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Tag familien med til performancefestival på CC i påsken. Pressefoto
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Påskens performanceprogram indledes med to opførelser af den 60 minutter lange performance
Sounds Like Catastrophes af Eva Meyer-Keller og Sybille Müller. Børn og unge hører dagligt om
katastrofer, stigende temperaturer, klimaflygtninge og mangel på fødevarer i medierne. Mange
strejker for at få sat fokus på og tempoet op i kampen for et bedre klima. De er trætte af voksne,
der ikke vil se realiteterne i øjnene. Sounds Like Catastrophes sætter billeder og lyd på
prognoserne. Seks børn på 10-12 år har diskuteret katastrofer og bygget en række
katastrofescenarier ud af hverdagsgenstande som tændstikker, sukkerknalder, salt, bønner og
papir. De afspiller katastroferne som en musik af jordskælv, vulkanudbrud, flodbølger, tornadoer
og smeltende isbjerge. Performancen er skabt af Eva Meyer-Keller og Sybille Müller på basis af
samtaler med de seks medvirkende børn.

Performancefestival på CC. Pressefoto

I påskens kan Copenhagen Contemporarys gæster selv prøve kræfter med det interaktive
performancespil PLAYING UP, der har samlet og oversat samtidskunstens mest ikoniske
performances til leg og genopførelse. PLAYING UP er et performancespil udviklet i et samarbejde
mellem Tate Modern London, Live Art Development Agency og Forschungstheater – og senere
tilpasset og oversat til dansk af kuratorplatformen Live Art Danmark.
Se program her

Performancefestival på CC. Pressefoto
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PLAYING UP | Børn i byen - hvad skal vi lave?
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Copenhagen Contemporary
Refshalevej 173A
1432 København K
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Børn i byen
31.198 Synes godt om

Beskrivelse

Stor performancefestival for børn og voksne på CC
PLAYING UP er et performancespil, som børn, unge og voksne kan spille sammen. 36

Synes godt om side

Tilmeld dig

42 venner synes godt om dette

spillekort beskriver historiske performances, forklarer værkerne og foreslår måder, du kan
afprøve og genskabe dem på – alene eller sammen med andre.
Spillet er inddelt i seks kategorier, som du ﬁnder forskellige steder på CC. Hver kategori
indeholder seks performance-værker af anerkendte internationale kunstnere fra Yoko Ono til
Kirsten Justesen.
Unge guider forklarer spillets regler og sørger for, at du får rekvisitter til at udføre værkerne.
Her kan du danse med dyr, kæmpe med ketchup, fjernstyre dine venner, gå tur med dine
forældre i snor, prøve en gorillamaske, tælle dine åndedrag, male øret grønt, lægge dig på
taget af en bil, og skrige så højt og længe du kan.
Anbefalet alder: Fra 3 år (husk børn under 12 år skal følges med voksne).
Der er gratis adgang efter betalt entré for voksne over 18 år.
Se mere på facebook.com

Kategorier
Kultur

SENESTE INSTAGRAMS

TIDSPUNKTER
https://bornibyen.dk/koebenhavn/events/playing-up?fbclid=IwAR2lCuEJlC3j7t89ybIcS8Lwz4las-_5nr_BocD-ktnLINGX_8VQnY8nGoY
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ONSDAG D. 17. APRIL 2019 KL. 12-17

PLAYING UP
TORSDAG D. 18. APRIL 2019 KL. 12-17

PLAYING UP
FREDAG D. 19. APRIL 2019 KL. 12-17

PLAYING UP
LØRDAG D. 20. APRIL 2019 KL. 12-17

PLAYING UP
SØNDAG D. 21. APRIL 2019 KL. 12-17

PLAYING UP
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PLAYING UP: Performancefestival på CC - kunsten.nu

PLAYING UP: Performancefestival på CC
17 apr 2019 → 21 apr 2019 kl. 12-17
Performance, Udstilling
Copenhagen Contemporary
København

ÅBNER SNART

Copenhagen Contemporary præsenterer det
spektakulære performancespil PLAYING UP i et
samarbejde mellem CC STUDIO og Live Art
Danmark. På en stort anlagt performancefestival i
påsken kan børn og voksne opleve performance af
den anerkendte tyske kunstner Eva Meyer-Keller og
selv genopføre 36 af samtidskunstens mest ikoniske
performances i PLAYING UP, der nu for første gang
opleves i Danmark.

