
...

Fredag 26. september 2014 IBYEN POLITIKEN 19

FREDAG
Tysk stjerneduo
Lige siden den tyske duo Âme brød
igennem med det tranceinficerede
househit ‘Rej’ i 2005, har de været

et velkendt navn
på den globale
klubscene. Både i
kraft af en række
udgivelser på pla-
deselskaber som
Innervisions, Ost-
gut Ton og Sonar
Kollektiv, men og-

så for deres velkendte evner bag dj-
pulten. Fredag besøger de Culture
Box sammen med italienske Hun-
ter/Game.
Just This presents: Âme
26. sept. Culture Box, 
Kronprinsessegade 54 A, Kbh. K.
WWW Facebook.com/cultureboxdk

Hollandsk svindelnummer
Som navnet antyder, finder duoen
Detroit Swindle mere end bare en
smule inspiration i den dybe hou-
se- og technolyd fra motorbyen i
Michigan. Svindelnummeret be-
står i, at de selv er fra Amsterdam,
langt fra technoens fødeby, men
det afholder dem ikke fra at produ-
cere housemusik med samme var-
me og sjæl som den, forbilledet
Detroit er kendt for.
Detroit Swindle
26. sept. Harvey, 
Kødboderne 5, Kbh. V.
WWW Facebook.com/harvey.club

Fest som var det 1999
Der er lagt op til en fest som i gode
gamle dage, når Vega får besøg af
dj-legenden Dimitri From Paris.
Omkring årtusindeskiftet var
Dimitri et fast indslag til de uhyre
populære ’Respect Is Burning’-
fester, mens Vega Natklub var på
sit højeste. Nu vender han tilbage
med to lokale legender, når Ken-
neth Bager og Peter Visti varmer
op.
Dimitri From Paris
26. sept. Vega, Enghavevej 40, Kbh. V.
WWW Facebook.com/VEGAcph

LØRDAG
Magisk disco
The Magician er soloprojektet fra
Stephen Fasano, der tidligere ud-
gjorde den ene halvdel af den bale-
ariske discoduo Aeroplane. Alene
har han dog allerede slået sit navn
fast med en lille håndfuld dansa-
ble houseudgivelser, remixes for
navne som Lykke Li og Sébastien
Tellier og en række populære dj-
mixes, han regelmæssigt lægger
på Soundcloud. Lørdag foregår det
i levende live i Kødbyen.
The Magician
27. sept. KB3, Kødboderne 3, Kbh. V.
WWW Facebook.com/kb3meatpacking
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STJERNESTØV. København får
fint besøg fredag, når den tyske duo
Âme indtager dj-pulten på Culture
Box. Pr-foto

Da bonderøven mødte bykvinden
De går og keder sig lidt ude i provinsen,
mændene. Mens kvinderne for længst
er rejst væk for at gøre karriere, sidder
de nu alene tilbage hjemme i forældre-
nes lædersofa et sted dybt inde i Ud-
kantsdanmark og drømmer om stor-
byen, om det spændende job, om den
perfekte kvinde. Uden helt at vide,
hvordan de skal finde det hele. 

Fra på torsdag får de lidt glemte pro-
vinsmænd lov til for en stund at være
hovedpersoner, når Republique sætter
en helt ny version af Tjekhovs klassiker
’Tre Søstre’ op. Hvor det i den originale
fortælling er tre aldrende søstre, som
sidder tilbage og længes efter det liv,
der forsvandt mellem hænderne på
dem, er det i Republiques udgave tre
brødre, der drømmer sig igennem da-
gene, men aldrig rigtig slipper fri fra
hjørnesofaen. 

