
Velkommen indenfor
Er der noget, Kulturnattens arrange-
menter især er kendt for, er det at åbne
døre til steder, hvor befolkningen nor-
malt er forment adgang. I år er ingen
undtagelse. Du kender sikkert allerede
Rådhuset, måske har du også været en
tur oppe i tårnet? Men har du nogen-
sinde været en tur på loftet? Hvis ikke,
er der mulighed for det under Kultur-
natten. Turen går blandt andet forbi
rådhusarkitekten Martin Nyrops min-
destue. Første vandring er kl. 18.30, og
det kræver tilmelding, hvis man ønsker
at deltage. Når du alligevel er på Råd-
huset, kunne du overveje at smutte for-
bi arkivet og udstillingen om de usle
kår, som hovedstadens fattigfolk levede
under i 1800-tallet frem til midten af
1900-tallet.

Du kan også besøge de tre gamle kol-
legier i Indre By. Valkendorfs Kollegium
er 427 år gammelt, og alumnerne viser

rundt og deler ud af anekdote-godtepo-
sen fra den gamle bygning, hvor blandt
andre Steen Steensen Blicher og Her-
man Bang har boet. Alumnerne på Elers
Kollegium, Regensen og Borchs Kolle-
gium fra 1691 inviterer også indenfor.

Og som sædvanlig er det også muligt
at få et indblik ind i de mange loger i by-
en. Du kan for eksempel møde Cirkel-
Ordenen på Frederiksberg, hvor der er
temporalspillet ’En logeaften anno
2016’ på plakaten, du kan besøge Det
Danske Frimurerlaug, der blev etable-
ret i 1929, og som på Kulturnatten viser
rundt i huset på Smallegade 33, og så er
der også åbent hus hos den 122 år gamle
loge Dansk Broder Orden samt hos Den
Danske Frimurerorden, som holder til i
et stort, gråt byggeri på Østerbro.
Loftsvandring. Kl. 18.30, 20.20 og 22.30. 
Københavns Rådhus, Kbh. V.
De elendiges by – om fattige i Køben-
havn. Kl. 18-00. Københavns Stadsarkiv på 
Københavns Rådhus.
Kom indenfor på Nordens ældste kolle-
gium. Kl. 18-23. Valkendorfs Kollegium, Kbh. K.
Cirkel-Ordenen, Loge, Broderorden, fri-
mureri. Kl. 18-23. Cirkel-Ordenen, Frb.
Kom på besøg i frimurernes verden. 
Kl. 18.30-23. Det Danske Frimurerlaug, Frb.

Mørkevandring og moske i NV
Nordvest melder sig også ind i kultur-
natskampen med et omfattende ud-

bud af arrangementer. Imam Ali Mo-
ské, der åbnede i oktober sidste år, hol-
der åbent hus og viser rundt i den farve-
rige moske, hvor der også er spørgeti-
me. Det Islamiske Trossamfund på Dor-
theavej inviterer også indenfor i lan-
dets ældste moské.

Fra biblioteket på Rentemestervej
kan du tage med MYRKR, der består af
billedkunster Alaya Riefensthal, musi-
ker Jullie Hjetland og radiodokumenta-
rist Sara Troense, på lydvanding i mør-
ket. Du bliver blandt andet guidet af en
modstander af lysforurening, en jorde-
moder, en shaman og en blind musiker,
der alle giver nye perspektiver på mør-
ke. Tag hovedtelefoner og en smartpho-
ne med og oplev, hvordan steder, du
måske kender, forandrer sig i mørket.

