Pressemeddelelse 18. juli 2011
Metropolis Biennale uge 1: Happenings varmer byen op til en måneds festival

København går fire overraskende og opsigtsvækkende uger i møde, når Metropolis- festival for kunst og
performance i byens rum skydes i gang 2. august. Internationale og danske kunstnere, performere, arkitekter,
dansere og forfattere indtager hovedstaden. Sammen giver de os et nyt syn på den by, vi troede, vi kendte.
Åbningsugen byder på gratis events med en gigantisk papirbåd, 100 farverige dansere og en mobil biograf.
Hele august erobrer Metropolis for tredje gang København med 19 kunstneriske projekter fra ind- og udland, der
er skabt til, med og i København. Menneskeskulpturer, mobil biograf, live-roman, hotelinstallation, poetisk
hiphop, blindevandring, symfonisk strand, Ny Cirkus i en lastbil og meget mere.
ON A VOYAGE – papirbåd i kæmpeformat
I Metropolis’ første uge kan københavnere og besøgende sammen med den tyske kunstner Frank Bölter folde og
søsætte en enorm papirbåd på Nordre Toldbod. Frank Bölter er den dristige kaptajn, der trodser elementerne og
går ombord i papirbåden. Han sejler forbi Operaen og gennem Københavns Havn, indtil han forsvinder i
horisonten – eller kæntrer på åbent vand. Følg søpionerens heltemodige færd, der som i en H.C. Andersensk
fortælling forvandler legetøjet til levende og håndgribelig virkelighed.
ON A VOYAGE // 5. august kl. 16-19 // Nordre Toldbod // GRATIS
100 DANCERS – find dem via sms
På landjorden forvandles Københavns gader, stræder og torve til et dansemekka 2. – 5. august med Live Art
Installations. 100 dansere udforsker storbyens flow under ledelse af koreografen Pipaluk Supernova. På din vej
gennem byen kan du møde de 100 dansere på cykel i myldretiden eller støde ind i dem som et flammende
lyshav en sen aftentime. Find dem ved at følge lyden af opera og bollywood-musik, eller skriv en besked på
www.100dancers.dk, og bestil 100 dansere til et sted, hvor du synes, der er behov for dans.
100 DANCERS // 2. – 5. august kl. 16-22 gennem byen // Ruter opdateres på www.100dancers.dk eller via
Metropolis’ sms-service // GRATIS
THE HILL – Storbymenneskets fortællinger
Metropolis inddrager storbymennesket hele måneden igennem, og hos det italienske kunstnerkollektiv
ZimmerFrei er det almindelige københavnere, der spiller hovedrollen. Kunstnerne har boet ved Korsgade-bjerget
på Nørrebro i tre uger for at finde ind til stedets sjæl og hjerte gennem interviews med beboerne. Området er
udskældt i medierne, men ZimmerFrei har åbensindet og nysgerrigt mødt de mennesker, som lever her.
Fortællingerne vrides gennem kunstnernes fantasi, og resultatet er en fabulerende dokumentarfilm, der
bevæger sig på grænsen mellem virkelighed og drøm. Et reality-eventyr om en nøje udvalgt bid af København.
Filmen kan først opleves på toppen af Korsgade-bjerget. Herefter i en mobil biograf rundt om på Nørrebro.
THE HILL // 4. – 5. aug. kl. 22: Korsgade-bjerget, Kbh. N // 6. – 16. aug.: Mobil biograf på Nørrebro // Rute og
tider på Metropolis' sms-service eller www.cph-metropolis.dk // GRATIS
Yderligere oplysninger
Pressefotos, presseinterview samt yderligere oplysninger fås hos projektleder Camilla Jensen på tlf. 33 36 30 20
eller e-mail: cje@nissenco.dk
Pressefotos kan hentes på http://www.nissenco.dk/presserum.aspx

Fakta
Metropolis – festival for kunst og performance i byens rum.
Københavns Internationale Teater præsenterer 1. – 31. august 2011 for tredje gang Metropolis Biennale.
I alt 19 kunstproduktioner fra ind- og udland erobrer København i august.
Første Metropolis Biennale afholdtes i 2007.
Program
Se hele Metropolis-programmet på www.cph-metropolis.dk
Hent programmet som pdf her: http://www.kit.dk/2011/Documents/METROPOLIS_lowress.pdf
SMS-service
Send teksten METROPOLIS til 1919 og modtag nyheder og opdateringer (0 kr. + alm. sms-takst).
Billetter
Mange forestillinger og arrangementer er gratis.
Billetter til de øvrige forestillinger købes på www.scenebillet.dk
Støttet og arrangeret af
Metropolis Biennale 2011 er arrangeret af Københavns Internationale Teater med primær støtte fra Statens
Kunstråds Scenekunstudvalg, Statens Kunstråd og Københavns Kommune.
Smugkig: Highlights på vej i festivalens anden og tredje uge
6. – 13. august præsenteres ikke mindre end ni projekter af internationalt format. Snyd ikke dig selv for
Bodies in urban spaces, hvor Willi Dorners 20 parkour-specialister løber gennem byen og lader sig klistre op på
byens vægge, hegn, rækværk og døre som de små gummimænd, man køber på Strøget og kaster op på
væggen. Eller forbered en picnic på Amager Strand, hvor du kan nyde Harmonic fields - en vindsymfoni for 500
instrumenter, der forvandler stranden til en spektakulær musikalsk vindmøllepark.
Samlet program
2. – 5. aug.
100 DANCERS / Live Art Installations, DK [Happening]
4. – 16. aug.
THE HILL / ZimmerFrei, IT [Installation]
5. aug.
ON A VOYAGE / Frank Bölter, DE [Happening]
8. – 21. aug.
U.S.E. T.W.O. / Bureau Detours, DK [Happening]
10. – 12. aug.
THE BIG MOVEMENT / Dries Verhoeven, NL [Installation]
10. – 18. aug.
CITY SOUND CONCERT / Ici-Même, FR [Lydvandring]
10. – 17./20. – 25. aug.
HIDE & SEEK / UDRYK, DK [Urban intervention]
12. – 14. aug.
BODIES IN URBAN SPACES / Cie Willi Dorner, AT [Dans]
12. – 14. aug.
BOX / Helle Fuglsang, DK [Performance]
13. – 21. aug.
HARMONIC FIELDS / Pierre Sauvageot & Lieux Publics, FR [Installation]
16., 18. & 19. aug.
H3 / Bruno Beltrão, BR [Dans]
17. – 21./24. – 28. aug.
DRØMMEPIGE / Lydteatret Lydmur, DK [Lydvandring]
18. – 20./24. – 27. aug.
NO KNOWN CAUSE / Wunderkammer, DK [Performance]
19. – 25. aug.
HOTEL – CHAMBERMAIDS / Lola Arias, AR [Intervention]
LIBRARY – THE QUIET VOLUME / Ant Hampton & Tim Etchells, UK [Intervention] 19. – 26. aug.
26. aug. – 1. sept.
DA/FORT / Circ’ombelico, BE [Ny Cirkus]
27. aug.
INTERVALS / Giraff Graff & urban (col)laboratory, DK/UK/DE [Performance]
STATION – SOMETIMES I THINK, I CAN SEE YOU / Mariano Pensotti, AR [Intervention] 28. – 31. aug.
1. – 31. aug.
OFF THE WALL / Danske Grafikere, DK [Udstilling]

