Beskrivelse af programmer
Velkommen til Københavnerliv. En ny kulturkanal der vil guide Københavnerne
igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser. Kom med
bag facaden til premieren på de seneste teaterforestillinger og forrest i køen når de
nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver
dig det hele.
Vi sender tv om alt, der interesserer moderne mennesker, som trækker vejret med
storbyens puls, og samtidig giver vi dig stof til eftertanke. Vi håber, at vi kan tænde
op under samtaler med et kosmopolitisk perspektiv, og vi bestræber os hele tiden på
at løbe lige ved siden af den unikke og konstant foranderlige kultur, som
kendetegner København.
Vi vil satse bredt på byliv med følgende kategorier:
Mad og drikke: Barer, cafeer, klubber, restauranter, street food.
Oplevelser: Events, seværdigheder,
Kultur: film, litteratur, musik, teater, kunst
Livsstil/trends: tøj, sko, interiør, bolig, smykker, tasker.
Eksempler på studieformater
Filmmagasin: Vi taler om de seneste film, der får premiere i København og får besøg
af instruktører med tilknytning til København.
Litteraturmagasin: Vi inviterer københavnske forfattere, eller forfattere der skriver
om København, ind til samtale og oplæsning.
Scenekunstmagasin: Vi taler om teater, stand-up, dans, performance art og ser med
når der er premiere og kommer med til prøverne.
Eventmagasin: Vi besøger nye natklubber, nye restauranter, går bag om den røde
løber på teater og filmpremierer, besøger ny restauranter og kommer med i
køkkenet.
Kunstmagasin: Vi taler med kunstnere med tilknytning til København, tager et kig
bag kulisserne på nye kunstudstillinger og ser på kunst i byrummet.
Eksempler på programmer
Villakultur: workshop i personlig storytelling
Tag med Københavnerliv når vi gæster Villakultur og lær hvordan du præsenterer dig
fra din bedste side. Hakon Ask Jensen - aftenens facilitator - hjælper dig med at
dykke ned i din kernefortælling og hvordan du kan bruge den i dit liv. Evnen til at
fortælle en stærk personlig historie er nemlig det fundament, der får chefer,
samarbejdspartnere, kunder og ansatte til at huske dig, engagere sig – og fortælle
historierne videre.

Københavnerliv tager dig med bag facaden på Østerbros nye skøjtehal
København vokser med 10.000 indbyggere om året. Det kræver flere boliger, men
også flere idrætsfaciliteter og fritidstilbud. Der har længe været et stort ønske om en
ny skøjtehal på Østerbro, og derfor har Københavns Kommune sammen med private
aktører udviklet en skøjtehal, der både favner det brede foreningsliv, men også giver
eliteidrætten rum til udfoldelse. Samtidig vil skøjtehallen give et levende kultur- og
fritidsliv til det nye byområde Østre Gasværk Kvarter. Skøjtehallen, skal stå klar i
begyndelsen af 2021. Skøjtehallen Østre Skøjtehal er det første byggeri i Østre
Gasværk Kvarter, som i de kommende år vil udvikle sig til et helt nyt byområde.
Hallen kommer til at byde på en 30 gange 60 meter is-bane med service- og
klubfaciliteter samt publikumsområder med plads til 500 tilskuere. Skøjtehallen til
170 millioner kr. er tegnet af Christensen & Co Architects med Rambøll som ingeniør.
Københavnerliv møder folkene bag og er med til åbningen af den nye skøjtehal.
ALICE slår dørene op til den helt nye todages festival Spectacle
ALICE slår dørene op til den todages festival Spectacle og Københavnerliv tager dig
med. Eksplosiv afrobeat fra Les Frères Smith, kirkekoncert med avantgarde-ikonet
Charlemagne Palestine, elektronisk angolansk protestmusik fra Nazar, når
spillestedet ALICE blænder op for den helt nye festival Spectacle, foregår det løjerne
ikke kun i koncertsalen i baggården. ALICE flyder over med kultur og aktiviteterne
kommer både til at foregå i ALICE, i Union og i Sankt Johannes Kirke på Sankt Hans
Torv. ALICE Spectacle er således på den ene side to dage fyldt med musik. Men det
er også meget mere end det. Det er to dage, hvor hele området bliver udvidet til et
musikalsk eventyrland, hvor du kan opleve talks, film, live radio, plademesse mm. alt sammen inden for en radius på 100 meter.
Natklubben Hello Coco
Vi besøger den nyligt åbnede natklub ’Hello Coco’. Bag klubben står Frederikke
Emma Rubow, Mille Skaarup og Laura Schrøder. De tre kvinder har ambitioner at
gøre op med blærerøve og snobberi og tilbyder gæsterne kram i døren, glimmer på
dansegulvet og kokosdrinks i baren. Hello Coco er de inkluderende fællesskabers
klub med uprætentiøse drinks og højt til loftet. Vi bliver budt indenfor i de farverige
lokaler og tager en snak med holdet bag klubben.
Sydhavn Teater
Vi besøger Sydhavn Teater på lokationen for deres kommende forestilling ”Skyd
Snehvide” på Østre Kapel. Teateret er et site-specific-teater, der aktivt bruger de
mange byrum som scene, hvad enten det er forladte industribygninger,
performancehuset P44 eller som her det over hundrede år gamle Østre Kapel. Vi ser
nærmere på de gigantiske og japansk inspirerede kostumer, oplever det skæve
scenerum og tager en snak med instruktør Marc Wortel om hvilket drama man som
tilskuer har i vente.

