Hvidovre Bymidte
Opgørelse og status over Midlertidige Aktiviteter (ayr, 20/10-15)
Afholdte og løbende arrangementer/aktiviteter
Dato + Tidspunkt

Titel

Genre

Beskrivelse

Arrangør

Antal deltagere Budget

26. november 2014

Workshop om
Risbjerggård
Midlertidige
Aktiviteter i
Hvidovre Bymidte

Sted

Workshop

En workshop afholdt i samarbejde med GivRum omkring udviklingen af
midlertidige aktiviteter i Bymidten.

Hvidovre Kommune og
GivRum

Ca. 70

70.000

Hele 2015

Urban Roots /
Graffiti-væg

På og omkring
Projekthuset,
Posthuset

Graffiti

Siden januar 2015 har foreningen, Urban Roots, brugt lokalerne på
Urban Roots / Hvidovre
Projekthuset som et værksted. Urban Roots er en forening i Hvidovre,
Kommune
som har til formål at samle unge og voksne med interesse i streetart og
graffiti. Den forsøger at virke kriminalpræventivt, da foreningen lægger
kræfter i at finde dekorationsopgaver til medlemmerne og derved undgå
den ulovlige graffiti. Lokalerne fungerede som samlingssted/atelier for
foreningens kunstnere og samtidig et undervisningssted ved div.
workshops og foredrag. Som udgangspunkt er foreningens tilbud være
rettet mod unge over 18 år, da de ikke har andre steder at udfører deres
kunst på lovligvis og er blevet for gamle til ungdomsskolens tilbud. Men da
interessen har været stor omkring Urban Roots er der også etablerer et
hold for 15-18 årlige. Urban Roots har også opført en stor graffiti-væg på
plænen ved Projekthuset, som er en fortolkning af maleriet i KB-salen og
synliggør, at man befinder sig i Hvidovre Bymidte. Da Projekthuset skal
nedrives i løbet af november 2015, er foreningen flyttet til nye lokaler på
Posthuset.

Ca. 20

29.071,(Graffiti-væg)

31. januar 2015

Rock på
Risbjerggård

Risbjerggård

Koncert

En aften med flere lokale bands.

Risbjerggårds Venner

?

5.490,-

6. marts 2015

Pharfar

Medborgersalen

Koncert

En koncert med Pharfar arrangeret af Musikfabrikken med tilknytning til
Hvidovre Musikråd.

Hvidovre Musikråd /
Musikfabrikken (Gustav
Leth / Nicolaj Due)

?

?

Forår 2015

Café NO NAME

Risbjerggård

Café, møde- og
udviklingsforum

En borgerdrevet café med en meget kort levetid. De nåede vist at afholde Café NO NAME
to møder, før de opløste sig selv.

?

0,-

Forår 2015 (maj + juni)

Midlertidig
Hvidovre Hvidovre
Imidlertid

Plænen ved
Projekthuset

Kunstværk/
Siddeinstallation

Et midlertidigt kunstværk af billedkunstneren Camilla Nørgård, som et
Hvidovre Kunstråd,
billede på denne Bymidtens forandring. En mindre plads med bænke lavet Hvidovre Kommune og
af genbrugt materiale (mursten,
Camilla Nørgård
fliser, marmor o. lign.) doneret at Hvidovre-borgere.

Ca. 20

50.000,(Finansieret
af Hvidovre
Kunstråd)

20. juni 2015 og 3.
oktober 2015
Kl. 10 - 17

Byttemarked

Risbjerggård

Marked

Et byttemarked for Hvidovre-borgere, hvor overskuddet blev givet til
Eva-Pernille Naserian
Frelsens Hær, Røde Kors og Genbrugshallen i Hvidovre. Arrangørens
Stæhr Poulsen m.fl.
egen beskrivelse: "Byttemarkeder er pengeløse genbrugsmarkeder, hvor
man kan bytte brugbare ting med andre. Vores gamle ting har værdi, og
ved at bytte med hinanden kan vi forlænge tingenes levetid, spare penge
og hjælpe hinanden. Konceptet er simpelt: Find nogle ting frem, som du
ikke bruger mere, men som er for gode til at smide ud. Tag dine ting på
byttemarked og placer tingene på de forskellige borde, opdelt efter
kategori. Derefter kan du frit tage de ting, som du har brug for."

ca. 80

0,-

Tilbagevendende
månedlig arrangement,
som startede i foråret
2015.

