CC på Refshaleøen er støttet af:
Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Privat donation, Spar Nord
Fonden, Knud Højgaards Fond, Salling Fondene, Beckett-Fonden, Den Danske Forskningsfond, Københavns Kommune, Kulturministeriet, Statens Kunstfond, Refshaleøens
Ejendomsselskab A/S, Elsass Fonden, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond,
Pro Helvetia, Den Schweiziske Ambassade i Danmark, Fredericia Furniture, MTAB, Ege,
Kvadrat, +Halle, Tæppeland og Airteam.
FRA BUS 9A
Gå til venstre i T-krydset
foran busstoppestedet.
Følg vejen mod højre og
fortsæt 250 m. Indgangen
til Copenhagen Contemporary er markeret med to
store, orange C’er i neon.

FRA HAVNEBUSSEN
Gå langs med molen ad
den asfalterede sti. Fortsæt
til højre om den gule
bygning for enden af stien.
Drej herefter til venstre
og fortsæt ligeud 250 m
til indgangen af Copenhagen Contemporary, der
er markeret med to store,
orange C’er i neon.

Performancefestival

DK

PARKERING
Det er muligt at parkere på
Refshaleøen mod betaling. P-standeren står i
højre side af Refshalevej,
imellem T-krydset hvor
bus 9A stopper og CCs
hovedindgang. Husk bilens
registreringsnummer ved
brug af betalingsautomaten. Betaling er også
mulig med mobilbetaling
via apps som Easypark og
Mobilparkering.

FIND VEJ
Refshalevej 173A
1432 København K

www.cphco.org
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Copenhagen Contemporary
Internationalt kunstcenter
Copenhagen Contemporary (CC) er Københavns internationale kunstcenter, der viser
installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. CC har til
huse i den prægtige gamle B&W-svejsehal, der med sine i alt 7.000 m2 smukke industrihaller har pladsen til at udstille de teknisk og pladskrævende formater, som mange
samtidskunstnere arbejder i: Store totalinstallationer, performancekunst og monumentale
videoværker. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen.
CC er et af Skandinaviens største udstillingssteder for samtidskunst og et levende
samlingssted for et bredt publikum. CC skaber samarbejder og arrangementer med en
række forskellige partnere på tværs af kulturelle genrer både lokalt og internationalt.
Her kan man deltage i art talks, art walks, koncerter, kreative værksteder, undervisning
for børn, besøge CCs egen butik med skandinavisk design og opleve den helt unikke og
historiske bydel Refshaleøen.
CC har siden 2016 vist udstillinger med bl.a. Bruce Nauman, Yoko Ono, Carsten Nicolai,
Ragnar Kjartansson, Pierre Huyghe, Bill Viola, Céleste Boursier-Mougenot, Sarah Sze,
Christian Marclay, Anselm Kiefer, SUPERFLEX og Doug Aitken.

CC STUDIO
Leg, læring
og fælles oplevelser
CC STUDIO er CCs formidlingstiltag, hvor
idéen om fællesskab og leg står centralt.
Ordet studio refererer både til et værksted for kunstnerisk skabelse og til et sted
for studier, undersøgelse, opdagelse og
refleksion. Her er mulighed for at udfolde
sig både fysisk og kreativt gennem
spændende møder med samtidskunsten.
Tanken bag CC STUDIO er at formidle
samtidskunsten på en innovativ måde,
hvor læring og refleksion over verden sker
gennem det fysiske og dialogbaserede
møde med kunsten.
I CCs udstillinger er det muligt at røre
ved, bevæge sig i, undersøge og bruge
kunsten – og derigennem aktivere både
krop, øje og forstand. Udstillingerne

inviterer til fælles oplevelser og tilbyder
rammer og indhold, der giver et inspirerende afsæt for læring, dialog, erfaring,
leg og glæde.
I udstillingshallerne står CCs værter klar til
en snak med udgangspunkt i besøgendes
oplevelser og tanker om udstillingerne, og
hver lørdag og søndag kan børn komme
med på en tur gennem de store installationer for at tale og lære om kunsten.
Kunstnere inviterer besøgende indenfor i
værkstedet til at arbejde med skulpturer i
træ og stof, og i 2019 sætter CC STUDIO
særligt fokus på performance for børn og
unge gennem særlige performanceværksteder samt en række forestillinger og
workshops om natur og fællesskaber.