Pressefoto

I påsken forvandles
Copenhagen Contemporary
til en kæmpe kunstscene,
når legebørn i alle aldre
inviteres til
performancefestival. Her
får familier, venner, unge,
gamle og børn mulighed for
at opleve performance af
den anerkendte tyske
kunstner Eva Meyer-Keller
og selv prøve kræfter med
det spektakulære
performancespil PLAYING
UP, der har samlet og oversat samtidskunstens mest
ikoniske performances til leg og genopførelse.

https://kunsten.nu/artguide/calendar/playing-up/?fbclid=IwAR1qbdIqY5NVXVzCy1Uk5ljmYpSWiWyxKaQzsDULL6TCDFmxdm4Ros_fHV0
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Påskens performanceprogram indledes med to
opførelser af den 60 minutter lange performance
Sounds Like Catastrophes af Eva Meyer-Keller. Børn
og unge hører dagligt om katastrofer, stigende
temperaturer, klimaflygtninge og mangel på
fødevarer i medierne. Mange strejker for at få sat
fokus på og tempoet op i kampen for et bedre klima.
De er trætte af voksne, der ikke vil se realiteterne i
øjnene. Sounds Like Catastrophes sætter billeder og
lyd på prognoserne. Seks børn på 10-12 år har
diskuteret katastrofer og bygget en række
katastrofescenarier ud af hverdagsgenstande som
tændstikker, sukkerknalder, salt, bønner og papir. De
afspiller katastroferne som en musik af jordskælv,
vulkanudbrud, flodbølger, tornadoer og smeltende
isbjerge. Performancen er skabt af Eva Meyer-Keller
og Sybille Müller på basis af samtaler med de seks
medvirkende børn.
I påskens følgende dage kan Copenhagen
Contemporarys gæster selv prøve kræfter med det
interaktive performancespil PLAYING UP, der har
samlet og oversat samtidskunstens mest ikoniske
performances til leg og genopførelse. PLAYING UP
er et performancespil udviklet i et samarbejde
mellem Tate Modern London, Live Art Development
Agency og Forschungstheater – og senere tilpasset
og oversat til dansk af kuratorplatformen Live Art
Danmark.
PLAYING UP består af 36 spillekort, der beskriver
historiske performances, forklarer værkerne og
foreslår måder, børn, unge og voksne kan afprøve og
genskabe dem på – alene eller sammen med andre.
Spillet er inddelt i seks kategorier, som er placeret
forskellige steder på Copenhagen Contemporary.
Hver kategori indeholder seks performance-værker
af anerkendte internationale kunstnere fra Yoko Ono
til Kirsten Justesen. Unge guider forklarer spillets
regler og sørger for, at gæster får rekvisitter til at
udføre værkerne:

Danse med dyr, kæmpe med ketchup, fjernstyre sine
venner, gå tur med forældre i snor, prøve en
gorillamaske, tælle åndedrag, male øret grønt og
skrige så højt og længe som man kan.

https://kunsten.nu/artguide/calendar/playing-up/?fbclid=IwAR1qbdIqY5NVXVzCy1Uk5ljmYpSWiWyxKaQzsDULL6TCDFmxdm4Ros_fHV0
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PLAYING UP er udviklet i et samarbejde mellem Tate
Modern London, Live Art Development Agency og
Forschungstheater. Spillet er blevet tilpasset og
oversat til dansk af kuratorplatformen Live Art
Danmark.
Eva Meyer-Keller (1972) bor og arbejder i Berlin. Hun
arbejder mellem performancekunst og billedkunst.
Før hun blev uddannet fra School for New Dance
Development (SNDO) i Amsterdam studerede hun
fotografi og billedkunst i Berlin (HdK) og London
(Central St. Martins og Kings College). Hendes
arbejde er karakteristisk ved dets optagethed af
detaljer. Eva MeyerKeller bruger ofte dagligdags
genstande fra sine umiddelbare omgivelser; ting, hun
finder hjemme, i supermarkedet eller i
værktøjsskuret.
Om Live Art Danmark:
Live Art kuraterer og organiserer performative
kunstformater for museer, teatre og andre
samarbejdspartnere. Siden 2004 har Live Art
Danmark har afholdt 15 store internationale festivals
og over 100 andre events – Samtalekøkkener,
bogudgivelser, video serier, udstillinger, symposier,
residenser og mere indenfor kunst, kritik og
dokumentation. Fokus er på dialog, deltagelse og
medskabelse og henvender sig til både små og store
borgere. Læs mere på www.liveart.dk
Påskens performanceprogram:
• Performance af Eva Meyer-Keller Sounds Like
Catastrophes , d. 15. april kl. 16:00 & d. 16. april kl.
12:00
• PLAYING UP , d. 17. april – 21. april kl. 12:00-17:00
Kilde: Copenhagen Contemporary

https://kunsten.nu/artguide/calendar/playing-up/?fbclid=IwAR1qbdIqY5NVXVzCy1Uk5ljmYpSWiWyxKaQzsDULL6TCDFmxdm4Ros_fHV0
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Kortdata ©2019 Google

