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Hvad hed tip, tip, tip oldefar egentlig?

Kultur

FAMILIE: Historier ligger gemt, hvis man begynder at grave i sin egen slægt. Men hvor skal man begynde?
Det har Biblioteket på Rentemestervej givet svaret på i løbet af 2012, hvor borgere har kunnet deltage
i slægtsforskningskurser for begyndere. Initiativet har været så populært, at man nu laver en slægtsforskningsklub. Klubben begynder onsdag 16. januar kl. 18.00–20.00, Man mødes cirka en gang om måneden. Yderligere oplysninger: Vibe Christensen på tlf. 82 20 54 29 eller mail zy5b@kff.kk.dk. Gratis. belo

//// DET SKER
Syng med på ’Lune Larsen’ i kirken
MUSIKALSK: Café Larsen, Ansgarkirkens musikalske hyggehjørne, er klar igen efter nytåret. Onsdag eftermiddag kan man
synge med på populære sange af Kim Larsen, John Mogensen
og mange andre, og hygge sig med kaffe, te og kage. Det er kirkens musikalske projektmedarbejder Thomas Høg, der sammen
med Peter Stangerup skaber den musikalske eftermiddag. cmo
CAFÉ LARSEN. Ansgarkirken, Mågevej . Onsdag
. januar kl. .. Gratis adgang.

Dansere fra Balkan vil bl.a. underholde på
fredag på Tagensbo Skole. Pressefoto

Balkan på Bispebjerg
MUSIK: Kulturforeningen Ale Obics folkedanse-ensemble og Ale
Obics pigekor Bosanska Gradiska underholder med dans og
musik fra Balkan. Der er også et række gæstekunstnere, der
bl.a. vil synge et par balkansange.
Der er tale om kultur over grænser, når kunstnerne fra Balkan i samarbejde med dansk-bosnisk forening søsætter arrangementet på fredag.
Anledningen er, at det er 20 år siden at et stort antal bosniere kom til Danmark på grund af krigen i ex-Jugoslavien.
Arrangmenetet er støttet af Bispebjerg Lokaludvalg og Københavns Kommune. Der er entré. Billetter kan bestilles på mail:
hee
foreningen.kulturnet@gmail.com
BALKANMUSIK. Tagensbo Skole, aulaen,
Magistervej. Fredag . januar kl. .

Oplev El Ray på Rust fredag, når de indtager scenen klokken .. PR-Foto

Alle gode musikalske gange tre
TRIPLEKONCERT. Rust hjælper med at holde varmen i januarkulden, når de
fredag inviterer til et spændende koncertmiks med tre forskellige kunstnere.
BENEDICTE LORENZEN
belo@berlingskemedia.dk

Gadens gardere viser gemte gemmer
RUNDTUR: Du tror måske, du kender din bydel, og du kender
sikkert også en masse spændende steder, men kender du dem
alle? På lørdag kan du opleve nogle af Nordvest’s oversete afkroge, når gadens folk viser deres univers frem.
Gadens Stemmer giver ordet til en ellers overhørt stemme, der
beretter fra et liv på kanten. Guiderne har hver skabt en særlig
byvandringsrute med historier fra en forskelligartet hjemløsetilværelse. Lørdagens gadeekspert i Nordvest hedder Csaba, og
han ønsker at gøre op med fordomme og uvidenhed om socialt
udsatte i dagens Danmark, når han tager interesserede deltagere med rundt på en anderledes byvandring i lokalområdet.
Hvis du er nysgerrig, så duk op ved De Hjemløses Hus på
Falkevej 2 i Nordvest lørdag 12. januar, kl. 11. Billetter koster
belo
mellem 70-120 kroner, og kan købes på Billetnet.

SÅ ER DER FEST!

