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UD I UGEN

Frederiksberg-saxofonist albumaktuel

Kultur

NYT ALBUM: 6. september udkommer saxofonist og komponist Sarah Elgetis tredje album. Elgeti bor på
Finsensvej og har modtaget et utal af anmelderroser både herhjemme og i udlandet i forbindelse med
sine to første albumudgivelser. Hun optræder under bandnavnet ’Sarah Elgeti Quartet with Friends’,
men har også indspillet med kunstnere som Lars H.U.G., Etta Cameron og Finn Ziegler. Det kommende
album har fået titlen ’Dawn Comes Quietly’ og udkommer på cd og digitalt via Gateway.
bob/pr-foto

Byvandring med
Caspar Christiansen
HISTORIER: Frederiksberg-forlaget Frydenlund og Klein Bog
& Idé på Gammel Kongevej er
gået sammen om at arrangere
en gratis byvandring på Frederiksberg.
Det sker lørdag 14. september kl. 11.00-12.00 med mødested hos Klein, Gammel Kongevej 125. Det er historiker, forfatter og (lokal) stadsarkivar
Caspar Christiansen, der har
tilrettelagt en gåtur med fokus
på de mange sider af Frederiksberg. Deltagerne vil både
opleve spor af storslået danmarkshistorie og fortællinger
fra helt almindelige menneskers hverdag.
Arrangementet slutter hos
Klein Bog & Idé, hvor deltagerne bydes på et velfortjent glas.
Eventuelle spørgsmål om arrangementet kan rettes til Caspar Christiansen på cach01@
frederiksberg.dk eller til Pernille Bjerrum, redaktør hos
Frydenlund på tlf. 33 18 81 38.
bob
Kulturfestivalen ’Golden Days ƭƫƬƴ’ markerer ƬƴƳƴ og Ʈƫ-året for Berlinmurens fald. Der er masser af arrangementer på Frederiksberg. Foto: DPA/Ritzau Scanpix

Golden Days med fokus på Murens fald
KULTURFESTIVAL. 30-året for Berlinmurens fald markeres, når hovedstadens årlige kulturfestival
’Golden Days’ ﬁnder sted 6.-22. september. Der er masser af arrangementer på Frederiksberg.
AF BO BØRRESEN
bob@minby.dk

Historiker og stadsarkivar
Caspar Christiansen. Pr-foto

HISTORISKE VINGESUS: Den første uge af Golden Days Festivalen byder på et bredt spænd af
arrangementer på Frederiksberg - fra klassisk koncert med
musik fra 1989 til basfestival
under Bispeengbuen. Altsammen med Berlinmurens fald
i fokus.
Året 1989 var et epokegørende vendepunkt i verdens-

historien med et tydeligt ’før’
og ’efter’. Golden Days Festival
sætter nålen i det skelsættende
år og spørger, hvad vi kan lære
af en tid, som synes uendelig
fjern og dog så tæt på.
Festivalen markerer 30-året
for Murens fald med mere end
150 arrangementer. Det hele
foregår i hovedstadsområdet
(16 af dem på Frederiksberg)
i dagene 6.-22. september.
Hør for eksempel den tidligere Venstre-minister Søren

Pind holde foredrag om sit store idol, den tidligere amerikanske præsident, Ronald Reagan.
Det sker tirsdag 10. september
på Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel.

Bastung folkefest
Mandag 9. september sætter
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spot på, hvad
året 1989 frembragte af dansk
og nordisk klassisk kompositionsmusik.

Studerende fra Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium vil blandt andet fremføre
’Parlare del Piu e del Meno for
guitar’ af Vagn Holmboe. Det
hele afsluttes med et spritnyt
værk af komponisten Matias
Vestergård, der selv er født i
1989. Koncerten er gratis og
starter kl. 19.30.
Lørdag 14. september afholder det nyåbnede byrumsprojekt Urban 13 en heldagsfestival. Dagen begynder med en

elektronisk musikworkshop
for børn mellem 10-15 år, hvor
to undervisere fra Strøm Festival viser, hvordan man kan
lave beats på iPads.
Aftenen sluttes af med øl,
bastung folkefest, curry wurst
og lækre bastoner fra OHOI!
under de grå motorvejspiller
i bedste Berliner-ånd.
Læs mere om alle de øvrige
arrangementer samt billetpriser (mange er gratis) på goldendays.dk.

Gæsten og Festen
Skal du holde arrangement, så
tilbyder vi vores selskabsmenuer
2 retter kr. 245,3 retter kr. 319,-

SALE e PEPE
Ndr. Fasanvej 9
2000 Frb.
Tlf: 3888 0901
Åbningstider:
Mandag– lørdag
kl. 17-24
Køkkenet
lukker kl. 22
Søndag er der
kun åbent for
selskaber.

(Gældende ved over 8 personer)

Brunchbuffet eller alm. buffet
Op til r
ste
50 gæ

Autentisk italiensk stemning
Hyggeligt · Intimt · God mad · Udvalgte kvalitetsvine
Vi garanterer en fuldendt aften

(Gældende ved over 35+ personer)

Har du særlige ønsker,
tøv ikke med at kontakte os
reservation@cafedenblaahund.dk
Godthåbsvej 28 - Frederiksberg
+45 77 77 2000
Læs mere her
www.denblaahund.dk

