Velkommen til
Amager
Børnemusikfestival
Vi har glædet os meget til at præsentere programmet
for årets Børnemusikfestival, som i år fylder 10 år.
Tag med imod fjerne himmelstrøg i en interaktiv
cumbia-koncert, få en bid med afro-jazz eller tag en tur
jorden rundt med jazz i alverdens afskygninger. Oplev
også babyblues og dansehits for de allermindste, en
sprudlende New Orleans street parade i Remiseparken,
DJ-show og farverigt børnerave, sanseligt og eventyrligt
musikteater inspireret af den nordiske mytologi og meget
mere. En koncertbillet gælder også til et besøg i værkstedet i Børnekulturhus Ama’r den samme dag. Her står

Festivalen er støttet

billedkunstner Maria Lau Krogh klar til at arbejde kreativt
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med materialer og ideer, der alle sammen springer ud af
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Carl Nielsen smukke ’Jeg ved en lærkerede’. Kom og slå
fantasien løs! Vi glæder os til at møde jer i vores huse
og vise alt det, musikken kan,
når vi oplever den
sammen!

AMAGER ¯ST
LOKALUDVALG

Vi ses
derude!

Lørdag d. 12. februar kl. 11

Corto & Rasputin

Dansemusik fra bjerge og højsletter på Balkan.
Corto & Rasputin spiller serbiske sevdahs og rumænske
horas i moderne klæder. Flamencorytmer og reggaeton
blander sig med romasangenes melankoli og el-guitarens
farver med psykedeliske nuancer. Nye kompositioner og
danske tekster har filtret sig ind i det traditionelle repertoire. Det er sange om længsel og heste, fattigdom og
støvede landeveje, sunget af Gunni Torps hæse røst.
Corto & Rasputin er opkaldt efter to lykkeriddere og
ærkefjender i den italienske tegner, Hugo Pratts, poetiske
tegneserie-univers.
Musikere:
Gunni Torp: Sang, harmonika, saxofon
Simon Nielsen: Guitar
Thomas Büchel: Bas
Matthias Arbo Klein: Trommer, percussion
Alder: fra 5 år men alle er velkomne
Genre: Fusion
Pris: 40 kr
Sted: Kulturhuset Islands Brygge

Søndag d. 13. februar kl. 14

Mambe og rødderne
En interaktiv cumbia-koncert for børn. Hør historien om,
hvordan de afrikanske trommer kom til Amerika, hvordan
de mødte de ”indfødte” fløjter og det spanske sprog.
Ud af kombinationen af de tre kontinenter er cumbia’en
født. Derudover vil børnene kunne prøve at spille maracas og trommer og danse cumbia, som det traditionelt
danses, og vil kunne nyde den smitsomme tropiske
energi fra ”Mambe og rødderne”.
Musikere:
Claudia ”Mambe” Rodriguez: sang, maracas, dans
Ismael Nivia: fløjte, synthesizer, sang
Alex Opazo: trommer, percussion, fortælling
Alder: fra 6 år men alle er velkomne
Genre: Cumbia
Pris: 40 kr.
Sted: Kulturhuset Islands Brygge

Søndag d. 13. februar kl. 11

Tuesday Night Brass Band

New Orleans Jazz når det er allerbedst
Intet er mere festligt end et ægte New Orleans Jazzoptog. Prøv selv om du kan stå stille, når Tuesday Night
Brass Band indtager Remiseparken med deres flotte instrumenter. Når det sprudlende ensemble skaber fest
på gaden, føler man sig hensat til New Orleans med et
orgie af funk, jazz, rhythm’n blues og soul. Forvent en
udadvendt, oplivende og livsbekræftende oplevelse, når
de to trommeslagere og fire blæsere fyrer op for et optog
smækfyldt med energi og glæde. Kom og bliv en del af
optoget, og lad jer rive med af de jazzede rytmer.
Musikere:
Bjarke Nikolajsen: Trompet
Johan Bylling Lang: Tenorsax
Ola Åkerman: Trombone
Henrik Silver: Sousaphone
Søren Frost: Stortromme
Esben Duus: Lilletromme
Alder: Alle
Genre: Street Parade
Pris: Gratis
Sted: Remiseparken (start v. Bondegården)

Musikere:

Mandag d. 14. februar kl. 13

Michael Blicher: Saxofon og fløjte

Astro Buddha Agogo

Dan Hemmer Hammond: Orgel

Med en blanding af jazz, blues og New Orleans soul

Alder: Alle

indbyder Astro Buddha Agogo til en oplevelse for både

Genre: Jazz, blues og soul

øjne, ører og hele kroppen, som kan nydes af publikum

Pris: 40 kr.

i alle aldre!