Copenhagen Contemporary
Refshalevej 173A
1432 København K
Ons-søn 11-18, tor 11-21
Lukket 1 jan - 8 feb
Kontakt
+45 2989 7288
cphco.org

Performance, Udstilling
PLAYING UP: Performancefestival på CC
17 apr 2019 → 21 apr 2019 kl. 12-17
Eva Meyer-Keller

kunsten.nu er din bedste kilde til viden om samtidskunsten i Danmark. Vi debatterer og informerer på
tværs af genrer og landsdele så du altid er opdateret om den aktuelle kunst.
Støttet af Statens Kunstfond

https://kunsten.nu/artguide/calendar/playing-up/?fbclid=IwAR1qbdIqY5NVXVzCy1Uk5ljmYpSWiWyxKaQzsDULL6TCDFmxdm4Ros_fHV0
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Slip dit indre legebarn løs med performancekunst på Copenhagen Contemporary

Kulturmagasinet Fine Spind

FINE
SPIND
KULTURMAGASINET
KULTUR
FINE SPIND
FINE
SPIND

KUNST OG UDSTILLINGER | SKREVET AF: DAVID MADSEN | 11 APR 2019 |

Del på facebook

SLIP DIT INDRE LEGEBARN LØS MED PERFORMANCEKUNST
PÅ COPENHAGEN CONTEMPORARY
I påsken kan både børn og voksen selv genopføre 36 af kunsthistoriens mest ikoniske
performances på Copenhagen Contemporary
Hvordan opfatter børn og unge én af tidens mest debatterede problematikker; klimaforandring? Og hvordan forstår vi
performancekunst, når vi selv performer med vores egne kroppe i stedet for at være passive observatører?
Det er nogle af de spørgsmål, som Copenhagen Contemporary vil belyse hele påsken under titlen Playing Up. På mandag
udfører de tyske kunstnere Eva Meyer-Keller og Sybille Müller den timelange performance Sounds Like Catastrophes.

https://www.finespind.dk/index.php/artikler-og-billedserier/1199-slip-dit-indre-legebarn-los-med-performancekunst-pa-copenhagen-contemporary…
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Foto: PR-foto / Copenhagen Contemporary

Foto: PR-foto / Copenhagen Contemporary

Kulturmagasinet Fine Spind
S E

S T O R E

B I L L E D E R

H E R

→

S E

S T O R E

B I L L E D E R

H E R

→

Yoko Ono og John Lennons Bagism er en af de performances, som

Christian Falsnæs ́ værker bliver publikum nogle gange opfordret til

man selv kan lege på med på Copenhagen Contemporary i påsken.

at deltage i performances og andre handlinger

De to kunstnere har skabt deres performance på baggrund af samtaler med seks børn mellem 10 og 12 år. I dag har børn
let adgang til internationale nyheder, og derfor hører de mere end nogensinde om katastrofer, fødevaremangel og
ygtningestrømme, som skyldes drastiske klimaændringer. Børnene var trætte af, at de voksne, som kan ændre noget,
ikke viser nogen interesse i at engagere sig og nægter at stå til ansvar for konsekvenserne af vores overforbrug.
De seks børn diskuterede katastrofer med hinanden og byggede en række katastrofescenarier ud af hverdagsgenstande
som tændstikker, sukkerknalder, salt, bønner og papir På Copenhagen Contemporary afspiller kunstnerne lyd fra
jordskælv, vulkanudbrud, odbølger, tornadoer og smeltende isbjerge, mens de viderebringer børnenes bekymringer. På
den måde forsøger de med Sounds Like Catastrophes at sætte skub i klimadebatten ved at sætte billeder og lyd på
prognoserne.

Foto: PR-foto / Copenhagen Contemporary
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Cai Yuan og Jian Jun Xi kalder sig Mad for Real. I deres

Guerilla Girls protesterede i 1985 med performancen Aktivism

performances morer de sig over kunsthistorien. De eksempelvis

imod, at de este kunstværker på museer er lavet af mænd.

tisset i Duchamps pissekumme og hoppet i Tracy Emins seng.