Morten Christensen, Martin Geertz
og Joen Højerslev spiller de tre brødre,
mens Anders Lundolph, der tidligere
på året instruerede succesforestillin-
gen ’Boys Don’t Cry’, er instruktør. Han
fik ideen til forestillingen, da han un-
der en ferie zappede forbi et quizpro-
gram på bornholmsk lokal-tv, hvor un-
ge lokale mænd blev lovet væk til sing-
lekvinder fra landets storbyer i et for-
søg på at udligne kønsbalancen på øen
lidt. Hvordan eksperimentet gik i virke-
ligheden, er ikke til at sige. Men på tea-
tret skulle bonderøvens møde med by-
kvinden efter sigende være ret sjovt. 
3 brødre. 2. okt.-1. nov. Republique, Kbh. Ø. 
WWW republique.dk 

Roskilde Revisited
Det er efterhånden ved at være nogle
måneder siden, Jack White spillede
årets udgave af Roskilde Festival hjem i
seng. Men Roskilde er mere end en uge
i begyndelsen af juli, hvor musikken
spiller på Dyreskuepladsen. Hvert år
kuraterer festivalen et hav af oplevelser
og initiativer ved siden af musikpro-
grammet under sloganet ’More than
music’, og dem sætter en ny gratisavis
nu fokus på. 

Roskilde Feeling er produceret af fol-
kene bag musikmagasinet Soundve-
nue, og de fejrer udgivelsen i morgen
ved Dome of Visions, den midlertidige
kuppelbygning, som i et stykke tid har
boet på Søren Kierkegaards Plads ved
siden af Den Sorte Diamant. 

Festen starter kl. 18 med gratis øl og
et musikprogram, der tæller blandt an-
dre den 19-årige aarhusianske garage-
rocker Yung, psychbandet De Under-
jordiske og Speaker Bite Me-medlem-
met Martin Ryum. Iceage lukker ballet
ved midnat. 
Roskilde Feeling release. 27. sep. kl. 18. 
Dome of Visions, Kbh. K. 
WWW soundvenue.com

Vil du have en bid park? 
De københavnske parker er andet end
velholdte plæner og pertentlige ræk-
ker af tulipaner. Hvis du kigger dig
godt omkring, kan du faktisk finde in-
gredienser til et helt måltid mellem
bænkene og bedene. Især på Amager
Fælled, som har fået lov til at vokse no-
genlunde vildt og derfor lige nu byder
på alt fra nødder og svampe til frugter,
bær og urter. Og nu får du hjælp til,
hvordan du kan finde det hele ude på
det cirka 20 kvadratkilometer store na-

turområde. Det er foreningen Byhøst,
som for nylig har sat skilte op på Fælle-
den, der guider til havtorn, æbler, vild
peberrod og alt muligt andet lækkert.
Skiltene kan ses til og med på onsdag,
og herefter kan du downloade Byhøsts
app, der gør det lettere at finde vilde rå-
varer til aftensmaden på både Amager
Fælled og andre parker i byen. 
Danmarks Første Spiselige Park. Til 1. okt.
Amager Fælled, Kbh. S. 
WWW byhoest.dk

Du kan også …
... bruge din søndag til efterårsloppe-
marked i Ravnsborggade. Der er alt fra
fine testel til gamle dyner til salg i den
hyggelige gade fra kl. 10 og seks timer
frem. 

I Cinemateket er der også marked
denne weekend, men af en helt anden
slags, hvor det retromønstrede porce-
læn er byttet ud med memorabilia fra
den type film, hvor hovederne ruller og
blodet sprøjter. Collectors Market fin-
der sted i morgen fra kl. 13 til 19 og er
del af den fire dage lange filmfestival
Blodig Weekend. 

Noget mindre vildt går det nok for
sig, når 50 tweedklædte gentlemen på
vintagemotorcykler kører gennem by-
en for at sætte fokus på prostatakræft.
Paraden samles på Enghavevej 10 på
lørdag kl. 15 og fortsætter så videre
mod Frederiksberg, Nørrebro, Øster-
bro, langs Søerne, ned ad H. C. Ander-
sens Boulevard og ud mod Amager,
hvor turen slutter på Amager Strand-
vej. Du kan melde dig og din motorcy-
kel til turen på www.gentlemansride-
.com – eller bare nyde synet af de vel-
klædte motorbøller fra fortovskanten.
louise.skov@pol.dk

LOUISE SKOV ANDERSEN

Iceage lukker ballet
FINALE. Iceage
er de sidste på
scenen til release-
festen for det nye
magasin Roskilde
Feeling. Arkivfoto:
Martin Lehmann
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