Sted: Sted Ørestad Bibliotek

Anders Holm: Trommer

Mandag d. 14. februar kl. 10

Bølger

Fortryllende og sanseligt teater
for børn
Havets brusen, himlens fugle og den nordiske mytologi
er hovedtemaerne i værket, Waves, der er skrevet for de
1-4-årige. Sangeren og komponisten selv, Svafa Thorhallsdottir, guider børnene ind i en sanselig eventyrverden.
Mens historien skrider frem, skabes der interaktive og
engagerede situationer ved f.eks. at bruge rytmik-instrumenter, børnenes egen krop, stemme og fantasi.
Dette får børnene til at føle sig som en del af et levende
eventyr, som de kan mærke på egen krop.
Musikere:
Svafa Thorhallsdottir: Sang og komposition
Julius Ditlevsen: Fløjte
Julie Schade: Accordeon
Eyjolfur Eyjolfsson: Langspil
Alder: 1 - 4 år
Genre: Musikteater
Pris: 40 kr.
Sted: Børnekulturhus Ama’r

Onsdag. 16. februar kl. 10

Mustafas Kiosk
– En Strid teaterkoncert
Teater Fantast

Ding dong.” “Hvad skulle det være?
Man kan købe næsten alt. Hvad med en sang om en
kiosk?” “Ja tak.” Kom med indenfor i Mustafas Kiosk til
en fræk og flabet hyldest til mangfoldighed, fantasi,
påhitsomhed og anarki.
Teater Fantast inviterer de 4 -10 årige og deres forældre

Medvirkende:

Alder: 4 – 10 år

med ind i kiosken og præsenterer digtene fra Jakob

Ditte Ylva Olsen

Genre: Teaterkoncert

Martin Strids moderne børnebogsklassiker, som en ægte

Stine Q. Pagh

Pris: 40 kr.

rodebutik af forskellige små historier fortalt med skuespil,

Mads Korsgaard

Sted: ZeBU

dukker, sang og musik.

Torsdag d. 17. februar kl. 10

Thomas og Carl spritter af
Thomas og Carl har trommet, tegnet og leget hver for sig
i de sidste mange måneder og de har savnet helt vildt at
spille sammen. Så de har haft travlt med at spritte rytmer
af og finde ud af hvor mange og hvor hurtige rytmer, man
kan spille med afstand til hinanden og med sikkerheden
i behold. Bevæbnet med blyant, trommestik, computerteknik og slapstick møder Carl og Thomas Rytmevæsnet.
Mød et overflødighedshorn af komik, live tegning, elektronik leg, hjemmebyggede trommer og sjove sange.
Medvirkende:
Carl Quist-Møller:
Trommer, Slagtøj, Tegning,
Gøgl m.m.
Thomas Sandberg:

Trommer, Salgtøj, Sang,
elektronik og gøgl
Alder: 4 +
Genre Elektronisk
Pris: 40 kr.
Sted: Børnekulturhus Ama’r

Torsdag d. 17. februar kl. 11.30

Peter Stavrums
One Man Show

Må man lave sjov med musik? Ja da! Når Peter går på
scenen, er der garanti for masser af musikalsk sjov.
Udstyret med instrumenter, dyr, dimser og dippedutter
jammer han sig gennem et 45 min langt show, hvor der
er fokus på det, som musik og komik har tilfælles
– den gode timing
OBS: Workshop efter koncerten kl. 13
Musikere:
Peter Stavrum
Alder: 5 +
Genre Rytmik og komik
Pris: 40 kr.
Sted: ZeBU

Workshop med Peter Stavrum kl. 13
Til workshoppen vil vi spille på hjemmelavede
musikinstrumenter og lave beats med kroppen også
kaldet bodypercussion.
Alder: Alle
Genre: Workshop

