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Kulturen var i højsædet, solen stod højt på himlen og
Københavns havn sydede og boblede af liv, da årets Kulturhavn
Festival løb af stablen i weekenden. Det blev til tre dage med
masser af velbesøgte aktiviteter på festivalens seks områder og
pop-up stederne langs havnen.
“Vi kan næsten ikke få armene ned. Det har været nogle helt
fantastiske dage. Der har været imponerende mange mennesker, og
stemningen har været magisk i alle vores festivalområder. Det gode
vejr har gjort vores arbejde lettere, men uden vores mange
foreninger, frivillige og samarbejdspartnere har det ikke kunnet lade
dig gøre. Stor tak til dem og til mine medarbejdere. Alle har leveret
et stort stykke arbejde”, lyder det fra festivalleder Antoine
Améaume. “Det har ganske enkelt været en perfekt weekend, og
jeg glæder mig allerede til næste år”.
Blandt festivalens 230 aktiviteter kunne de unge bolstre sig i urban
gadekunst, rap og dance battle på Refshaleøen og børnene lade sig
udfordre i et slaraffenland i Børnelandet på Arsenaløen. På Islands
Brygge var stemningen pulserende med kulturindslag fra hele
verden, og ved Bølgen på Kalvebod Brygge slængede folk sig med en
drink til elektroniske beats eller dyrkede vandsport i solen. I
Nordhavn blev tonerne fra lokalområdets spirende musik- og
teaterscene nydt i rigt omfang, og mange kastede sig ud i bølgen blå
med stand up paddle og havkajak. Teglholmen i Sydhavnen bød på
fascinerende aktiviteter på de flydende tømmerflåder. De
besøgende nød godt af de gratis havnebusser og shuttlebåden
”Boatie”, der trofast sejlede frem og tilbage mellem Bølgen og
Islands Brygge.
Arrangørerne estimerer at mellem 80.000 og 100.000 mennesker har
besøgt Kulturhavn Festival 2019 og en stor del af disse har benyttet
sig af en eller flere af de mange gratis aktiviteter. Københavns
Kulturhavn Festival 2019 var udgave nr. 19 i rækken. Og naturligvis
vender eventet tilbage til næste år, nemlig den 28.-30. august.
Foto til frit brug kan downloades via
kulturhavn.kk.dk/artikel/presse
Yderligere kommentarer om Kulturhavn Festival hos festivalleder
Antoine Améaume på tlf. 4022 5062.
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