BISPEBJERG LOKAL-TV
(Findes også på www.bltv.dk)
Lørdag . januar:
.-. Besøg i KUK
på Smedetoften
Søndag . januar:
.-. TV-NU
(landsdækkende):
) Postkort fra Berlin.
) Fisk i farver
Mandag . januar:
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Tirsdag . januar:
.-.: Natteravnene
.-.: TV-NU
(landsdækkende)
Københavnsk karneval
i vintermørket

ħĶɚsOȖɚsǼǼsʰǋŸǣǣǼs¶Ǽ
ǢĨÞŘĨsʰĶsǼǋƪ¶sǼ¶ĶǣsǋsǼ
ħɴĶĶÞŘ¶sEǋɴǣǼŎˀÞŘ¶s¯?ǋ
ǢȖĨĨsǋ?ǋǼsǋŸ¶¶ǋƪŘŘs?ǋǼsǋ
ǢĶǼE¶ǼsEEɴĨǋǼŸʪsǋŎˀÞŸĶÞ
®ǋÞǣĨs¶ǋƪŘŘsǣĶǼsǋ
®Ķƪ_sE¶ǼsĨǋǼŸʪsǋ
NŸĶsǣĶɠ

94

ǻÞǋŎÞǣȖʰŎŸOOĨ¶s

3 RRETTERS
ETTER
FEST-TILBUD
ƻǋʳĨȖɚʳʰsɮOĶʳŎÞĶĠƪ¯¶Þ¯Ǽ
Ÿ¶ĶsɚsǋÞŘ¶ʳōÞŘʳˠ˟ĨȖɚsǋǼsǋʳ

˦˟ˠ˟˦˟ˠˠ

50

En rå og blandet cocktail
Klokken 23.00 står underholdningen på et instrumentalt virvar af surf, punk og indierock,
når El Ray serverer en cocktail
af dobbeltguitarer, bas og trom-

mer. Stilen har siden 2001 bragt
dem vidt omkring i den europæiske undergrund med en
masse koncerter på spillesteder og festivaller samt airplay.
Kvartettens Bagkatalog tæller fire studiealbum, hvoraf
det seneste ’Chasing Ray’ udkom tilbage i 2010.
EL RAY + THE FELINES
+ ET TUMASON. Rust,
Guldbergsgade . Fre. .
januar , dørene åbner kl.
. Entré  kroner i døren.

Her er Favoritten!n
Bagt chililaks med baguette

Buffet:

Middelhavsbuffet

DȖ¯¯sǼʲ

garage-punk med skærende
vintageguitar, onde trommer,
insisterende bas og en fyldig
vokal. De tre medlemmer slog
knoglerne sammen i november 2010 med en fælles interesse for simple kompositioner og
en rå autentisk lyd.

Forret:
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.-.: Balkan
på Tagensbo Skole
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//// TV

KONCERT: Der er lidt for enhver
øregang, når Rust fredag lukker dørene op til tre koncerter. Klokken 21.00 er guitaren
stemt, når ET Tumason lægger nemlig vejen forbi Guldbergsgade. Han har spillet på
guitar, siden han var fem år
gammel, og i en alder af 13
år lærte han sig selv at spille
blues. Det holder stadig stik,
dog er de blå toner nu blevet
krydret med folkmusik, og den
islandskfødte sanger og sangskriver er efterhånden blevet

noget af et fænomen inden for
genren.
Han kaldes vulkanøens svar
på den amerikanske blueslegende Robert Johnson på
speed. Der er nemlig skruet
gevaldigt op for tempoet, og
der gives lektioner i, hvordan
en guitar kan lyde som rigtig
beskidt karl, man alligevel har
lyst til at plante et kys på.
Efter en times guitaristisk
kælen for øregangene, går den
københavnske pige-trio ’The
Felines’ på scenen. De leverer

Forret - f.eks.
Laksecarpaccio.
Hertil kuvertbrød.
Buffet med 7 dele
Rosmarinstegt kamﬁlet.
Rosastegt kalvesteg.
Lammeculotte.
Saltbagte små kartoﬂer.
Grøn salatsymfoni.
Græsk tomatsalat.
Tzatziki.
Dessert - f.eks.
Fragilite-kage, brownie
samt is-parfait.

109,-

2 retter
3 retter 129,-

Fra
a 10 kuv. · selskabskokken.dk

Stegt unghanebryst i citron
Rosastegt kalvecuvette
Stegte oksefrikadeller m/relish
Pastasalat m/pesto
Små saltbagte kartoﬂ er m/aïoli
Flødegratinerede revne kartoﬂ er
Græsk tzatziki m/hvidløg
Frisk grøn salat m/ostetern

Forret + buffet

149,-

Pris er pr. kuvert,
ekskl. transport
og miljøafgift.
Min. 10 kuv.
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