HIGHLIGHTS FRA PROGRAMMET
JUBILÆUMSLØB (CHRISTIANSHAVNERMILEN):
Fejr jubilæet ved at svede. Løb en gammel dansk mil (7,532 km) sammen med
Amager Atletikklub.

GEORG STAGE PÅ ASIATISK PLADS:
Kom og oplev det navnkundige skib og dets besætning. Gennem hele weekenden
ligger den smukke fuldrigger ved Asiatisk Plads.

BRUNCH PÅ BROEN:
Indtag din morgenmad i en unikke omgivelser, når vi lørdag morgen dækker op til
brunch på Knippelsbro.

CIRKUS PANIK:
Er du vild med klovnerier, ethjulede cykler, akrobatik og ild? Så skal du kigge ind
Cirkus Paniks store telt, der kommer til at stå midt på Torvegade.

GASOLINE MED CHRISTIANSHAVNS ALL STARS:
Kom og vær med til et brag af en gasolinfest, når Gasoline sætter kvindekraft til
Danmarks største drengerøvsorkesters sange.

FILM PÅ BROEN:
Helt bogstaveligt, vi bruger simpelthen Knippelsbro som filmlærred i aftenskumringen.
Og til formålet har vi fået skabt en helt ny film om Christianshavn af Palle Vedel fra
kunstnergruppen Manden med Kameraet.

BUSKER-DAG:
Vi hylder gademusikanterne under jubilæet! “Busker” er et britisk udtryk for en person,
der optræder i et offentligt rum mod donationer. Hele søndag d. 19 kan du møde et
væld af musikere i gaderne, der, som det hedder på godt dansk, “spiller på hatten”.

KUNSTHÅNDVÆRK OG LOPPEMARKED:
Langs kanalen vil der søndag d. 19. være mulighed for at købe kunst eller sælge din
mågestelskollektion.

HISTORISKE TURE:
I løbet af jubilæet vil du kunne komme på spændende guidede ture rundt omkring på
Christianshavn. Se hvor de gamle slavehandlere boede eller hør de vilde 70'ere på
Chrstianshavn.

MADBODER:
Smag på mange af kulinariske oplevelser, som Christianshavn byder på. Lørdag d. 18.
og søndag d. 19. vil Christianshavns madsteder rykke ud på gaden og byde på
lækkerier.

REGATTA:
Oplev Christianshavns sejlklubber sejle ind i Københavns Havn.

MALERIUDSTILLING I GADEN:
Både C. W. Eckersberg, P. S. Krøyer og Edvard Weie har malet Christianshavn. I Juli
og August kan du mødes deres og mange andre danske kunstneres
Christianshavnermalerier rundt omkring i gaderne.

DEBATTER:
Hvad skal der ske med Christianshavn i fremtiden? Hvordan skal byen se ud? Hvordan
skal den stadig stige trafik håndteres? Søndag d. 19. tager vi debatten om
Christianshavns fremtid.

LINJE 8:
Stig ombord på den gamle sporvogn, linje 8, der plejede at køre fra Bellahøj og til
Christianshavn.

SØVÆRNETS TAMBURKORPS:
Søndag d. 19. kan du opleve Søværnets Tumburkorps marchere langs kanalen.

FIND OS PÅ FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/CHR400/
CHRISTIANSHAVNS 400 ÅRS
JUBILÆUM ER STØTTET AF:

