
Open Air

Kl. 20:15 / Dame Konge Es Spion

Kl. 16:30 / Bjergkøbing Grandprix

Kl. 22:30 / The Descendants 

Kl. 20:30 / Kongens Store Tale

Den ultimative spionthriller med Gary Oldman i hovedrollen 
– hvor en hemmelig afdeling af Den Britiske Efterretningstjen-
este, kæmper for rigets sikkerhed. Baseret på en roman af 
John Le Carré. 

En fantastisk dukkefilm og en oversej racerbil, i et hammer 
spændende racer grandprix, som forældre kan huske og børn vil 
elske. Il Tempo Gigante!! 

George Clooney kommer på prøve som alenefar med to døtre 
da hans kone ender i koma. Et følelsesmættet og skarp satirisk 
komediedrama, man ikke må snyde sig selv for.

Hvad gør man hvis man stammer og pludselig får titlen som 
Kong Georg D.5 af Storbritannien? Det er hvad Bertie må finde 
ud af, i denne dramatiske og medrivende biografi, baseret på 
rigtige hændelser. 

Lørdag d. 1 sept.

Søndag d. 2 sept.
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De landskabelige Kanaler

DR Koncerthuset

Ørestad bibliotek

Field´s 
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Find vej i Ørestad

Tak for støtte

ved DR’s Koncerthuset

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

www.orestadkultur.dk

Modelskibe på Ørestads Kanaler
Ørestad Marked

Ørestad Marked

Lørdag d. 1 sept.

Plug N Play

Segway

Street Tennis

Søfest 2012

Søndag d. 2 sept.
Al Agami’s rap skole
Fra Skrot til Skib

Byens Forlag bygger med bøger

Fredag d. 31 aug. Open air

Kl. 20:30 / Kongens Store Tale
Kl. 16:30 / Bjergkøbing Grandprix

Søndag d. 2 sept.

Kl. 22:30 / The Descendants 
Kl. 20:15 / Dame Konge Es Spion

Lørdag d. 1 sept. 



Anderæs fra 2011

Al Agami’s rap skole 2011

Søfest 2011

Fredag d. 31 august

Lørdag d. 1 september

Vi bygger skulpturer, små huse, møbler og hvad, vi nu kan finde på. I 
hvert fald også en båd, der kan sejle i kanalen ved Ørestad Bibliotek. 
Kom og vær med. Der er værktøj og instruktører, der kan hjælpe.

Sted Kanalen ved Ørestad Bibliotek

Kom og gør et loppefund! Ørestad Marked holder traditionen tro 
loppemarked første lørdag i måneden – men husk også at der er et 
extra loppemarked ved DR’s Koncerthuset næste dag! Stade plads 
koster kun 100 kr.
 
Sted Kay Fiskers Plads

Ørestad har mange kilometer kanaler, og disse skal naturligvis 
også vises frem under Ørestad Kulturdage. Kanalerne kan bruges 
til mange ting, og lørdag kommer Vallensbæk Modelskibs Klub og 
sejler med deres fine modelbåde i Ørestad Nord.

Sted Den Landskabelige Kanal i Ørestad ved Grønningen 

Kl. 14:00 - 19:00 / Byens Forlag bygger med bøger

Kl. 10:00 - 17:00 / Ørestad Marked

Kl. 12:00 - 17:00 / Modelskibe på Ørestads Kanaler 

Kl. 13:00 - 17:30 / Søfest 2012

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis dog tilmelding nødvendigt

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis
Traditionen tro afholdes der igen i år Søfest i Ørestad Syd. Kom, hyg 
og leg ved vandet! 

Kl. 13:00 åbner aktiviteterne hvor du kan gå på vandet i de flydende 
waterballs, sejle en tur på søerne i både og kajakker, folde og søsætte 
dine egne papirsbåde og købe din helt egen gummiand til anderæset.

Kl 16:00 starter det sjove anderæs mellem 8TALLET og Stævnen – 
køb en gummiand og hep den i mål og vind fede præmier!

Kl. 17:30 afsluttes aktiviteterne og aftenen fortsætter med grillfest 
og musik udenfor og indenfor i Café 8-TALLET. Alle er velkomne!

Sted Søerne ved 8TALLET

Ørestad Kulturdage afholdes i år fra fredag til søndag 31.8-2.9, hvor 
Ørestad slår dørene op til en lang række kulturelle aktiviteter - fra 
vandglad Søfest til Open air biograf og fra arkitektoniske oplevelser 
til streetkultur.  
Folderen her giver dig et overblik over dagene du kan læse mere om 
de enkelte arrangementer på www.orestadkultur.dk.
Bag Ørestad Kulturdage står Foreningen Ørestad Kultur, som har til 
formål at være den kulturelle platform for initiativer og arrangementer 
i og omkring Ørestad.

Velkommen til 
Ørestad kulturdage 2012

Kl. 13:00 - 19:00 / Plug N Play  

Søndag d. 2 september

Al Agami tager ungerne med i rap-skole. Med 25 års tro tjeneste 
som ordsmed er det en af den gamle skoles mikrofonholdere der 
kommer på besøg med sit lyriske legesind. Et åbent rum hvor 
mundvand bli´r til grundvand og ærlighed staves med et K spræng-
fyldt med gadetroværdighed.

