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Bare den bedste børnetid

Kort nyt

Heather Spears på biblioteket
Nørrebro Biblikotek udstiller måneden ud billeder af
Heather Spears. Billederne forestiller markante danske
forfattere og digtere som blandt andre Benny Andersen, Poul Borum, Erik Stinus, Inger Christensen og Niels Hav.
Heather Spears er en prisbelønnet maler og forfatter, og hun har vundet den canadiske pris »The Governor-General’s Award«. Hun kommer oprindelig fra Canada og har blandt andet udgivet 13 digtsamlinger og
fire romaner. Dog er hun mest kendt for hendes bøger
LHO
med tegninger af spædbørn.
Forfatterportrætter af Heather Spears, Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b, 5.-28. februar

Børnefestival
Hvor heldig kan man
være? I år kan børnene
på Nørrebro fejre
fastelavn og vinterferie
samtidig, når
Nørrebros kulturhuse,
biblioteker og
idrætsanlæg inviterer
til børnefestival.
AF MIKKEL ANKJÆRGAARD

Vocaloca blandes med Rockkoret

ARKIVFOTO: MICHAEL PALDAN

VocaLoca Foto: PR-foto

VocaLoca og Rockkoret giver koncert i VerdensKulturCentret 11. februar kl. 19.30 Tilsammen giver de en
flerstemmig lyd med deres stemmer i centrum, da der
ikke vil blive brugt instrumenter under koncerten.
VocaLoca blev kendt, da de i 2008 medvirkede i DR’s
program »X-factor«, hvor de endte på en femteplads. Siden da har de udgivet to albums, og samtidig vandt de
vocalgruppekonkurrencen i Aarhus Vocal Festival,
som er Danmarks største internationale vokalfestival.
Rockkoret bidrager med deres egne fortolkninger af
30 tidsløse hits inden for de seneste 30 års pop/rock.
Koret består af 35 sangere, som er fordelt på otte stemmegrupper. Rockkorets dirigent er samtidig medlem af
LHO
VocaLoca.
VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, billetter koster 100
kr. pr. stk og sælges i døren.

Nørrebros kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg har i
forbindelse med vinterferien
og fastelavn stablet et hav af
arrangementer på benene.
Årets første børnefestival
er en realitet, når vinterferien
i weekenden starter.
Blandt andet VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, er
med i børnefestivalen, når de
fra 15.-21. februar inviterer
børn til at gå på opdagelse i
en masse labyrinter. Tirsdag
16. februar til torsdag 18. februar kl. 10-17 kan de interesserede børn samarbejde
om at lave et stort perlebillede med en labyrint som motiv. Derudover er der i
samme periode fra kl. 13-14
‘Glasworkshop’ for børn i alderen 6-10 år. Hertil hører et
deltagergebyr på 30 kroner.
Sidst, men ikke mindst, invi-

Festligt

AF JESPER MARTHIN
Vinter-OL i Vancouver i Canada starter på fredag 12. februar, og her vil skøjteløberen Cathrine Grage fra Hurtigløberforeningen af 1972 -

PR-foto.

På fredag vender dubsteppen tilbage til Nørrebro, når
Støberiet åbner dørene op for Wobble Trouble III.
Dubstep som musikgenre er ved at vokse sig større
og større, og i den forbindelse dedikeres Wobble Trouble III-koncerten til de folk, der var med til at sætte
skub i den danske dubstep-kultur. Derfor kan du opleve 2000F, Wobble Squad (foto), JB og Thomas B.

terer VerdensKulturCentret
til ‘Kæmeleonkoncert’, hvor
du kan finde ud af om en
trompet kan lyde som en elefant eller sågar en myg. Dette
sker tirsdag 16. februar og
onsdag 17. februar kl. 15-16
for børn i alderen 4-10 år.
Blågårds Plads, Støberiet,
Korsgadehallen og Blågårds
Bibliotek har også en række
arrangementer at tilbyde.
Mandag 15. februar kl. 13-15
er der fastelavn på Blågårds
Plads med alt, hvad det inde-

bærer; her vil være tøndeslagning, flotte kostumer og
masser af slik.
Herefter kan du fra tirsdag
til fredag kl. 13-18 komme til
spil og aktiviteter på
Blågårds Bibliotek, Blågårds
Plads 5, eller i Støberiet, Kapelvej 44. I tidsrummet kl. 1516 vil der desuden være aktiviteter på skøjtebanen, hvor
man kan vinde flotte
præmier. Onsdag 17. februar
på Blågårds Plads er der
‘Børnefolkekøkken’ fra kl.