Kulturnatten i Nordvest afsluttes
med et afterparty hos RumOs på Glen-
tevej. Festen begynder klokken 20 med
insektsnacks, øl fra det lokale bryggeri
Flying Couch Brewing, som man også
kan besøge på Bygmestervej 6 mellem
17 og 22, og toast fra toastmestrene Fæt-
ter Fætter på Nørrebro. 
Rundvisning i Imam Ali Moskéen. Kl. 18-21.
Imam Ali Moské, Kbh. NV.
Åbent Hus i Det Islamiske Trossamfund.
Kl. 18-22. Det Islamiske Trossamfund, Kbh. NV.
Lydvandring i det nordvestlige natte-
mørke. Kl. 18.30, 20 og 21.30. Biblioteket, 
Rentemestervej 76, Kbh. NV.

Fest i Nordvest. Kl. 20-03. RumOs, Kbh. NV.

Dansktop og electro i natten
Der er også kultur til øregangene fre-
dag. På Frederiksberg Bibliotek giver in-
gen ringere end verdens bedste MGP-
vinder fra 2014 med sangen ’Du ser den
anden vej’, Emma Pi, der giver koncert.
Efterfølgende giver den lille store stjer-
ne autografer og krammere. Og når Em-
ma Pi har forladt bygningen, overtager
Kalle Mathiesen med sit enmandsorke-
ster og skøre rytmer scenen med show-
et Kalles World Tour. Alt det bedste til
Kalle, thi det bliver ikke let at følge efter
Emma Pi!

En anden genre finder du på Arbej-
dermuseet, hvor der er protestsanger
og ’We Shall Overcome’ i gården samt
syng med-sang og dans med dansktop-
bandet Klaus & Servants, der spiller hits
som ’Herstedvester’ og ’Flower power-
tøj’. Når du alligevel er på museet og er i
godt gammeldags dansktophumør,
kunne du overveje at blive hængende
til miniforedrag om populærmusik i
1970’erne ved forskningsbibliotekar
Henrik Smith-Sivertsen. 

Hos Den Frie Udstillingsbygning er
det en helt anden musikalsk boldgade,
du bevæger dig ind i, hvis du kommer
forbi sent på aftenen. Her giver den nor-
ske elektroduo Smerz, der spillede på
årets Roskilde Festival, og som 22. okto-
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Fredag 14. oktober kommer
Kulturnatten endnu en 
gang ud i de københavnske 
afkroge med flere end 700 
arrangementer på en aften. 

Kulturnatten venter med barnestjerne 
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STJERNE.
MGP-vinder Emma
Pi synger sit hit 
’Du ser den anden
vej’ og giver en
krammer på 
Frederiksberg 
Bibliotek.
Arkivfoto: 
Peter Klint



ber udgiver ep’en ’Okey’, nemlig kon-
cert.
Koncert med MGP-stjernen Emma Pi.
Kl. 18-18.30. Frederiksberg Hovedbibliotek, Frb.
Kalles World Tour – enmandskoncert
med Kalle Mathiesen. Kl. 19-19.30. 
Frederiksberg Hovedbibliotek, Frb.
Fra ’Sådan er kapitalismen’ over ’Storke-
springvandet’ til ’We Shall Overcome’.
Kl. 18-22. Arbejdermuseet, Kbh. K. 
Klaus & Servants spiller op til dans! Kl.
18.30, 20.30 og 22.30. Arbejdermuseet, Kbh. K.
’Sikken fest vi har haft nu i nat’ – dansk-
topmusikkens danmarkshistorie. Kl. 21-
21.15 og 22-22.15. Arbejdermuseet, Kbh. K.
Smerz giver livekoncert. Kl. 22.30-23. Den
Frie Udstillingsbygning, Kbh. Ø. 

Rejecocktails og bolsjer
Kulturnatten kan også kombineres
med aftensmaden, og det kan du
blandt andet gøre på Hotel- og Restau-
rantskolen i Valby, hvor skolens 10. klas-
se-elever tilbereder to måltider med
danske grøntsager og frugter i fokus i
skolen kantine, der i nattens anledning
er omdannet til folkekøkken. Husk til-
melding, hvis du ønsker at spise på sko-
len, eller besøg eventuelt skolens uden-
dørs streetfood-område, hvor der
blandt andet bliver lavet mad over bål
og solgt hjemmelavede produkter.

