mellem 15:00-18:00 både lørdag og søndag.

FOTO SKATTEJAGT

KL.14.00 - 20.00 
PÅ HELE NØRREBRO
URBAN EXPLORER COPENHAGEN

Kender du til Nørrebros kulturskatte, men også til by-
ens grønneste og mest afslappende områder? Efter 
den store entusiasme fra andre skattejagte, vil Urban 
Explorer Copenhagen arrangere en ny skattejagt på 
Nørrebro under 48 Timer Festival! I denne kompli-
cerede tid er det vigtigere end nogensinde at støtte 
kulturen og skabe aktivitet omkring vores fantastiske 
kulturelle steder (selvom nogle burde forblive lukkede 
lidt længere...). Og fordi Nørrebro er en smuk kombi-
nation af forskellige atmosfærer, vil vi også bringe dig til 
nogle beroligende grønne områder, der er så vigtige i 
vores byrum. Takket være UECPH online-kortet kan du 
finde omkring ti af disse inspirerende steder på Nørre-
bro. Og vi vil invitere dig til at tage nogle kreative fotos, 
som vi udstiller bagefter på vores forskellige medier. 
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USYNLIGE STIER – PÅ TVÆRS 
AF GRÆNSERNE I SIGYNS-
GADE-KVARTERET

KL.15.00 - 17.30 
START FRA KRAKAS PLADS
USYNLIGE STIER OG GOLDEN DAYS 
FESTIVAL

Hvordan er det muligt at skabe samhørighed og bygge 
fællesskaber på tværs af grænser og skel?

Naturligvis gennem det, der forener os – kunst og kul-
tur! Sådan går man til værks i Sigynsgadekvarteret på 
Ydre Nørrebro, der har været præget af kriminalitet, 
konflikter og dårlig omtale.

KUNSTCONTAINER // HUSPRO-
JEKT - EN BOLIGPOLITISK KREA-
WORKSHOP

12.00 - 15.00 
KRAKAS PLADS
USYNLIGE STIER

Vi har lånt vores kunstcontainer på Krakas Plads ud til 
Almen Modstand og 48 timers festival der vil afholde 
en boligpolitisk krea-workshop i form af et såkaldt ’hus-
projekt’.

Det sker søndag den 16/5 kl. 12.00-15.00! Lundtoftega-
de 65.

Husprojektet er en familieaktivitet, hvor I som fami-
lier får udleveret materialer til at bygge et mini-hus. I 
skal selv male huset og på huset skriver I, hvad I synes 
”hjem” er. Alle husene bliver samlet ind med det for-
mål, at de sammen med tusindvis af andre huse fra 
hele Danmark skal placeres foran Christiansborg slots-
plads - Det er både en demonstration, et visuelt billede 
på vores liv og situation, og foran Christiansborg bliver 
det en mulighed for forbipasserende at komme og kig-
ge/læse på husene.

I må gerne medbringe en pose så I kan fragte materi-
alerne hjem samt 3 syltetøjsglas til maling, så i kan de-
korere huset.

Med kunstprojektet Usynlige Stier inviteres beboere i 
samarbejde med professionelle kunstnere til at
tage ejerskab over deres eget boligområdet og over-
skride grænserne – både imellem ellers adskilte
beboergrupper og imellem området og omverdenen.

Kom med på en vandring i kvarteret og hør om, hvor-
dan man her arbejder med at nedbryde grænser og 
skabe nye fællesskaber på baggrund af kunstnerisk 
samskabelse.

Mødested: Kunstcontaineren ved Krakas Plads, 2100 
København Ø
Entrepris: gratis, tilmelding nødvendigt.

VI VI SESSES
DERUDEDERUDE



Ka’ du finde den 
tissende mand

på din vej rundt på 
Nørrebro?



Et kæmpemæssigt TAK skal lyde til alle vores samarbejdspartnere, aktører 
og frivillige. I er med til at gøre Nørrebros helt egen kulturfestival til noget 
helt specielt og det er jer, der gør Nørrebro til så fed en bydel! Vi er vilde 
med jer og alle jeres bidrag:

Caféen Skjolds Plads, De studerende på KEA - E-design, Huda Al-Kazwine, Pro-
jekt16 & KBH+, KoncertKirken, Silent Event, Øen, Tiny House, T.N.G. PROJE-
CTS, Caribbean Culture Drop, AKB Lundtoftegade, Almen Modstand, Til Vægs, 
Forlaget Hunov & Haffgaard, Byræv, UNION, Golden Days Festival, Talk Town x 
SIGNS, Kapelvej 44, Menneskebiblioteket, Nat Pod’en, Relational Spaces, DO-
KU-Teater, Nørrebro Pladespiller Laug, Dub Manza Soundsystem, Freetown 
Sound , Global Kids, World Dance Academy, Nørrebro Bibliotek, MAN CAVE, 
Street Under Buen, Kommunal Kunst og Teknik, Yujin Jung, Maria Nadia Niel-
sen, Copenhagen Music Maker Space, LCCC, Lyonne, Building Communities, 
Dusty Rag Jazz Band X Soundtrack Café, Super Power Sound, Urban Explorer 
Copenhagen, Little Pink Maker, Natureventyr, Weekend for børn, RDG, Super 
Power & Roots Resonance.

EN SÆRLIG TAK TIL:
Foreningen af Blågårds Plads og formand Ebbe Hede, hele holdet bag 48 Timer 
Festival: Rasmus Koldby, Michael Gaardsøe, Gitte Andersen, Gustavo Lopez og 
Madeleine von Warburg, 48 Timer Festivals praktikanter Signe Darré og Ceci-
lie Gunst Christensen, fototeamet Daniel Liversage og Gabriel Miranda, KEAs 
seje undervisere, der gør samarbejdet muligt: Tifli Lerche, Claus Bjerre og de 
mange andre. Alle de seje kunstnere, musikere og medskabere, og sidst men 
ikke mindst alle naboerne på Nørrebro, for at give plads og rum til vores alle 
sammens kulturfestival.
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