Fredag d. 18. februar kl. 10

Musiksanseriet-koncert
for de yngste
Babyblues, lækre ørehængere, rå-swingende dansehits
og afslappende lyttesange sætter rammen om Musiksanseriets koncert. For de mindste børn hører musik og
bevægelse uløseligt sammen. Børn og forældre vil opleve
en unik mulighed for at forbinde sig og få en dejlig
legestund i Musiksanseriets musikalske univers.
Musikere:
Malene Kjærgård: Sang
Calle Brickman: Klaver
Tobias Dall: Kontrabas
Tira Skamby: Percussion
Alder: 0 - 6 år
Genre Babyblues
Pris: 40 kr.
Sted: Bibliotekshuset

Fredag d. 18. februar kl. 13

Benita Haastrup
- DRUMDRUM

Den karismatiske musiker Benita Haastrup har vundet
flere priser for sit levende og farverige trommespil.
Denne dag kan hun høres med sin trio DRUMDRUM, der
ud over Benita består af vibrafonisten Kaare Munkholm
og bassisten Jens Skou Olsen.
DRUMDRUM er en unik oplevelse af tre musikeres
gnistrende og virtuose sammenspil og spilleglæde.

Musikere:
Benita Hastrup: Trommer & percussion
Kaare Munkholm: Vibrafon
Jens Skou Olsen: Bas
Alder: 3 +
Genre: allesteder fra:
jazz, afrika, folkesange,

Det er original, klangfuld og groovy musik, hovedsagelig

rejser, stemninger

skrevet af Benita – og det er både medrivende, over-

Pris: 40 kr.

raskende og humørfyldt.

Sted: Ørestad Bibliotek, Dramasalen

Lørdag d. 19. februar kl. 9.30 og 10.15

Klassiske minikoncerter
for små lyttere
Tag de små med til en intim, musikalsk oplevelse.

Børn og voksne kan slænge sig på fåreskind, mens de
lytter til korte klassiske cello-duetter spillet af cellisterne
Nicole Hogstrand og Johanna Bolin. Der vil blive spillet
musik fra barokken, lidt svensk folkemusik samt klassisk
musik med mellemøstlig indflydelse.
Musikere:
Nicole Hogstrand: Cello
Johanna Bolin: Cello
Genre: Klassisk
Alder: 0 - 5 år
Pris: 40 kr.
Sted: Kulturhuset Islands Brygge

Lørdag d. 19. februar kl. 13

Jorden Rundt med Malene
Kjærgård
Ta’ dine børn med Jorden Rundt

Malene har fundet sin morfars store gamle rejsekuffert
fyldt med souvenirs og fund fra alle hans rejser i hele
verden. Til koncerten undersøger Malene kuffertens
indhold og børnene vil blive ført ind i små historier om
forskellige lande. Kom med på togtur igennem Rusland,
til byfest på øen Trinidad, tag en slapper på stranden på
Copacabana, tag med til tromme- og dansefest i Ghana
og på cykeltur igennem København.
Det er jazz i børnehøjde, hvor publikum inviteres til at
være aktive medspillere i koncerten.
Musikere:
Malene Kjærgård: Sang
Maj Berit Guassora: Trompet
Johannes Wamberg: Guitar
Tobias Dall: Kontrabas
Tira Skamby: Percussion
Alder: 4 - 10 år
Genre: Jazz
Pris: 40 kr.
Sted: Dyvekeskolen

Lørdag d. 19. februar kl. 15 - 17

BØRNERAVE
med Thomas Vibe

Kom med til et brag af et afdansningsbal, når DJ Thomas
Vibe spiller musik, som det er umuligt ikke at danse til!
Vibe leverer et energisk ”dj-syng-med-show” med
klassiske børnesange i nye udgaver. Han spiller også
TIKTOK hits og pophits, så de lidt større børn kan kridte
danseskoene og være med. Forvent larm, skrig og skrål
og måske nogle dansetrin som du ikke vidste du kunne!
Og der er selvfølgelig kæmpe discokugle også!
De seje børn fra Kulturpiloterne står i baren og
serverer farverige festdrinks til alle aldre.
Musikere:
DJ: Thomas Vibe
Alder: For alle
Genre: DJ
Pris: Gratis men begrænset antal
pladser og kræver tilmelding via billetto
Sted: Kvarterhuset