På Arbejdermuseet er det smagen af
1970’erne, du kan fornøje dine smags-

løg med. Her serveres nemlig brænden-
de kærlighed, rejecocktails og lørdags-
kylling i museets gård og i kælderbe-
værtningen Café og Ølhalle.

Går du fra museet mod Indre By, kan
du lægge vejen forbi Sømods Bolcher,
der i 125 år har forsødet københavnerne
med bolsjer, og få en smagsprøve på
årets kulturnatbolsje. I gården spiller
Byggerbanden op til dans, og der kan
skydes i skydeteltet, hvor præmien selv-
følgelig er bolsjer.
Det hyggelige folkekøkken. Kl. 18-20. 
Hotel- og Restaurantskolen, Valby.
Brændende kærlighed, rejecocktails og
lørdagskylling. Kl. 18-23. Arbejdermuseet,
Kbh. K.
125 år med Sømods Bolcher. Kl. 18-00. 
Sømods Bolcher, Kbh. K.

Frem og tilbage
Kulturnatten er også en oplagt mulig-
hed for at møde historien. I De Kongeli-
ge Repræsentationslokaler på Christi-
ansborg kan du for eksempel opleve

Christian VII og andre personligheder
fra kongens hof, når en række skuespil-
lere vækker historien til live og udspil-
ler små scener fra fortiden.

Selv om Christian VII også har en
uhyggelig historie med diverse sindsli-
delser, er det en anden form for uhygge,
du møder i Rigsarkivet. Her er der nat
på arkivet med gys og uhyggelige histo-
rier fra Danmarks historie. Bliver det
for meget, kan du i stedet lede efter din
slægt i slægtsforskningsværkstedet,
mens børnene lærer at skrive med pen
og blæk.

Hvis du foretrækker at se frem i ste-
det for tilbage, bør du tage forbi Køben-
havns Universitet for at læst din frem-
tid på samme måde, som man gjorde i
oldtidens verden i Babylon, Egypten og
Mellemamerika for flere tusind år si-
den. Hvis du tør, kan du få spået din
fremtid ved hjælp af oliedråber og rø-
gelse. Og firben! Eller du kan nøjes med
at høre om babylonsk spådomskunst
og se, om forsker Ulla Koch kan se kon-
gefamiliens fremtid i stjernerne.
Mød Christian VII. Kl. 18-00. De Kongelige
Repræsentationslokaler, Kbh. K. 
Nat på arkivet. Kl. 18-23. Rigsarkivet, Kbh. K.
Fremtiden er ikke, hvad den har været?
Kl. 18-23. Københavns Universitet, Kbh. K.
Kulturnatten 2016. 14. okt.
WWW kulturnatten.dk
malene.jensen@pol.dk

og lørdagskylling 
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RUNDTUR. I Nordvest står den blandt
andet på audiowalk gennem mørket og
åbent hus i moskeen på Vibevej. I Indre
by kan man skyde sig til sødt hos 
Sømods Bolcher. Fotos: Simon Fals, 
Joachim Ladefoged og Ditte Valente.

NORDSJÆLLANDSKE
KERAMIKERE

Fernisering:
Lørdag d. 8. oktober 2016 kl. 15-17

Allerød Kunstforening
Kirkehavegaard, Kirkehaven, Allerød

Udstillingen varer fra d. 8. til d. 23. okt. 2016
Udstillingen har åbent hverdage kl. 13-17
Mandag lukket. Lørdag og søndag kl. 11-17
Entré: Voksne 20 kr. Medlemmer af Allerød
Kunstforening og børn har gratis adgang.

RABAT PÅ 
MUSEUMS-
BESØG
Med Politiken Plus får du rabat på indgangen til museer 
over hele landet. Se de udvalgte museer, og læs mere 
på politiken.dk/plus.

Der tages forbehold for trykfejl.


