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Bolig
Boligbytte
Haves: Lys moderne 4
vær., 94 m2 tæt på
Kastrup Havn. Fælles
tagterasse, Husleje 8.900
inkl. varme. God pforhold.
Ønskes:
Billigere og mindre i
Kastrup - gerne med
tilladelse til
vaskemaskine.
Henvendelse
japn@godmail.dk

Husk loppemarked på
Sundbyvester plads,
lørdag d. 14 september.
Salg fra 10 til 16. Så
sluttert loppemarkedet
for i år og vi takker alle,
stadeholder som kunder,
for en dejlig sæson og vi
håber at vejrguderne er
os nådig, den sidste gang,
men uanset vejret, står vi
på vores plads og sælger
ud af vores loppeting.
Vi ses Brit og Lone
Guldbergsgade Marked
hver LØRDAG 10-17 :-)
LopPepladser: 81280835

681'%< I december så det nye, københavnske designermarked
Loft Bazaaren første gang dagens lys på Refshaleøen, og den
kommende weekend åbner Loft Bazaaren dørene hos det kreative fællesskab PB43 på Prags Boulevard 43.
Her kan man opleve 40 stande med design, interiør, keramik,
grafik, gadgets, køkkensager, vintage, bolig, smykker og accessories. Som i december proklamerer arrangøren, at designermarkedet også er for mænd, der forkæles med en retro grillbar med hjemmelavet Cocio og nyfortolket cowboytoast - samt
oldschool arcadespil. Musik og kaffe leveres af ’Sort Kaffe og
Vinyl’ fra Vesterbro.
Læs meget mere om de deltagende designere på facebook.
com/LoftBazaaren. Bazaaren har åbent lørdag 14. og søndag 15.
september, begge dage klokken 10.00-17.00. Entré 25 kroner. /haj

Job søges
Handyopg udføres
tømrer, maler murer Ring
Nikolaj 40354342

Loppemarked
GÅRDLOPPEMARKED
d. 15. september kl.
10-15 . Indgang ad porten
ved Grækenlandsvej 50.
Ca. 20 boder og kaffe/
kagebod. Aflyses ved
regn.
VEJLOPPEMARKED
22/9 10-15, GF Nørholm
Nørholm Alle, 2770
50% tilmeldte husstande
Forbehold f/dårligt vejr

SKAL VI SES? PÅ
VÅREN´S
LOPPEMARKED .VOR
LOKALE CYKELSMED
STILLER OP--CAFE
VÅRE SÆLGER KAFFE
, KAGE ,OG VAND .
SPÆNDENDE BODER .
PÅ PLÆNEN V.
BACKERSVEJ/
FLORENSVEJ .
LØRDAG D.14-09 . KL.
10 TIL KL. 14 .

Klik ind på smartannonce.dk - Vælg avis og klik på kategorien Findalt og lav din egen
annonce. Nemt, hurtigt og billigt Priser fra kr. 50,Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på: 20 60 48 73 eller
ann.sma@berlingskemedia.dk. Denne handling skal udføres online på:
Smartannonce.dk Godkendt betaling: Dankort

Priser
fra kr. 150,-

*RVSHO
$0$*(5%52 Amagerkoret Conquerors og Claes Wegener inviterer på musikalsk herretur med gospelworkshoppen ’Men in
Black Suits & Songs’ lørdag 21. september klokken 10.00-22.00
i Nathanaels Kirke i Holmbladsgade. Og herretur skal tages
helt bogstaveligt, der er adgang forbudt for koner, kærester og
andre madammer.
Claes Wegener er kendt for at innovere gospelmusikken og
give danske salmer nyt liv med nutidige gospeltoner. Niels Ellingsøe synger i Amagerkoret Conquerors og sammen er de
kommet på ideen om en men only-workshop i en gospelverden
domineret af kvindestemmer.
Her får man lov til at lyde som mand, uanset om man har
hentet sin sangerfaring fra lægterne på fodboldstadion, brusekabinen, dansen omkring juletræet eller et kor. Conquerors
lover at det bliver sjovt og spændende. Og at det kommer til
at lyde så godt, at mændene aldrig glemmer den sejrs- og heltefølelse, de oplever undervejs. Workshoppen sluttes med en
gratis koncert klokken 19.30, hvor Conquerors varmer op for
herrekoret, og hvor trunterne måske så alligevel kan snige sig
ind. Workshop og frokost koster 300 kroner, tilmelding på www.
conquerors.dk. /haj

