
Bare et helt almindeligt

Boligkvarter?

PROGRAM

10.30-11.00  Koordinerende møde på Kong Georgs Vej 10
  Alle der gerne vil deltage i opsætningen af  Urban Gallery er inviteret til et koordinerende møde og en kop kaffe. Vi mødes, vi skaber! 

11.00-14.00  Opsætning af Urban Gallery 
  Frivillige opsætter portræt galleri, velkommenskilte, nogle igangværende gade aktiviteter og inviterer alle til at deltage med ekstra spontane aktiviteter.

14.00-14.15  Åbning af Frederiksbergs Skjulte Perler v.  Anaïs Lora 
  Anaïs Lora, arrangementets initiativtager og koordinator, introducerer programmet for dagen og afslører, hvordan projektet Frederiksbergs Skjulte Perler  
  kom til live.

14.15-15.00  rUndviSning  Historier fra fortid og nutid v. Jens Degerbøl
  Jens Degerbøl fra Kong Georgs Vej 10 fortæller sandfærdige røverhistorier om vejnavnene, husene og os, der bor her.

15.00-15.45  Gratis prøve-klasse af Astanga Yoga v. Mikko og Helena fra Mysore Yoga CPH 
  Mysore Yoga CPH ønsker at dele det bedste af en ældgammel visdom med dig og tilbyder gratis prøve-klasser i Astanga yoga. 
  Vi leverer måtter og gode vibes, alt du behøver, er evnen til at trække vejret og viljen til at opdage noget nyt.

16.30-17.30  Sommerfest planlægning v. Smedekollektivet
  Vi er nogle naboer i kvarteret, der igennem flere år har afholdt en sommerfest. Vi har aftalt at holde et formøde, hvor vi vil planlægge, hvornår vi skal 
  afholde sommerfesten ude på gaden foran smedekollektivet. Vi vil blot samles og give et billede af naboskabet i en del af kvarteret. 

16.30-18.00 Teater, sang og musik for børn og voksne v. Fatma Zidan, Maria Kynne og Stjernekoret
  En interkulturel musikalsk fortælling for børn, der sætter mellemøstlig og dansk kultur op. Forestillingen varer 40 min., og derefter er der en pause,   
  hvor der bliver budt på saft og kage til børn, kaffe og the til voksne. Derefter synger Stjernekoret  en lille koncert.

17.00-17.45 Gratis prøve-klasse af Astanga Yoga v. Mikko og Helena fra Mysore Yoga CPH
  Mysore Yoga CPH ønsker at dele det bedste af en ældgammel visdom med dig og tilbyder gratis prøve-klasser i Astanga yoga. 
  Vi leverer måtter og gode vibes, alt du behøver, er evnen til at trække vejret og viljen til at opdage noget nyt.

18.00-19.00 gÅtUr  Opfind fremtiden v. the Co|urbanists og Frederiksbergs Kommune
  Mens vi går turen fra Kong Georgs Vej til Bispeengbuen og tilbage til Dronning Olgas Vej, vil vi dele vores visioner for, hvordan dette område kunne  
  udvikle sig. The Co|Urbanists, studerende i Urban Design, og repræsentanter fra Frederiksberg Kommunes Områdefornyelse i Nordre Fasanvej vil på 
  turen fortælle lidt om de ideer og visioner der er kommet til i deres arbejde med området, bl.a. med inddragelse af områdets aktører og beboere. 

19.00-20.00  Afslutningsfest med musik v. Stjernekoret og snak v. Anaïs Lora
  Stjernekoret vil synger udendørs for alle!
  Derefter fejrer vi afslutningen af dagen med mere musik, og Anaïs Lora, arrangementets initiativtager og koordinator, opsummerer dagen og placerer den  
  i et bredere perspektiv med en kort tale: «Lad det være bare begyndelsen!”

20.00-22.00   Oprydning af gaderne
  De frivillige rydder op på gaderne, for at give dem tilbage til bilerne.

IGAnGvæRende AktIvIteteR, kl. 14.00-20.00

  Portræt Galleri (SponSoreret af den lokale frederikSBerg Snedkeri)
  For at afsløre ‘skjulte perler’ af Kong Georg og Dronning Olga har Anaïs Lora været at indsamle portrætter af mennesker, der deltager i det pulserende  
  liv bag hegn i nabolaget. Vandre i gaderne og opdage et glimt af den skjulte skat konstellation. 

	 	 Betaniahjemmet	viser	kunst	og	film	
  I anledningen af Frederiksbergs Skjulte Perler, vil vi gerne invitere indenfor på plejehjemmet, hvor der er mulighed for at se kunstudstillingen i galleriet,  
  samt købe lidt sødt til ganen. Derudover vil der være mulighed for at købe sodavand og popcorn i biografen, som viser film om det at blive gammel.

   Frederiksberg Daghøjskole og Kursuscenter går udendørs (til 17.00)
  Vi placerer nogle af vores kursustilbud under åben himmel, og nogle af skolens kursister viser og fortæller, hvad de arbejder med. 
  Der vil også være mulighed for at blive vist rundt i skolens lokaler. Den plakat, der netop er blevet kåret til Årets Kunstplakat, bliver uddelt.

  Åbent hus i værkstedsfælleskabet
  Kom og mød billedkunstnerne i værkstedsfællesskabet på Kong Georgs Vej 19, baghuset. 

  Street badminton og urbane spil
  Mariendalshallen og mange dagtilbud animerer det daglige liv i kvarteret. Hvad hvis vi bringer nogle af deres aktiviteter ud til om eftermiddagen?   
  Kom og  vær med til at spille street badminton og andre urbane spil!

Og mere spOntane aktiviteter!

ved første syn er disse to 
gader et stille boligkvarter, 
men bagved stakitterne 
og murene er der udover 
skoler, børnehaver og 
klubber også mange 

Fredag den 31. maj kl. 14-20

kong georgs vej & dronning olgas vej 

Frederiksbergs skjulte Perler

kreative erhvervsdrivende, kunstkollektiver 
og ikke mindst passionerede beboere. Hvad 
sker der når de alle rykker deres aktiviteter 
ud på vejen, og tilbyder forbipasserende et 
urbant galleri? det er fortællingen om et 
kvarters glemte og ukendte historier.
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Projektet er et samarbejde mellem lokale erhvervsdrivende 
og beboere, studerende fra Co|Urbanism og Creative Roots, 
Frederiksberg Kommune, FRB Dage og Frederiksberg 
Handels- og Erhvervsforening.

Vi mødes.   Vi skaber.

vil dU gerne møde dine naBoer og 
Sammen SkaBe jereS kvarter?

Hvordan kan du deltage?

- Kom til koordinerende møde kl.10.30 
på Kong Georgs Vej 10 og tag del i 
opsætning eller i oprydning af gaderne.
- Skab din eger spontane aktiviter.
 Alt er muligt!
- Kom og nyd de aktiviteter sammen 
med dine venner og naboer.
- Like os på facebook

Læs mere om aktiviteter på englesk here: www.courbanism.com

For alle spørsmål, send en email til arrangementets koordinator:
Anaïs Lora

 anais@creativeroots.dk