OL åbner i Nordvest
Den lokale skøjteklub
på Genforeningspladsen afholder en
række gratis aktiviteter
i forbindelse med, at
skøjteløberen Cathrine
Grage er med ved det
kommende Vinter-OL..

Dubstep til folket

Fastelavn er sjovt for store og små, som det ses her ved Kulturhus Bispebjerg Nordvest.
De holder dog ikke fastelavnsfest i år, da pladsen er optaget af byggeriet til det nye
bibliotek.

også kaldet HLF 72, deltage i
hurtigløb på skøjter. Det er
første gang siden 1964, at en
dansker er med i denne disciplin. Cathrine Grage er i
øvrigt den første danske
kvinde, som stiller op ved OL
i hurtigløb på skøjter, hvor
hun skal deltage på kvindernes to længste distancer 3.000 og 5.000 meter.
For at markere dette arrangerer skøjteklubben en
række gratis aktiviteter på
den store skøjtebane på Genforeningspladsen. Fredag 12.
februar klokken 18-20 vil den
elektriske belysning rundt
om banen blive slukket, og
der vil være små levende lys
hele vejen rundt om den 400
meter lange bane - forhåbent-

ligt i et flot hvidt snetæppe.
Alle er velkomne til at
komme og opleve den specielle stemning, og HLF 72 byder på varm kakao til alle
skøjteløbere.
Vil man prøve de særlige
hurtigløbsskøjter, kan man
komme hver dag i skolernes
vinterferie i uge 7 fra klokken
15-17 på Genforeningspladsens skøjtebane ved HLF 72s
røde skurvogne ved skøjtebanen. Børn kan med fordel
tage sports-/løbesko med, så
skøjterne kan monteres direkte under skoene. Efter
strabadserne vil der være
varm kakao.
Genforeningspladsen er
det eneste sted i Danmark,
hvor man kan dyrke hurtigløb på skøjter. Til gengæld er
banen kunstfrossen, så hvert
år kan der løbes i tre måneder - fra december til februar.

MIA

Wobble Trouble III, Støberiet, Blågårds Plads 3, fredag
12. februar kl. 22-04, fri adgang fra kl. 22-23, derefter entré 40 kr., betales i døren.

Arkivfoto: Klaus Sletting.

17.30-20, og ugen sluttes af
fredag 19. februar med ‘Skøjtedisko!’ fra kl. 17-19 (børn)
og kl. 19-21 (unge).
Som rosinen i pølseenden
kan det nævnes, at Korsgadehallen, Korsgade 29, arrangerer ‘Labyrintlege’ for børn
over tre år. Tidspunktet er
stadig ikke fastsat, men hvis
man klikker sig ind på
www.kubik.kk.dk/boernefestival burde det i dagene op
til vinterferien fremgå.

DINBY.DK

BYER

MIN SIDE

På Dinby.dk kan du:

• Få nyheder om dit
nærområde og dine
interesser
• Komme i dialog med
din lokalavis

Bispebjerg Lokal-TV
sender digitalt på
KANAL HOVEDSTADEN.
Tors. 11. februar 06.00-06.30:
Musikprogram.
Fre. 12. februar 04.00-04.30:
Musikalske venner.
Søn. 14. februar 14.00-15.00:
Antikvaren på Nørrebro.
Man. 15. februar 22.00-22.30:
Nordvestnyt.
Tirs. 16. februar 10.30-11.00:
Nordvestnyt.

Bispebjerg
Lokalradio sender på 90.4 FM
89,6 FM og hybrid 87.7 MHz:
Tors. 11. februar 18.00-21.00.
Radio Bella.
Kultmusik fra Brønshøj.
Fre. 12. februar 10.00-14.00:
Valby radio.
Søn. 14. februar 18.00-21.00:
Fra den gamle jukebox med John Dickov.
Man. 15. februar 18.00-21.00:
1) Da onkel Erik i 1945 gik under
jorden.
2) Nordvestnyt.
Tirs. 16. februar 18.00-21.00:
Rundfunk med Tobias Clausen.
Ons. 17. februar 18.00-21.00:
Marokkos stemme, ved Amrani
(på arabisk).
Kontakt:
BLTV@BLTV.DK
WWW.BLTV.DK