Ord: Al Agami / Tromme: Peter Kibsgaard / Bas: Assi Roar / 
Guitar: Vicky Singh / Vibrafon: Carsten Skov / Beatbox: Pelle Palm

Sted DR’s Koncerthuset 

Kom og gør et loppefund! Ørestad Marked følger med Kulturda-
gene om bag DR’s Koncerthuset. Kom og gør et kup eller sæt op 
fra kl 10.00. En stade plads koster kun 100 kr!  

Sted DR’s Koncerthuset 

Kom og byg dit eget skib af plastemballage, mælkekartoner, 
gamle cykelslanger og knapper samt andre finurlige materialer 
sammen med Serine Sinding Yde, billedkunstner, og Julie Dufour 
Wiese, arkitekt. Medbring gerne en rengjort mælkekarton og små 
figurer fra legetøjskassen.
 
Sted Den Landskabelige Kanal i Ørestad ved Grønningen og ved 
DR’s Koncerthuset

Kl. 14:00 - 15:00 / Al Agami’s rap skole 

Kl. 12:00 - 19:00 / Ørestad Marked 

Kl. 13:00 - 16:00 / Fra Skrot til Skib

Kom til kulturdagsevent på PLUG N PLAY.

Du kan prøve parkour, kajakpolo, fodbold, basket, speedskate, 
dirtjump, og lave suppe over bål i Ørestad Urbane Haver. De tilknyt-
tede foreninger giver tips og tricks, og laver eksperimenterende 
opvisninger. 
Oplev blandt andet parkour og breakdance-show med Team JiYo og 
udenlandske gæsteoptrædender kl. 16:30. Der vil være mulighed 
for at købe pølser, hotdogs, sandwiches, slush ice, kaffe, øl og vand 
hele dagen. 

Kl.13:00 Straffeparkskonkurrencen på kunstgræsbane m. fede 
præmier til flest mål!

Kl.13:00 Prøv den seje speedskatebane – alle kan være med! VRK 
laver træning for begyndere i alle aldre. Fri leg på rulleskøjter i løbet 
af dagen, hvor begyndere kan prøve banen og få tips og tricks fra 
klubbens trænere. 

Kl.13:00 Bålhygge og suppe i Ørestad Urbane Haver. Kom og se 
de flotte haver, hvil dig i en hængekøje, byt planter og frø og hyg 
om bålet der bliver tændt kl 13:00. Kl 14 er der suppe lavet på 
havens grøntsager.

Kl.13:00 Spil kajakpolo hos Frk. Birger. Frk. Birger sørger for udstyr, 
dommer og instruktør, så det eneste du skal gøre, er at komme 
med badetøj, håndklæde og dit gode humør. Tag gerne familie, 
venner, kollegaer med til en dyst eller to.

Kl.13:00 Parkour og breakdance workshop - alle kan være med! Få 
tips og tricks fra Danmarks pionerer inden for parkour og freerun-
ning, Team JiYo, og deltag i workshops, hvor du kan lære nogle af 
de seje parkour-moves.

Kl.15:00 Fodboldturnering på græsbanen. m. præmie til det vin-
dende hold. Kampe af 20 min. Varighed. Det er gratis at skrive sig 
op og kan gøres i ved boden fra kl. 13-14:30. 
     
Kl.15:00 Legendariske Dj Typhoon spiller banen op! 

Kl.15:00 Parkour og breakdance workshop - alle kan være med!                                                                    

Kl.16:30 Fremvisning af tricks i breakdance, tricking, parkour og 
freerunning med Team JiYo og udenlandske gæsteoptrædende.

Kl.17:00 Roller-disco i bedste New York stil, hvor DJ Typhoon vil 
spille et sæt inspireret af Central Park. Medbring egne rulleskøjter 
eller lej dem på anlægget.

Sted PLUG N PLAY ved Vestamager Station

Kl.10:00 - 16:00 / Street Tennis

Kl. 10:00 - 17:00 / Segway Kl. 10:00 - 17:00 / Segway

Vær med til alle tiders street tennis dag i Skandinaviens største shop-
pingcenter Fields. Du kan prøve street tennis hos DGIs walkin instruk-
tører, teste den nye spændende ketcher sport speedminton og deltage i 
årets største street tennis turnering med store præmier!

Tilmelding til street turneringen skal ske inden den 27. august på 
www.dgi.dk/201221804100

Sted Fields

Field’s præsenterer Copenhagen Segways.
Kom og prøv de sjove Segways i Field’s Exhibition Zone, på plan 2.
Der vil være en sjov bane hvor man kan teste sin kunnen.

Sted Fields

Field’s præsenterer Copenhagen Segways. 
Kom og prøv de sjove Segways i Field’s Exhibition Zone, på plan 2. 
Der vil være en sjov bane hvor man kan teste sin kunnen.

Sted Fields

Gratis

Kl. 20:15 / Open Air / Dame Konge Es Spion

Kl. 22:30 / Open Air / The Descendants

Gratis

Gratis

Kl. 20:30 / Open Air / Kongens Store Tale

Kl. 16:30 / Open Air / Bjergkøbing Grandprix

Gratis

Gratis