Søndag d. 20. februar kl. 11

The KutiMangoes

De bliver kaldt for planetens bedste afro-jazz band!
Med rytmiske jazztoner og masser af god energi, byder
The KutiMangoes op til dans. Så tag din bror, søster, far,
mor, bedste i hånden og ryst rumpen til en genial
blanding af vest-afrikanske rytmer og vestlige toner.
Efter koncerten vil der være mulighed for at deltage
i en hyggelig workshop for hele familien.
Kom og lav din egen afrikanske jazz-maske.
Musikere:
Michael Blicher: Saxofon og fløjte
Gustav Rasmussen: Trombones og guitar
Aske Drasbæk: Saxofon
Johannes Buhl Andresen: Keyboard
Casper Mikkelsen/Eddi Jarl: Trommer
Magnus Jochumsen: Percussion
Alder: 5 +
Genre: Afro-jazz
Pris: 40 kr.
Sted: Kvarterhuset

Søndag d. 20. februar kl. 13

Impro-jazz for kids
Publikum kan forvente skønne absurditeter og humor på
højt plan, når den uforudsigelige kultforfatter og performer Jens Blendstrup teamer op med de garvede musikere
Jeppe Zeeberg og Oliver Laumann i et nyt musikalsk samarbejde.
Trioen spiller improviserede koncerter for børn, hvor
indholdet kredser om Jens Blendstrups skæve og
ordrige tekstunivers. Gruppens udtryk fokuserer på
mødet mellem humor og alvor. Samtidig insisterer trioen
på, at musik er kunst, og at kunst også er for børn!
Arrangeret i samarbejde med Vinterjazz 2022.
Musikere:
Jens Blendstrup: Ord
Jeppe Zeeberg: Laver
Oliver Laumann: Trommer
Alder: 5 + men alle er velkomne
Genre: Jazz
Pris: 40 kr.
Sted: Kulturhuset Islands Brygge

Mandag d. 14. – fredag d. 18. februar
kl. 10 – 15

Jeg ved en lærkerede

Jeg ved en lærkerede. I værkstedet kan I hele ugen
dykke ned i Carl Nielsen og Harald Bergsteds smukke sang. Forår og reder, ræve og lærker, bær og buske,
kærlighed til naturen og lysten til at passe på alt det fine
der findes derude - det omsætter billedkunstner Maria
Lau Krogh til ideer, materialer, former og farver. Kom,
hyg og byg - I må blive så længe, I har lyst.
Alder: Alle
Genre: Værksted
Pris: 40 kr. Gratis ved køb af koncertbillet.
Sted: Børnekulturhus Ama’r
Billedkunstner Maria Lau Krogh

Gode råd:
Det er VIGTIGT at I overholder de angivne
aldersgrænser. Vi forbeholder os ret til at afvise

Spillesteder
og adresser i 2300 S:

børn ved døren, hvis de ikke er gamle nok.

Bibliotekshuset / Rodosvej 4

Det er ikke nok kun at købe billetter til børnene.

Børnekulturhus Ama’r / Øresundsvej 8B

Alle skal have billet.

Kulturhuset Islands Brygge / Islands Brygge 18

Tjek spillestedets beliggenhed og kom i god tid.

Kvarterhuset / Jemtelandsgade 3

Der er ikke mulighed for at komme ind, når dørene er

Ørestad Bibliotek / Arne Jacobsens Alle 19

og lukket og koncerten er gået i gang.

ZeBU / Øresundsvej 4

Sluk mobilen og gem slikket i tasken.

Remiseparken - bondegården /

Nyd at være til stede i nuet.

Peder Lykkes Vej 71

Retningslinjer - Covid-19

Dyvekeskolen / Remisevej 14

Som publikum skal I blive hjemme hvis I har
symptomer på sygdom. Derudover er det vigtigt, at
I hjælper os med at holde afstand, god hygiejne og

Praktisk info:

følger retningslinjer og instruktioner fra personalet.

Billetkøb på Billetto.dk

Ved redaktionens afslutning er mundbind for alle

Pris pr. forestilling

over 12 år og coronapas for alle over 15 år påkrævet

Se mere på:

- vi følger myndighedernes anbefalinger og slækker

Facebook.com/amagerbornemusikfestival

på kravene hvis de tillader det.