Voksne i snor og sæk over kroppen
I påskens følgende dage vil Copenhagen Contemporarys gæster selv kunne prøve kræfter med kunsthistorien mest
ikoniske performances, som er blevet samlet i det interaktive performancespil Playing Up. De historiske performances er
beskrevet på 36 spillekort, som er delt op i seks kategorier. Kortene fortæller både om performancesenes historie og
foreslår, hvordan man kan afprøve og genskabe dem alene eller sammen med andre.
En af de perfomances man kan prøve kræfter med er Tehching Hsiehs One Year Performances. Hsieh tilbragte blandt
andet ét år i et bur – for at vise, at han var tro mod sin idé. Nu kræver ingen, at man dedikerer et helt år af sin tid på én
idé, og øvelsen består i at skrive et forsæt ned, underskrive det og læse det højt. Det kan vare fra fem minutter til et helt
døgn. Restriktionerne sætter du helt selv.
På Playing Up sættes fotografen Valie Export performanceværk fra 1968 på spidsen. Hun satte vennen Peter Weibel i
snor og gik en tur med ham som en undersøgelse af vores samfundsnormer og de arbitrære magtforhold mellem mænd

https://www.finespind.dk/index.php/artikler-og-billedserier/1199-slip-dit-indre-legebarn-los-med-performancekunst-pa-copenhagen-contemporary…
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snor og gik en tur med ham, som en undersøgelse af vores samfundsnormer og de arbitrære magtforhold mellem mænd
og kvinder. I påsken kan børn sætte en voksen i snor for at udfordre magtforholdet mellem voksen og barn. Man kan også
gå i Yoko Ono og John Lennons
fodspor.Fine
I 1969
opførte den satiriske performance Bagism, hvor man iklædte sig en sæk
Kulturmagasinet
Spind

for at dække over sin krop. Budskabet var at lytte til folk snarere end at dømme dem ud fra race, kropsbygning, alder, køn,
påklædning og frisurer.

Fakta:
Performancespillet Playing Up er udviklet i et samarbejde mellem Tate Modern London, Live Art Development Agency og
Forschungstheater – og senere tilpasset og oversat til dansk af kuratorplatformen Live Art Danmark.
Sounds Like Catastrophes af Eva Meyer-Keller og Sybille Müller vises den 15. april klokken 16 og den 16. april kokken 12.
Performancespillet Playing Up foregår fra den 17. til den 21. april på Copenhagen Contemporary.

Del på facebook

FÅ DET TRYKTE MAGASIN
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Slip dit indre legebarn løs med performancekunst på Copenhagen Contemporary →
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ISCENE anbefaler: Teater og aktiviteter til påsken - Iscene

Teater

ISCENE anbefaler: Teater og aktiviteter til påsken
GUIDE 11.04 2019

Tammi Øst står på scenen i et livsfarligt spil uden regler i Hvem er bange for Virginia Wolf?. Foto: Camilla Winther

DEL
Påsken er lige på trapperne og redaktionen har samlet et mix af forestillinger til de voksne
OK
Læs mere
og for hele familien i København, Odense og Aarhus.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
https://iscene.dk/2019/04/11/iscene-anbefaler-teater-og-aktiviteter-til-pasken/
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Hvem er bange for Virginia Woolf?
På scenen står Tammi Øst og Jens Jørn Spottag som ægteparret George og Martha, der med
psykologisk spidsfindighed og store mængder sprut, sætter ind med et livsfarligt spil uden regler,
der ublu blotter menneskets mørkeste sider. Der er ellers lagt an til hygge da Martha har inviteret
de unge nye naboer Nick og Honey til afterparty, men festen udvikler sig og det bliver en
uforglemmelig nat. Forestillingen iscenesættes af husinstruktør Thomas Bendixen, der også
iscenesatte succesforestillingen Scener fra et ægteskab.
Skuespil. Hvem er bange for Virginia Woolf? 12. april – 7. juni 2019. Det Kongelige Teater,
Skuespilhuset, Store scene, København. Læs mere her

