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Nyt fra Kulturhavn Festival
Maj 2020

Kære foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner,
virksomheder og kulturskabere i København
Som I måske allerede har set, flytter Kulturhavn Festival i år to uger
frem, til weekenden d. 11.-13. september 2020. Vi har taget
beslutningen efter regeringens udmelding vedrørende store
forsamlinger, der lige nu forbydes til og med august.
Vi vil selvfølgelig kunne sikre, at festivalen foregår så ansvarligt og
sikkert som muligt, og vi følger derfor nøje med i udviklingen her
henover fase 2 og 3.
I kan se vores opdaterede oversigt over vigtige datoer for aktører på
vores hjemmeside lige her.

Kreativitet i en krisetid
Planlægningen af årets Kulturhavn Festival fortsætter, men under

ændrede rammer. Frem mod d. 18 maj er vi gået i tænkeboks, mens vi
lægger den første udgave af programmet. Vi stiller os selv spørgsmål
undervejs og udfordrer vores velkendte metoder: Hvordan afholder
man festival på en sikker måde midt i en situation som denne?
Selvom det er en både usikker og uvant situation vi står i, tvinger den
os også til at tænke i nye, kreative veje. Vi bliver alle lidt mere
teknisk fortrolige, og vi vender vaner og gængse tanker på hovedet.
Sammen dykker vi ned i hver enkel aktivitet og kigger på, hvordan vi
kan afvikle både praktisk sikkert og stadig skabe værdi for publikum.
Det er en balancegang og et kreativt benspænd, som gør årets festival
til noget helt særligt.
I kan læse mere om vores tanker bag festivalens udvikling på vores
hjemmeside.

Maritim workshop og idéudvikling

Øverst t.v.: Luna Bang Sørensen (Kulturhavn), Anne Sofie Kluge (Kulturhavn),
Antoine Améaume (Kulturhavn), Magnus Maarbjerg (Fokstrot), Stine Tange
(Projektmager), Jan Henriksen (Byliv ved KFF), Christian Liljedahl
(Projektmager), Jacob Hartmann (TMF), Max Tobiasen (Projektmager)

Fredag d. 17. april afholdte vi en digital workshop om maritime
aktiviteter i forbindelse med Kulturhavn Festival. Her havde vi inviteret
et hold af engagerede event-skabere og havneeksperter med til en
brainstorm.
Vi vil på festivalen gerne skrue op for de maritime aktiviteter, særligt
de skæve og sjove af slagsen. Med et minimum af tekniske
udfordringer var workshoppen en kæmpe fornøjelse, og alt fra
undervandsyoga til vandlegezoner kom på bordet.
Til workshoppen var der højt til loftet, så alle kreative kroge kunne
udforskes, og vi er nu i fuld gang med at se fremad og forhåbentlig
realisere nogle af de nye projekter.

Nyheder fra havnen
By&Havn har udviklet et helt nyt kort, med fokus på 'skjulte' åndehuller
i byen. Her er rig mulighed for at gå på opdagelse - og samtidig styre
udenom større menneskemængder.

I begyndelsen af måneden blev opholdsforbuddet på Islands Brygge
ophævet. I stedet er der kommet kridtafmærkninger på havnefronten
af 40 kvadratmeter, hvor max 10 personer må opholde sig. Måske kan
lignende løsninger være en del af årets Kulturhavn Festival?

Kridtafmærkninger på havnefronten ved Islands Brygge. Foto: Philip Davali/Ritzau
Scanpix.

Vores tømmerflådebyggende samarbejdspartnere, CPH Raft, har lige
nu gang i et spændende pilotprojekt i samarbejde
med Sharing Copenhagen. De har sat Det Flydende Shelter op i
Teglværkshavnen med mulighed for gratis overnatning. De første to
uger blev booket på under ét minut!

Det Flydende Shelter. Foto: CPH Raft Entertainment.

Naturpark Amager er stadig i udvikling, og har netop fået en ny
bevilling, bl.a. til samlingspunktet ved Havneslusen. Vi følger spændte
med i planerne for naturparken.

En foreløbig visualisering af det nye samlingssted ved Havneslusen. Foto: Møller &
Grønborg og ADEPT.

Før I klikker videre...
Så husk også, at Østerbro Lokaludvalgs pulje til aktiviteter i Nordhavn
under Kulturhavn har næste ansøgningsfrist d. 8 juni.

For at søge skal I som forening være tilmeldt årets Kulturhavn Festival.
Puljen er på 75.000 kr., og støtter lokalt liv i Nordhavn og områdets
kulturelle og rekreative muligheder.

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 #havnenerdin, så vi kan følge med.
Vi ses den 11.-13. september 2020!
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