Live Art Danmark
Live Art Danmark er en kunstnerdrevet
kuratorplatform for performativ kunst,
der blev grundlagt i 2004 af Ellen Friis og
Henrik Vestergaard.
Målet for Live Art Danmark er at præsentere, udvikle og diskutere performative
undersøgelser for og med det bredest
mulige publikum. Performancekunstens
insisteren på at stille spørgsmål til det
givne; til at udfordre og ophæve vedtagne
sandheder; er et væsentligt og eﬀektivt
værktøj til at undersøge verden med.
Alle kan være med til at diskutere kunsten
og samfundet, så vi udtænker strategier
til at overvinde mulige begrænsninger og
forhindringer for at opleve og diskutere
performancekunsten live; såsom publikums alder, baggrund og adgang i tid og
rum. Vi trækker på inspirationer fra sport,
videnskab, spil, teater og billedkunst, og

interesserer os for strukturer og systemer.
Vi ser lighedspunkter mellem opskrifter,
formler, koncepter, love og regler. Kendskab til spillereglerne er en afgørende
forudsætning for at kunne deltage. Derfor
lægger vi dem frit frem til både store og
små.
Udover årlige generationsoverskridende
festivals viser vi egne og andres produktioner, udgiver bøger, afholder residenser
og udvikler nye formater indenfor formidling, kritik og dokumentation; herunder et
Virtual Reality Arkiv for Performancekunst,
hvor man kan opleve korte og længere
internationale performanceværker, som
om man selv var tilstede.
Siden 2004 har Live Art Danmark organiseret 15 store internationale festivals og
over 100 andre events i samarbejde med
kunsthaller, museer, teatre og kommuner i
Danmark og udlandet.
Læs mere på www.liveart.dk

Mad & Øl
Den Lille Havfrue

Klatring

Copenhagen
Contemporary

Bus 9A
Bageri
Vin

Havnebus

Opera

I påsken forvandler vi Copenhagen
Contemporary (CC) til en kæmpe scene,
når legebørn i alle aldre inviteres til
performancefestival. Her får familier og
venner, unge, gamle og børn mulighed
for at opleve performance af den
anerkendte tyske kunstner Eva MeyerKeller og selv prøve kræfter med det
spektakulære performancespil PLAYING
UP, der har samlet og oversat samtids
kunstens mest ikoniske performances til
leg og genopførelse.

EVA
MEYER-KELLER
Sounds Like Catastrophes
15.4 kl. 16:00 & 16.4 kl. 12:00

Børn og unge lytter dagligt til 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 – og du er inviteret til at lytte
med!
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 (60 min.) er skabt af Eva Meyer-Keller og
Sybille Müller og på basis af samtaler med de seks med
virkende børn. Lyd: Rico Repotente. Anbefalet alder:
Fra 8 år (husk børn under 12 år skal følges med voksne).

PLAYING UP
17.4—21.4.2019
Alle dage fra 12:00—17:00
I påskeferien forvandles Copenhagen Contemporary til en
kæmpe legeplads, når vi inviterer til spillet PLAYING UP. Du
kan se andre lege og optræde – eller du kan deltage i løjerne:
Mal øret grønt, læg dig på taget af en bil, dans med dyr,
gem dig i en sæk, kæmp med ketchup, følg efter en forbipasserende i smug, fjernstyr dine venner, opfind din egen
sportsgren, søg efter mirakler, gå tur med dine forældre i
snor, skil nogle maskiner ad, prøv en gorillamaske, tæl dine
åndedrag - og skrig så højt og længe du kan!
PLAYING UP er et spil, som børn og voksne kan spille
sammen. Spillet er inddelt i seks kategorier, som du finder
forskellige steder på CC. Hver kategori indeholder seks
ikoniske performance-værker af anerkendte internationale
kunstnere fra Yoko Ono til Kirsten Justesen, som man kan
afprøve sammen. Gå på opdagelse i CC og performance
historien med familie og venner – eller dig selv.
PLAYING UP præsenteres på CC i et samarbejde mellem Live
Art Danmark og CCs formidlingstiltag CC STUDIO. Anbefalet
alder: Fra 6 år (børn under 12 år skal følges med voksne)