Madfællesskabet Risbjerggård

Mad / Fællesspisning

Et fællesskab om sund mad på og uden for Risbjerggård. Visionen er at
give rum for fællesskaber, som går på tværs af sociale og etniske
grupper, af unge og gamle og af enlige og familier. Alle som har lyst til
inviteres til et måltid mad på Risbjerggård, hvor man enten tager en ret
med eller laver maden i fællesskab. Visionen er også at lave bæredygtig
mad med råvarer som kan være dyrket økologisk.

Madfællesskabet: Tine
Gomard, Lisbeth Flink
Nielsen m.fl.

Ca. 10

5.000
(Finansieret
af KFA)

Forår + Sommer 2015
Innosite/Stage
Plænen ved
Opført under Vestegnens Your Mind: Inside Projekthuset
Kulturuge 2015 (Uge 37) the Camera & An
Unknown Bird

Kunstværk/Skulptur/Scene- Opførelse af midlertidigt skulptur samt scene-/siddeinstallation af Hvidovre- Hvidovre Kommune og
og siddeinstallation
borgere. Værket er resultat af Kommunens deltagelse i InnositeDAC
konkurrencen ’Stage Your Mind’. Innosite er en innovationsplatform for
byggesektoren, som er sat i verden af Realdania og Energistyrelsen med
Dansk Arkitektur Center som ”bestyrer”. Vinderen blev den armenske
landskabsarkitekt David Musaelyan, hvis projekt ’Inside the Camera & An
Unknown Bird’ blev udvalgt blandt 58 idéer fra nær og fjern. Skulpturen
hviler på Hvidovres identitet som en filmby kombineret med et møde- og
kultursted. Opførelsen fandt sted under Vestegnens Kulturuge 2015.

Ca. 15

90.000,-

Vestegnens Kulturuge
2015 (Uge 37)

Film i Hvidovre
Bymidte,
Innosite, Koncert
med Mathias
Heise, Rappelling
på Rådhuset,
Bymidtens
Nuancer, Lys
Over Vestegnen

Rådhuset,
Medborgersalen,
Risbjerggård
Projekthuset,
Plænen ved
Projekthuset

Film, Rappelling,
Udstilling, Lyskunst

ca. 150 i alt

ca. 100.000,(Finansieret
delvist af KFA
og VKIR)

Forår 2016

Awartha

Hele Bymidten,
Midlertidigt kunstværk
Området omkring
Rådhuset

Hvidovre Kunstråds andet projekt. Kunstneres (Orsolya Bagala)
Hvidovre Kunstråd,
beskrivelse: "Et kunstprojekt i samarbejde med Hvidovre-borgere. En
Orsolya Bagala
udsmykning og nyt samlingssted I området omkring Rådhuset. Selve
udsmykningen vil bestå af hærdet glasplade med print, hvor printet er
produceret med udgangspunkt i et maleri som kunstneren har lavet.
Glaspladen og derved billedet vil være belyst af solcellelamper. Den del af
projektet, hvor det handler om samarbejdet, vil handle om opsætningen
af solcellelamperne, hvor borgerne sammen med kunstneren laver
"fatninger" til lamperne, som vil bestå af små spejlstykker og farvet glas
trykket ned I noget cement eller evt. ler. Når lamperne lyser, vil disse små
stykker reflektere lyset og glimte I mørket, så der kunne komme masser
glimmer over Hvidovre om aften. Hvis denne udsmykning ikke kommer til
at passe ind i de kommende arkitektoniske udformning, så kunne man
alligevel beholde lamperne efter projektets udløb og placere det andre
steder, hvor de stadig kommer borgerne til gode."

?

50.000,(Finansieret
af Hvidovre
Kunstråd)

21. maj 2016

Loppemarked

Risbjerggård +
Plænen

Hvidovre Håndbold planlægger at afholde et loppemarked på
Risbjerggård og plænen omkring gården.

Under Vestegnens Kulturuge 2015 havde forskellige arrangementer i
Hvidovre Kommune,
Bymidten, som godt kan falde under kategorien Midlertidige Aktiviteter.
Musikfabrikken, VKIR
Heriblandt realiseringen af det føromtalte Innosite-projekt, Open Air Film:
All Incluvise, Filmcafé på Risbjerggård med historiske film om Hvidovre
(arr. af Forstadsmuseet), Rappelling på Rådhuset, udendørs Jazz-koncert
med verdensmesteren i mundharpe, Mathias Heise, lysinstallationen
Bymidtens Nuancer på plænen, lyskaster monteret på taget på Rådhuset
og Ungdomsfilm på Medborgersalen.

Kommende arrangementer/aktiviteter

Marked

Hvidovre Håndbold / Pia ?
Vennike

?

