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METROPOLIS – FESTIVAL FOR KUNST OG PERFORMANCE I BYENS RUM // UGE 1
12.-30. august i København
18 internationale og danske forestillinger og installationer 18 unikke steder i byen
Hele København er scene for Metropolis Festival 2015. Kunstnerne tager dig med til gemte og glemte
afkroge af byen, de iscenesætter det velkendte til ukendelighed, og de tager dig med ind i private hjem
og ud på vandet.
I festivalens første uge har vi 10 premierer. Vær forberedt på en intensiv tour de København med
fokus på byens hemmelige steder og på installationer, hvor du selv kan lade dig inddrage. Oplev
svævende labyrint af 40 km tape, mennesker udstillet i glasbur, jonglering med 5 tons majs, ekstatisk
dansefest, at være på flugt midt i byen og meget mere.
Byens hemmelige steder
Refshaleøen
For første gang har vi engageret en gruppe kunstnere og performere til at skabe en forestilling
specifikt til et område i København – Refshaleøen, hvor vi selv har kontor, og som vi er ganske
forelskede i. Hver dag er et eventyr og en opdagelsesrejse i dette landskab af nedbrudt industri, vild
natur, hemmelige dokke, glemte vandbassiner og storslået udsigt.
De 12 europæiske performere med baggrund i nycirkus, dans og teater iscenesætter hver deres lille
afkrog af øen, mens Kitt Johnson, netop Reumertbelønnet, skaber helheden. En overraskende tur
gennem Refshaleøens forunderlige landskab.
”12” af 12 performere og Kitt Johnson 13.-23. aug. på Refshaleøen
Også Wunderland er faldet for Refshaleøen. Én og én ledes man på sanselig vandring gennem havnen
guidet af performere og et GPS-lydsystem.
”Phoenix” af Wunderland 16.-30. aug. på Refshaleøen
Nordhavn
I øjeblikket er Nordhavn en gigantisk byggeplads. Nye bygninger skyder op hver dag og trives side om
side med industrihavnens erhverv. De franske nycirkus-ekvilibrister Le G. Bistaki slår sig ned midt i
dette fascinerende, rå område med deres arsenal af vanvid, humor og opfindsomhed. De jonglerer med
5 tons majs, danser tango, slås, laver voodoo…
”The Baïna Trampa Fritz Fallen” af Le G. Bistaki 12.-14. aug. i Nordhavn
Enghave Brygge
I den anden ende af havnen har vi fundet et glemt hjørne. Når du er kravlet gennem hegnet, er der
svimlende havneudsigt mellem graffitimurene. Her holder franske Groupenfonction dansefest. ”The
Playground” er en fejring af fællesskabet og af livet. Med smittende dans, uimodståelige beats og leg,
der genfortryller byen, får de os til at føle os udødelige for en aften. Og giver os lyst til at feste
sommernatten lang.
”The Playground” af Groupenfonction 14.-16. aug. på Enghave Brygge
Kødbyen
Kødbyen på Vesterbro kender de fleste københavnere, men catalanske Kamchàtka viser os en anden
side af området. De tager os med på flugt gennem kældre, baggårde og tomme bygninger. Hvordan
føles det at være på flugt? Hver time migrerer 24.422 mennesker. Denne højaktuelle forestilling er en
hyldest til alle dem, som verden over beslutter sig for at forlade alt, hvad de har og kender, i håbet om
et bedre liv et andet sted. Og for en stund bliver vi sat i deres sted.
”Fugit” af Kamchàtka 16.-18. aug. i Kødbyen

