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Nyt fra Kulturhavn Festival
Juni 2020

Kære foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner,
virksomheder og kulturskabere i København
Det går fremad med både arbejdet på Kulturhavn Festival samt
åbningen af Danmark. Som led i fase 3 har vi fået lov til at vende
tilbage på vores kontor i Slusen fra mandag d. 15/6 – og dét er noget,
vi ser frem til!
Her på Kulturhavn er vi nemlig et lille team, der arbejder tæt sammen
på kryds og tværs for at skabe den bedste festival. Det glæder vi os nu
til at kunne gøre i samme kontor - selvfølgelig stadig med rigeligt
håndsprit og et par meters afstand.
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Udvikling af årets program
Festivalarbejdet tager nu for alvor fat, og programlægningen er det
helt store fokus i juni måned. Som I kan se på vores oversigt over de
vigtigste datoer, sender vi en endelig bekræftelse på bl.a. tid og sted
til de deltagende aktører d. 26/6.
Alle aktiviteter vil på årets festival primært findes på de fem
festivalområder, samt en håndfuld pop-up steder langs havnen. Som
noget nyt er Slusen tilbage i år, og vi ser frem til at sætte spot på
bæredygtig mad fra den vilde bynatur. Det kan I læse mere om i den
nyeste udgave af Ama'røsten.

Aktørmøder i juni
Husk at vi her i juni afholder aktørmøder på de fem festivalområder. I
skulle gerne alle have modtaget en invitation på mail, hvor der står lidt
om programmet for dagen.
15/6 Nordhavn
16/6 Islands Brygge
17/6 Slusen
22/6 Børnelandet på Arsenaløen
25/6 Teglholmen
Der er deadline for tilmelding senest 2 hverdage før mødet. Vi
glæder os til at se jer!

Nyheder fra havnen
Til 2021 kan vi se frem til en flydende ø-park i Københavns Havn, hvor
badende og sejlende gæster kan besøge de grønne
oaser. Produktionsfællesskabet Fokstrot samt arkitekten
Marshall Blecher står bag Copenhagen Islands projektet.
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Der er blevet åbnet op for nye muligheder for at tage en forfriskende
dukkert i havnen. Badezonen ved Sandkaj og Sdr. Refshale Bassin står
nemlig til at blive udvidet, mens en ny badezone ved La Banchina på
Refshaleøen samt en mobil dyppezone er i spil.
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Der er en ny festival på vej til københavnerne. ÅBEN skaber kultur i
lokalområdet ved Nordhavn og Østerbro, og samarbejder i år også
med Kulturhavn Festival omkring lokale aktiviteter i weekenden d. 1113. Det er stadig muligt at søge økonomisk støtte til aktiviteter på
festivalen – sidste frist er d. 9 august.
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Husk at I kan 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!
Kulturhavn Sekretariatet
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