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Kontakt os og få en gratis salgsvurdering af din bolig.
home Christianshavn - Tlf. 32 95 14 00

Vi har alle sammen et sted i hjemmet, hvor vi elsker 
at være. Vi kalder det for homeSpot. Historien om dit 
homeSpot giver din bolig mere værdi, når den skal 
sælges.

Giv din bolig mere værdi med homeSpot

og ser dit homeSpot.

Bestil en gratis salgsvurdering og 
hent vores 52 salgsfi f på home.dk  

homeSpot

homeSpot 
- boligens bedste sted

River Band jazzer på Long John
TRADITIONEL JAZZ: Det er nogle erfarne musikere, der søndag kl. 15 spiller i Long John Jazzklub på Char-
lie Scott’s i Skindergade 43. River Band har mere end 40 år på bagen, og er oprindeligt fra det jyske – 
opkaldt efter Storåen. Deres repertoire indeholder ny og gammel blues, gammel jazz, swing, jump & 
jive, salmer, gammel dansk og latinamerikanske rytmer. Det koster 70 kroner for ikke medlemmer at 
lytte med.  cmo/pr-foto

Kultur

SØNDAG . JANUAR
SØNDAG SEKSAGESIMA

Christians Kirke
. Flemming Pless
Esajas Kirke
. J. Christian Madsen
Frederiks Kirke (Marmorkirken)
. Mikkel Wold
Garnisonskirken
. Claus Oldenburg
Helligaandskirken
. Leif G. Christensen 
(i Christiansborg Slotskirke)
Holmens Kirke
. Peter Thyssen
. Anna Mejlhede
Kastelskirken
. Gyrite Madsen
Sankt Pauls Kirke
. Kathrine Lilleør
. Ágúst Einarsson (islandsk)
Trinitatis Kirke
. Kirsten Sandholt
Vor Frelsers Kirke
. Finn Damgaard
Vor Frue Kirke
. Stine Munch
. Eva-Maria Schwarz 
og Christian Monrad
. Jesper Stange

ANDRE TROSSAMFUND:
Jerusalemskirken
. Ole Birch
Skt. Petri Kirke
. Peter Krogull (på tysk)

 //// KIRKEN

Festival fanger nordisk kultur

AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk

KULTUR: Ny nordisk musik mø-
der billedkunst, når den nye 
festival Njord åbner i morgen, 
torsdag, i Dansehallerne.

Med temaet ’Colour of  
Sound’ sætter festivalen fokus 
på den nye nordiske musikkul-
tur og undersøger – med festi-
valens egne ord – ’ Forholdet 
mellem klangfarverne i musik-
ken og farveklangene i billed-
kunsten’.

De fem dage med musik og 
kunst skydes i gang torsdag af-
ten i Dansehallerne, hvor de 
to internationale ensembler 

Avanti! Chamber Orchestra 
og La Chambre aux échos op-
fører det moderne oratorium 

’La Passion de Simone’, skrevet 
af den finske komponist Kaija 
Saariaho, der er en af vor tids 

betydeligste komponister. Fre-
dag fortsætter festen i Danse-
hallerne, når Avanti! giver kon-
cert med titlen ’Lyset, Mørket 
og Farverne’ sammen med den 
danske cellist Jakob Kullberg.

Weekendens program er 
henlagt til Koncertkirken på 
Blågårds Plads på Nørrebro, 
mens biennalen rundes af  
mandag aften i Den Sorte Dia-
mant med en dobbeltkoncert 
med de to vokalensembler Ars 
Nova Copenhagen og Theatre 
of Voices.

Fra lørdag og en måned 
frem kan man se Raija Malkas 
udstilling ’Stilleben’ i Maskin-
hallen, Øster Farimagsgade 2D.

Finske Avanti! er nogle af de fremmeste udøvere af ny nordisk musik. De kan opleves torsdag og fredag. PR-foto: Marco Borg Greve

BIENNALE. Københavns nye biennale for ny, nordisk musik, kunst og kultur, 
NJORD, åbner torsdag. Mandag aften er der kormøde i Den Sorte Diamant. 

NJORD BIENNALE

PLUK FRA PROGRAMMET
 ■ Torsdag . januar: Kl. : Åbning: Musikdramatik & Miniaturer i 

Dansehallerne med bl.a. Avanti! Chamber Orchestra og Jakob Kullberg

 ■ Fredag . januar: Kl. .: Nordens Lys i Dansehallerne. 
Nox Borealis - Installation af Jean-Baptiste Barrière og koncert 
med Avanti! Chamber Orchestra og Jakob Kullberg kl. .

 ■ Mandag . februar: Kl. .: Ekko Ekko i Den Sorte Diamant med 
bl.a. Theatre of Voices og Ars Nova Copenhagen. Derefter finissage.
Se hele programmet på njordbiennale.com

 

 GUIDE

 BLÆSERE

 ■ Saxofonisten JESPER 
THILO er en af dansk jazz’ 
største personligheder, der 
igennem mere end  år 
har været folkeeje, bl.a. med 
Olsenbanden temaet. Torsdag 
aften kl.  spiller han i Jazzhus 
Montmartre med sin ’New 
Quintet’. Entré: - kroner.

PR-FOTO

 ■ Søndag eftermiddag er der 
koncert i Vor Frelsers Kirke med 
violinisten Anne Søe, oboisten 
HENRIK GOLDSCHMIDT (foto) 
og organisten Lars Sømod. De 
spiller trioer af bl.a. Johann 
Sebastian Bach. Der er gratis 
adgang til koncerten, der 
begynder klokken .

FOTO CREDIT

 ■ I  udgav Stan Getz (foto) 
og guitaristen Joao Gilberto et 
legendarisk jazz-bossa-album 
med bl.a. The Girl From Ipanema. 
Numrene spilles i - 
besætning frem til . februar 
på The Standard Jazzklub i JAZZ 
MASTERWORKS SERIES. Se 
mere på thestandardjazzclub.com

FOTO: SCANPIX
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