Godkendt betaling: Dankort

Ønsk tillykke via www.smartannonce.dk - vælg avis
og klik på Tillykke (private) nemt, hurtig og billigt.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os
på: 20 60 48 73 eller ann.sma@berlingskemedia.dk
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.$67583 Efter flere år i det kreative miljø i blandt andet Berlin
og Firenze vender billedkunster Anne Louise Blicher tilbage til
Danmark og har 1. september etableret atelier i Bryggergården
tæt ved Kastrup Havn.
»Efter at have været væk fra København i en del år, så vil
jeg nu gerne udforske et nyt område af byen for ikke bare at
vende tilbage til det samme. Fra Berlin ved jeg, at der i storbyer
hele tiden opstår nye spændende områder, hvor det er inspirerende for kunstnere som mig at være. Så det ledte jeg efter i
København og faldt for Bryggergården, som er et utrolig fedt
initiativ. Der er et interessant miljø, hvor jeg i de rå rammer
kan være med til at sætte mit eget præg på stedet,« siger Anne
Louise Blicher, som er uddannet klassisk kunstner.
Anne Louise Blicher beskæftiger sig med klassisk håndværk,
men har samtidig en moderne tilgang til kunsten, som primært
består af oliemalerier og print. I sine værker er hun inspireret
af naturen, som hun nu kommer tæt på i sit nye atelier. /haj

.ODVVLVN
.%(1+$91 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har
igen indledt sine onsdagskoncerter i de københavnske kirker
og på diverse spillesteder.
Som sædvanlig drypper der også et par koncerter ned på
Amager, første gang onsdag 18. september klokken 17.00 i Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, hvor publikum kan
høre Peterson-Berger: Romancer Schumann: Klaverkvartet op.
47. Medvirkende er Nina Åberg, sopran, og Anton Nilsson, klaver, samt Peter A. Nielsen, violin, Josefine Weber, bratsch, Josefine Opsahl, cello, og Matias V. Hansen, klaver.
Næste dryp bliver onsdag 23. oktober klokken 17.00 i Christians Kirke, Strandgade 1, hvor programmet lyder på Dvorák:
Serenade op. 44 Brahms: Violinsonate i G-dur (uddrag). Medvirkende er et blæserensemble under ledelse af Iain McLarty, samt
Peter Andreas Nielsen, violin, og Simon Møller Jensen, klaver.
På www.onsdagskoncerter.dk kan man finde det fulde program. Koncerterne arrangeres af Wonderful Copenhagen. Gratis adgang. /haj
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5(67$' Der er koncert for de 2-8 årige med orkestret Babulja
lørdag 14. september klokken 14.00 i Dramasalen på Ørestad
Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19.
Orkesteret spiller musik for børn og barnlige sjæle med varme
og charme. De er berygtede for at mikse swing, django, balkan
og afro med ørehængende melodier, som gør det svært ikke at
kaste sig ud i en omgang dans og leg. På bibliotek.kk.dk/biblioteker/orestad kan man bestille billetter til 30 kroner. /haj
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751%< Britta M udstiller malerier på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10 i perioden 9.-30. september.
Britta M, der for nylig er flyttet til Amager, er ved at slå sit
navn fast i kunstnerkredse og blandt samlere for sine specielt
komponerede malerier med afsæt i figuren firkant. Nu åbner
hun med udstillingen op for et bredere publikum og viser 14
udvalgte malerier, i enten olie eller akryl og i hendes specielle
abstrakte stil. /haj
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&+5,67,$1,$ Operaen på Christiania, Bådsmandsstræde 43 byder på fredag 13. september klokken 22.00 på Latin Brasilian
Music Nite med José Carlos II og Bambamoleque Band plus dj,
danseshow og surprisegæst. Publikum kan hygge sig og danse
til salsasamba, merenguelambada, chachacharap og brazilfunk.
Entré 50 kroner. /haj

