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METROPOLIS – FESTIVAL FOR KUNST OG PERFORMANCE I BYENS RUM 
12.-30. august i København 
 
18 forestillinger, vandringer og installationer 
18 unikke steder i byen 
18 kunstnere/kompagnier fra Barcelona, Amsterdam, Toulouse, Wien, Beijing, København mm. 
 
Sæt kryds i kalenderen 12.-30. august, hvor Metropolis Festival for femte gang udforsker København, 
forstyrrer rutinerne og iscenesætter byen og bygninger til ukendelighed. Kunstnerne har valgt 18 
unikke steder i byen. Nogle kender du, nogle kender du ikke, nogle forsvinder om lidt… men i august 
måned er de scene for Metropolis. 
 
Du skal snøre de gode vandresko, for forestillinger, vandringer og installationer fra hele Europa 
bringer dig rundt i hele byen, ud på vandet, ind i andres hjem. 
 
I en tid, hvor vi er udfordret i forhold til sammenhold, mangfoldighed og den fri dialog, sætter 
Metropolis borgeren i centrum for kunsten. Du får ikke lov at læne dig tilbage og bare kigge på. 
Kunstnerne sætter dig i flygtningenes, slavearbejdernes, de tabuiseredes og din nabos sted. 
 
Oplev f.eks. 
Tabuiserede mennesker udstillet i glasbur på Strøget 
Fyrige franskmænd jonglere med skovle og 5 tons majskorn 
At være på flugt gennem København 
Et højaktuelt spil om demokrati og medmenneskelighed 
At kravle i en gigantisk, svævende installation lavet af 40 km klar tape 
 
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 
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Side 2 

Program 
 
The Baïna Trampa Fritz Fallen – Le G. Bistaki (FR) 12.-14. aug. – Sted på www.kit.dk   
Flabede nycirkus-charmører bevæbnet med 5 tons majs 
 
Ceci n’est pas… – Dries Verhoeven (NL)  12.-21. aug. – Gammeltorv 
10 dage, 10 tabuer, 10 mennesker udstillet i glasmontre 
 
12 –12 performere i samarb. med Kitt Johnson (EU) 13.-23. aug. – Refshaleøen 
Skrøbelige performere i monumentalt landskab 
 
The Playground – Groupenfonction (FR)  14.-16. aug. – Enghave Brygge 
Forestilling, fest og fællesskab 
 
Snorejunglen – Karoline H. Larsen (DK)  14.-30. aug. – Sted på www.kit.dk  
Farverig snoreinstallation skabt af publikum 
 
Tape Copenhagen – Numen/For Use (AT)  15.-23. aug. – Nikolaj Kunsthal 
Gigantisk spindelvævsinstallation af 40 km tape 
 
Phoenix – Wunderland (DK)   15.-30. aug. – Refshaleøen 
Personlig performancevandring i Københavns havn 
 
Fugit – af Kamchàtka (ES)   16.-18. aug. – Halmtorvet 
Flygt gennem København – en hyldest til Europas migranter 
 
Drengen der aldrig flytter hjemmefra – Julian Juhlin (DK)  15., 16., 22. & 23. aug. – Frederiksberg Bredegade 
Åbent hus hos drengen, der aldrig flytter hjemmefra 
 
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)  20.-22. aug. – Nordre Toldbod 
Sejltur på flydende lydstudie  
 
Rule™ – Emke Idema (NL)   24.-26. aug. – Sted på www.kit.dk 
Et spil om demokrati, etik og medmenneskelighed 
 
Arbejd Arbejd – Seimi Nørregaard (DK)  24.-25. aug. – Carlsberg 
Performanceinstallation om underbetalt arbejdskraft 
 
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) 27.-29. aug. – Sted oplyses på sms 
Teaterklassikeren over dem alle som doku-teater 
 
Tape Riot – Asphalt Piloten (CH)  28.-29. aug. – Sted på www.kit.dk  
Spor af tape, lyd og bevægelse gennem Københavns bydele 
 
I Demokratiets Navn – Steen & Hejlesen og Den Sorte Skole (DK) 28. aug. – Domhuset  
Musikalsk-visuel manifestation af grundlovens jubilæum 
 
Kollapsografi – Asbjørn Skou (DK)  12.-30. aug. – Christians Brygge 
Imaginær byrumsinstallation med plads til nye drømme 
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