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Nyt fra Kulturhavn Festival
Juli 2020

Kære foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner,
virksomheder og kulturskabere i København
Sommeren er over os - hvis ikke i vejrmæssig forstand, så i hvert
fald ifølge kalenderen. For mange er det tid til at trække stikket for
en stund og samle energi til efteråret. Her ved Kulturhavn er vi
dog stadig i fuld gang med at samle de mange tråde til en
fantastisk festival til september.
I slutningen af juni nåede vi en vigtig milepæl: programmet blev
sendt ud til alle vores aktører med bekræftelse på tid, sted og
eventuel økonomisk støtte. Nu er det for alvor tid til at få de gode
planer til at blive til virkelighed.

Ny visuel identitet

Måske har I lagt mærke til de nye farver og piktogrammer, der
pryder vores sociale medier og hjemmeside?

Vi har nemlig lanceret vores nye visuelle identitet, og dét har vi
glædet os til. De mange piktogrammer er med til at
signalere festivalens mangfoldighed, og den blå og røde farve
spiller op til liv og kultur i havnen.

Gratis havnebusser på festivalen
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Igen i år bliver det muligt at tage et smut ombord havnebusserne
under Kulturhavn Festival - kvit og frit!
Vi har sikret gratis transport i festivalweekenden, så der er rig
mulighed for at prøve de nye, eldrevne havnebusser. Her er større
kapacitet og langt mindre forurening end den ældre model - og så er
de næsten lydløse.

Bliv frivillig!

Vi har netop åbnet for tilmelding af frivillige til dette års festival –
og rigtig mange af vagterne er allerede snuppet! Vi er simpelthen
så glade for, at der stadig er masser af interesse for at skabe
kulturoplevelser, og vi glæder os til samarbejdet.
Hvis du eller en du kender, kunne have lyst til at blive en del af
holdet, kan I tilmelde jer via CPH Volunteers lige her.

Nyheder fra havnen
By & Havn har foretaget deres årlige hovedrengøring af
havnen, hvor adskillige mærkværdige fund traditionen tro finder
vej retur til overfladen. På oversigten findes bl.a. 178 el-løbehjul,
11 stiger og 10 pengeskabe. Se hele listen her.
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Som noget nyt bliver de bemandede havnebade på Islands
Brygge, ved Fisketorvet og i Sluseholmen, i år udstyret med
lyssignaler, der skal hjælpe med at sikre afstand mellem de
badende gæster. Rødt og grønt lys signalerer om der er plads til
flere, og en tæller holder øje med antallet af mennesker.
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Nu er der rig mulighed for at gå på opdagelse i byens
havneområder - kunstneren Thomas Danbo har nemlig
opstillet to nye kæmpetrolde, både i Nordhavn og på Amager.
Du kan finde det interaktive skattekort lige her.
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Mindre Soundboks og mere håndsprit: Københavns Kommune
har hyret nye 'støjvagter', der skal hjælpe med at mindske
lydgener og huske folk på at holde afstand. Du kan bl.a. møde
vagterne i Nordhavn, på Ofelias Plads samt ved Islands Brygge.
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Til alle aktører...
...husk at deadline for oprettelse af facebookbegivenheder til årets
events er d. 1 august.
I kan finde vores kommunikationsguide på vores hjemmeside, hvor I
kan downloade mediekit og læse gode råd om SoMe og PR.

I kan altid læse meget mere og løbende holde øje med spændende
nyheder på vores Facebook, Instagram og hjemmeside. Brug også
gerne #kulturhavn2020 og #opdagdinhavn, så vi kan følge med.
Vi ses den 11.-13. september 2020!
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