Sacre du printemps
Der er lagt op til et dramatisk påskehøjdepunkt, når Operaen lørdag aften slår dørene op til
danmarkspremieren på AfteRite. Kometkoreografen Wayne McGregor, der herhjemme er bedst
kendt for Chroma og Infra, har skabt sin spritnye ballet AfteRite til Igor Stravinskys
verdensberømte musik Sacre du printemps. Det Kongelige Kapel indtager orkestergraven og fylder
Operaens smukke auditorium med musikken fra det 20. århundredes mest skelsættende
musikalske værk.
Ballet. Dobbeltprogrammet AfteRite og Etudes, premiere lørdag den 13. april, spiller fire gange i
løbet af påsken. Det Kongelige Teater, Operaen, København. Læs mere her

AfteRite og Etudes. Foto: Klaus Vedfeldt

#ThelmaToo
Husker du Ridley Scotts roadmovie Thelma og Louise fra 1991? Nu danner filmen afsæt for en fri
gendigtning af de to kvinders kamp for frihed. Der er kun 5 billetter pr forestilling, der udfoldes
med Virtual Reality og video-walk, mens du med fest og højt humør bevæger dig gennem et
geografisk og kønspolitisk grænseland, hvor du selv spiller med. Her drøner du på bagsædet af en
Limousine mod Malmø i håbet om at nå frem til friheden og der bydes på drikkevarer og snacks til
turen.
VR-forestilling og video-walk.#ThelmaToo, 12. april – 29. maj 2019, Sydhavn Teater i COproduktion med Bombina Bombast (SE), København. Obs. Kun 5 billetter pr. forestilling. Læs mere
her

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
https://iscene.dk/2019/04/11/iscene-anbefaler-teater-og-aktiviteter-til-pasken/
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#ThelmaToo på Sydhavn Teater. Foto: Lars Grunwald

Kæmpe performancefestival for legebørn i alle aldre
I påsken forvandles Københavns internationale kunstcenter Copenhagen Contemporary til en
kæmpe scene, når legebørn i alle aldre inviteres til performancefestival. Her får familie og venner,
unge og gamle mulighed for selv at prøve kræfter med det spektakulære performancespil
PLAYING UP, der består af 36 af samtidskunstens mest ikoniske performances samlet til leg og
genopførelse. Værkerne kan afprøves overalt på Copenhagen Contemporarys 7000 m2 – inklusiv
den helt nyåbnede overetage – så der er rigelig plads at boltre sig på.
Læs også: Performancefestival i påsken til børn og voksne
Performancefestival for børn og voksne, hele påsken, Copenhagen Contemporary (CC). Læs mere
her

Performancefestival på CC. Pressefoto

Hæsblæsende danseshow og fantasifuld historiefortælling
Her er to bud på påskeaktiviteter for alle dem, der ikke vil sidde stille.
Mød Ramasjangs Motor Mille i Tivoli Friheden i Aarhus
Tivoli Friheden skyder årets sæson i gang med Ramasjangs Motor Mille i et hæsblæsende show
fyldt med sang og dans. Her kan alle være med, når Mille forvandler bevægelse til leg.
Tivoli Friheden, kl. 14:00 ved Friluftsscenen hver dag i påskeferien.
Dans og historiefortælling for børn i Odense
Tag børnene med til en kreativ dramaleg, når Odense Dramaskole laver hatteteater-workshop,
hvor børnene selv er med til at fortælle historierne. I hatteteater improviseres historien frem af
historiefortælleren, mens barnet digter med og får en nærværende teateroplevelse fyldt med
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
https://iscene.dk/2019/04/11/iscene-anbefaler-teater-og-aktiviteter-til-pasken/
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__________________________________________________________________________________
KORT NYT
Copenhagen Contemporary præsenterer i påskeugen det spektakulære performancespil PLAYING
UP. I påsken kan børn og voksne opleve performance af den anerkendte tyske kunstner Eva MeyerKeller og selv genopføre 36 af samtidskunstens mest ikoniske performances. Læs mere her
En del fra lokalområdet er i Stockholm disse dage, for 12-14 april afvikles den 14. udgave af Market
Art Fair. Af danske gallerier deltager Avlskarl, Charlotte Fogh Gallery, Galleri Bo Bjerggaard,
Galleri Susanne Ottesen, Gether Contemporary, Hans Alf Gallery, KANT, Martin Asbæk Gallery,
Nils Stærk og V1 Gallery. I øvrigt er Marianne Torp, førsteinspektør og seniorforsker på SMK en af
de 6 personer, der udgør messens galleriudvælgelsesudvalg. https://marketartfair.com

https://mail.one.com/info@liveart.dk/INBOX/1/29571

1/7

