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Kære foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner,
virksomheder og kulturskabere i København
Først og fremmest: rigtig godt nytår! Vi håber, at I er kommet vel ind i
det nye år, og er klar til at se frem mod lysere og - forhåbentlig - mere
Corona-fri tider.
Et nyt år føles for mange som et oplagt springbræt for nye idéer og
gamle drømme. Det kan vi genkende her ved Kulturhavn Sekretariatet,
hvor vi ser frem mod det nye år med masser af gåpåmod og krydsede
fingre. Selvom ingen ved helt præcist, hvilken sommer vi går i møde,
tror og håber vi på, at der endnu engang bliver mulighed
for kulturoplevelser i byrummet.
Én af disse er selvfølgelig årets Kulturhavn Festival, der sætter gang i
havneområderne i weekenden d. 27-29 august. Vi glæder os til at se
jer derude!
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Nye medlemmer af teamet
I 2021 har vi fået én ny kollega og én genganger med på holdet.
Esther Jexen Dall er vores nye projektleder og programlægger på
festivalen. Hun har før arbejdet som leder og projektleder ved andre
festivaler, bl.a. den hyggelige Alive i Thy. Esther er uddannet
i byplanlægning og har stor interesse i at skabe liv i byrummet. Vi er
rigtig glade for at have hende med ombord, og mange af jer skal nok
stifte bekendtskab med Esther i løbet af det næste stykke tid.
Luna Bang Sørensen er desuden tilbage på pinden som
kommunikationsansvarlig, hvor hun er klar til at få sat spot på festivalen
både digitalt og ude i byen, og være med til at få endnu flere
nysgerrige københavnere forbi Kulturhavn Festival, når vi i år fejrer 20
års jubilæum i havnen.
Husk at I altid kan finde vores kontaktoplysninger lige her.

Nye tiltag og en opdateret strategi
Her ved Kulturhavn vil vi rigtig gerne blive bedre til at inddrage det
blå byrum, havnen, og gøre den til en mere aktiv spiller i de forskellige
events. Samtidig vil vi også gerne blive endnu bedre til at vejlede og
rådgive alle jer derude – fra trofaste foreninger til nyankomne ildsjæle
- i hvordan I kan bruge byrummet og udvikle jeres idéer.
Derfor kigger vi lige nu på, hvordan en mere bæredygtig platform for
havnekultur kan og vil se ud. En opdateret strategi, hvor Kulturhavn er
med til at give alle jeres gode idéer og initiativer flere muligheder –
og mere ansvar. Vi regner lige nu med at kunne sige meget mere om
denne strategi, samt hvordan I helt praktisk kan være med som aktører
eller samarbejdspartnere på festivalen, i løbet af februar måned.
Hold derfor godt øje med vores hjemmeside og de næste par
nyhedsbreve, hvor vi vil introducere jer for de praktiske detaljer og
overordnede idéer. Vi er sikre på, det bliver rigtig godt, og vi glæder
os til at fortælle jer meget mere om det i løbet af de næste par
måneder.

Nyheder fra havnen
Til sommer kan vi se frem til tre nye stoppesteder, når havnebusserne
sejler deres rute gennem havnen. Den første der forventes at stå klar er
ved Orientkaj i Nordhavn.
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By & Havn har for nyligt indgået et spændende flerårigt partnerskab
med WWF, hvor de sammen skal forbedre biodiversiteten i havnen.
Blandt de mange tiltag er f.eks. en 'børnehave' for fisk!
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To nye øer i havneløbet, Nobelholmen og Tangholm, er i år klar til
beboere. De er begge en del af den voksende kanalby ved Enghave
Brygge, der tilsammen består af seks øer.
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Spørgsmål eller kommentarer?
Nyhedsbrevet kan ikke besvares - men husk, at I altid kan kontakte os
direkte, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. Vores
kontaktinformation finder I lige her.

I kan altid læse meget mere og løbende holde øje med nyheder fra
havnen på vores Facebook, Instagram og hjemmeside. Brug også
gerne #kulturhavn2021 og #opdagdinhavn, så vi kan følge med.
Vi ses den 27.-29. august 2021!
Kulturhavn Sekretariatet

Kulturhavn
Festival
Ved Slusen 27
2300 København

Kontakt
Telefon: 33 66 38 50
Mail: info@kulturhavn.dk