Det Lilla Rum
På Nørrebro er der netop åbnet en kreativ og bæredygtig lille bogcafe. Det Lilla Rum
en frivilligt drevet litteraturoase med byttebørs, cafe med økologisk kaffe og the,
hylder med udvalgt litteratur man kan læse på stedet og salg af nye udvalgte
udgivelser, plakater og linoleumstryk. Der vil indimellem være forskellige litterære
og kreative arrangementer; events, digtoplæsninger og oplæg. Vi besøger Det Lilla
Rum og tager en snak med en af stifterne Carla Rafaella Gianetti, drikker en kop
økologisk the i stedets bløde sofa og hører om det kommende arrangement Artist
Talk // Øl og Ord. Med digteren Anja Nielsen, illustratoren Maria Louise Suhr og
journalist og moderator Mia Nexø Gjelstrup. De vil fortælle om processen ved
udgivelsen og tilblivelsen af digtsamlingen “IKKE FRA KØBENHAVN” - om ikke at være
fra København, om at være fra København og hvordan man får streg og skrift til at
stå sammen.
Københavnerpersonligheder
Den 80-årige sangerinde Inge fra jernbanecaféen. Københavnerliv bliver inviteret
indenfor og ser hendes skattekiste af en lejlighed med kostumer, fotografier og
kunst.
Kræmmeren med den krøllede hjerne åbnede sammen med sin hustru den første
Tiger-butik i 1995. Butik nummer to åbnede, fordi svigerinden skulle have et
sommerferiejob. Da parret i 2013 solgte størstedelen af deres livsværk til EQT - og
blev milliardærer - var Tiger-kæden vokset til over 300 butikker i 20 lande. Og den er
kun blevet større siden da. Udseendet afslører heller ikke, at Lennart Lajboschitz er
en rig forretningsmand. Han er mest til strikkede trøjer, åbne skjorter og afslappet
fodtøj. Københavnerliv får lov at komme hjem til manden bag Tiger til en snak om
livet som milliardær og om at bruge sin formue på det københavnske kulturliv.
Supermodellen Maúd Bertelsen. Københavnerliv besøger Danmarks første
supermodel Maúd Bertelsen. I 1960’erne og 1970’erne arbejdede hun sammen med
de dygtigste fotografer i branchen, og billederne af hende blev bragt i førende
modemagasiner som Vogue, Harper’s Bazaar og Linia Italiano. Hendes kunstneriske
spændvidde var enorm, og denne formidable evne til at tilføre hver enkelt opgave
noget særligt førte hurtigt til, at hun fik navnet: modellen med de 100 ansigter. Hun
fortæller sin fascinerende livshistorie og viser fotografier fra sin storhedstid. Vi hører
eksempelvis om hendes møder med tidens kendisser og om hendes medvirken i
Panduro-filmatiseringen Hvad med os?, der indbragte hende en Golden Gate Award i
San Francisco.

Det hemmelige København
De gemte kældre: Vi besøger en insektfabrik under en boligblok. Og den skjulte
korridor under strøget.
De vilde rooftops: hvem har fornøjelsen af at vågne op til udsigt udover Købehavns
tage? Vi besøger københavnere der lever på toppen af byen.
Københavns historie: Hvem har komponeret rådhusklokkerne? Hvordan ser
København ud fra en kinesisk turist synsvinkel? Og tag på tidsrejse i din gade og dit
kvarter med byens nye søgemaskine for historiske billeder.

Programmerne vil blive produceret af bestyrelsen bestående af:
Tv-og medietilrettelægger Annabell Pejah Bennekow
Tv-og medietilrettelægger Amalie Gulløv Bay
Tv-og medietilrettelægger Jeppe Jensen Schjødt.
Journalist og cand. public i litteratur Minna Isor Jeanne Camara,
Journalist og cand.public i filmvidenskab Casper Hindse
Samt frivillige i foreningen Københavnerliv.
Desuden vil vi samarbejde med elever på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole –
Tv- og Medietilrettelæggelse og med elever på NEXT – film og tvproduktionsuddannelsen samt den frivillige forening VINK.
Alle vores programmer bliver produceret i Region Hovedstaden.