Inddragende installationer
I 10 dage udstilles 10 forskellige mennesker i et glaskabinet på Strøget. 10 mennesker, som er
undtagelser fra normen. Med festivalens nok mest provokerende koncept bliver gaden igen et sted for
udveksling og debat, når vi konfronteres med disse ’skabninger’, som vi ikke er vant til at møde i det
offentlige rum. De udstilles som sjældne relikvier på museum – eller som i cirkussets freakshow. Tag
forbi hver dag, og få en ny mavepuster.
Ceci n’est pas… af Dries Verhoeven 12.-21. aug. på Gammeltorv
40 km klar tape og en uge går der til at bygge den gigantiske puppe, som skal hænge under loftet i den
gamle kirke. Og som man kan kravle rundt i. Designkollektivet Numen/For Use, der har specialiseret
sig i spektakulære installationer af hverdagsmaterialer, står bag denne vanvittige installation – lige så
umulig og geometrisk præcis som et spindelvæv.
Tape Copenhagen af Numen/For Use 15.-23. aug. i Nikolaj Kunsthal
En anden, som skaber storslåede værker med hverdagsmaterialer, er Karoline H. Larsen. På Skt.
Thomas Plads på Frederiksberg inviterer hun børn og voksne til at bygge en monumental installation
af 100 km farverig snor. Man kan endda klatre op mellem trådene i træerne og gå på opdagelse i en
kalejdoskopisk jungle af snore.
Snorejunglen af Karoline H. Larsen 14.-30. aug. på Skt. Thomas Plads
På en plads klemt inde mellem det gamle og det nye København arbejder Asbjørn Skou med en
installation af foto, collage og interventioner, der forholder sig spekulativt til byen og reflekterer over
terrains vagues – de byrum, der bliver til overs i byplanlægningen.
Kollapsografi af Asbjørn Skou 12.-30. aug. på Christians Brygge
Drengen der aldrig flytter hjemmefra inviterer til åbent hus og audioguidet rundtur i
barndomshjemmet. Rent fysisk bor han ikke længere hos sin mor. I to år har han sovet i sin nye
greenscreen-grønne lejlighed med lyset tændt og videoovervågning 24-7, der transmitterer ham til
væggen i barndomsværelset. Således er han altid hjemme hos moren.
Drengen der aldrig flytter hjemmefra 15.-16. og 22.-23. aug. på Frederiksberg Bredegade
Program: www.kit.dk
Billetsalg: www.scenebillet.dk
Om Metropolis Festival
Metropolis Festival er arrangeret af Københavns Internationale Teater og afholdes hvert andet år. I
2015 er det femte gang, at festivalen fylder byen med international kunst og performance i alle
tænkelige formater. Kunsten udfordrer byens strukturer, hiver storbymennesket ud af rutinerne og
forvandler København til et uforudsigeligt oplevelsesrum.
Pressekontakt: Kommunikationskoordinator Louise Kaare Jacobsen lkj@kit.dk / 23 80 55 39
Fotos: www.kit.dk/2015/PRESSE.html
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Program
The Baïna Trampa Fritz Fallen – Le G. Bistaki (FR)
Flabede nycirkus-charmører bevæbnet med 5 tons majs

12.-14. aug. – Foran Paustian, Nordhavn

Ceci n’est pas… – Dries Verhoeven (NL)
10 dage, 10 tabuer, 10 mennesker udstillet i glasmontre

12.-21. aug. – Gammeltorv

Kollapsografi – Asbjørn Skou (DK)
Imaginær byrumsinstallation med plads til nye drømme

12.-30. aug. – Christians Brygge

12 –12 performere i samarb. med Kitt Johnson (EU)
Skrøbelige performere i monumentalt landskab

13.-23. aug. – Refshaleøen

The Playground – Groupenfonction (FR)
Forestilling, fest og fællesskab

14.-16. aug. – Enghave Brygge

Snorejunglen – Karoline H. Larsen (DK)
Farverig snoreinstallation skabt af publikum

14.-30. aug. – Skt. Thomas Plads

Tape Copenhagen – Numen/For Use (AT)
Gigantisk spindelvævsinstallation af 40 km tape

15.-23. aug. – Nikolaj Kunsthal

Phoenix – Wunderland (DK)
Personlig performancevandring i Københavns havn

15.-30. aug. – Teaterøen/Refshaleøen

Drengen der aldrig flytter hjemmefra – Julian Juhlin (DK)
Åbent hus hos drengen, der aldrig flytter hjemmefra

15., 16., 22. & 23. aug. – Frederiksberg Bredegade

Fugit – af Kamchàtka (ES)
16.-18. aug. – Halmtorvet
Flygt gennem København – en hyldest til Europas migranter
Engram – Osynliga Teatern (SE)
20., 21., 23., 27., 28. & 30. aug. – Vor Frue Kirke
Audio-walk der lader dig opleve verden, som var det sidste gang
Radio Free Mermaid – Skræp (DK)
Sejltur på flydende lydstudie

20.-22. aug. – Nordre Toldbod

Rule™ – Emke Idema (NL)
Et spil om demokrati, etik og medmenneskelighed

24.-26. aug. – Kulturstyrelsens foyer

Arbejd Arbejd – Seimi Nørregaard (DK)
Performanceinstallation om underbetalt arbejdskraft

24.-25. aug. – Carlsberg

Looking for Courage – Opera Nord og Sifenlv New Media Studio (DK/CN) 26.-29. aug. – Ørestad
Musikdramatisk totaloplevelse og vandreforestilling
Et Dukkehjem – Fix & Foxy og Teatergrad (DK)
Teaterklassikeren over dem alle som doku-teater

27.-29. aug. – Sted oplyses på sms

Tape Riot – Asphalt Piloten (CH)
Spor af tape, lyd og bevægelse gennem Københavns bydele

28.-29. aug. – 4 ruter, se www.kit.dk

I Demokratiets Navn – Steen & Hejlesen og Den Sorte Skole (DK) 28. aug. – Domhuset, Nytorv
Musikalsk-visuel manifestation af grundlovens jubilæum
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