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Fotograﬁer, glæde og inspiration
Snart blænder Copenhagen Photo
Festival igen op for 11 spændende dage
med fotograﬁet som den akse, det hele
drejer som.

Bogføring
og revision

Det gode fotograﬁ

»Fotograﬁet er blevet et
sprog, som alle forstår og taler
pga. den teknologiske udvikling hvor alle tager billeder
med deres telefoner, iPads
og med platforme som f.eks
Instagram. Og det er både
godt og skidt – godt, fordi et
foto på få sekunder kan bringe folk sammen uanset, hvor
vi beﬁnder os på kloden. Skidt
fordi det skaber en masse billedstøj og selﬁe-fokusering,

Murerer

ERIKSB

Computer/
IT & internet

Computer support
hjemme hos dig!
Vi ordner din computer på under en
time... nemt, hurtigt og sikkert og
med 100% tilfredshedsgaranti!
Vi hjælper med bl.a. fjernelse af virus
og spyware, windows problemer,
Word, gen-installation, opsætning,
rådgivning og meget mere...
Andersen Computer Support
Alle har ret til professionel support

Telefon 70 25 25 26
Dødsbo

DØDSBOER KØBES!
KONTANT AFREGNING, TOPPRISER PÅ
TEAKTRÆ, PALISANDER, FIGURER OG
PORCELÆN, SAMT BEDRE INDBO,
HURTIGT OG NEMT. RING TLF: 53 33 76 99

www.Design-antik.dk

DØDSBOER, FLYTTERESTER MM KØBES.
Alt ryddes inkl. loft, kælder og udhuse.
Vi kommer overalt i København og
omegn med kort varsel.

Uforpligtende tilbud gives.
Ring til Lise: 50 50 53 39
jakand69@gmail.com • www.lds55.dk

Copenhagen Photo Festival 1.-11.
juni. Ofﬁciel åbning i Photo City 1.
juni kl. 17. Alle er velkomne. Læs
mere om festivalen på www.copenhagenphotofestival.com

Rengøring
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Fast hjælper
Fast dag

S TA L L AT

35 39 51 33
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www.frederiksberg-el.dk

35 35 00 32

Det meste under et tag...

Gulvservice
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BOGHOLDERHUSET

men fokuseret program, som
også henvender sig til både
eliten og de helt unge. For
eksempel er vores fokus i
Photo-City på især de yngre,
upcoming fotografer.
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Siden Maja kom til, har
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Fokus og bredde

festivalens sekretariat med
hende i spidsen brugt en del
tid på at ﬁnde nye rammer
og også begrænse, om ikke
ambitionerne for festivalen,
så omfanget.
Folk kunne ikke rigtig nå
rundt til alle tilbuddene på
den relativt korte tid, festivallen varer. Så vi fokuserer nu
på et lidt mindre, men mere
målrettet program med
højere krav til udstillingernes
kvalitet, Målet er et bredt,

Frederiksberg El-installation A/S
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LØN - MOMS

men også tid udfordrer den
etablerede branche. Men i
denne sammenhæng vælger
vi at sige: Godt. Lad os prøve
at klæde folk på til at kunne
håndtere mediet, og lad os
fokusere på, hvad der gør et
fotograﬁ seværdigt – hvad
der rykker ved vores selvbevidsthed og viden om det
samfund, vi lever i.«

El-installatør
H.C. Ørstedsvej 55,
butik

REGNSKAB

Copenhagen Photo Festival har tidligere haft kontor i Carlsberg byen. I dag holder de til i den smukke
Villa Kultur, der ligger på Østerbro. »Det er et fantastisk og inspirerende sted at arbejde,« siger Maja
Dyrehauge, der er direktør for festivalen. Foto: Martin Sørensen

N

r man bidt af fotografering, bare vild med mediet
eller har man overhovedet
ingen holdning til det. Copenhagen Photo Festival er en
oplevelse for alle i alle aldre.
Ofte præsenteret i rå lokaler,
containere, cafeer, kulturhuse, sågar vaskerier, som
på den måde bryder med det
stilrene, men måske til tider
lidt stive museumsbesøg.
»Over hele København
kan man i dagene 1. til 11 juni
opleve mere end 50 udstillinger med ind- og udenlandske
fotografer – både professionelle og amatører,« fortæller
Maja Dyrehauge Gregersen,
der siden 2012 har været en
del af Copenhagen Photo
Festival og i dag er direktør
for hele foretagendet.
»Vores vision er at styrke
fotoet som udtryksform og
vores evne til at opleve den.
Og vi vil hele vejen rundt.«
Centrum for det hele bli-

Siden 2012 har Kunsthal
Fotograﬁsk Center hvert år åbnet
deres sommerudstilling, så den
falder sammen med åbningen
Copenhagen Photo Festival, som
er 1. juni. Således også i år, hvor
de åbner dørene for en gruppeudstilling med overskriften 'Herbarium – fotograﬁ og botanik'
der fokuserer på professionelle
danske, nordiske og andre nordeuropæiske samtidskunstnere.
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ver Photo City, der kommer
til at ligge på en stor byggegrund bag ved Østre Gasværk
Teater på Østerbro, og som
vil byde på hele 12 udstillinger centreret omkring den
nedlagte transformerstation
'Understationen'. Dertil har
festivalen et samarbejde med
teatret, hvor de har fået lov til
at låne deres hovedscene til
bl.a. ﬁlmscreenings og performances. Når man synes,
man har nydt nok af Photo
City, kan man bevæge sig ud
i byen og opleve omkring 40
forskellige udstillinger.
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Af Lilla Loft
red@lokalavisen-va.dk

FOTO PÅ VESTERBRO

Dag: 40 38 17 96
Aften: 38 28 58 34
– så du: ”Rene ord
for pengene”

Malere
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Alt maler og tapet arbejde
udføres til billige priser.
Loft + vægge malet i stue + vær.
fra kr. 4.250,- + moms inkl. matr.
Uforpligtende tilbud, gerne
vedligeholdelses konto.
Malerfirmaet A. Lorentzen
v/Michael Hansen

Dansk kvalitet når det bedst

ALT MALERARBEJDE
UDFØRES
Uden falske rabatter!
Til kvalitetsbevidste &
konkurrence dygtige priser.
Hjælper gerne med flytning
af tunge møbler m.m.
Ring for skriftligt tilbud
Gratis & uforpligtende.

Nyt badeværelse eller renovering
af gamle udføres. Fliser opsættes.
Gulve, vinduer, døre, lofter, vægge.
Trapper støbes, facaderenovering
Understrygning af tegltage.

Bekæmpelse
af skimmelsvamp

Murermester

20 99 53 54
Henrik Ibsensvej 24

www.mortenholgersen.dk

Håndværker
service
Alt i villaen, lejligheden,
sommerhuset & kolonihaven

Laver både stort & småt
Tlf. 2829 9681
Niklas K. Johansen

www.alletidershjemmeservice.dk

Sundhed & helse

MJ FIT LIV
Fysioterapeut og personlig træner
tilbyder træning, test og vejledning
m.m. til private og virksomheder.

Ring og hør
nærmere

Michael

Tlf: 60 37 92 49
- sammen når vi dit mål www.mjitliv.dk

DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

Brug vores annoncebygger:
tastselv.minby.dk
Ønsk tillykke eller sælg din sofa,
byt din lejlighed, søg et job,
annoncér et loppemarked m.m.
via tastselv.minby.dk.
Vælg annoncetype:
· Tillykke:
· Øvrige: opret ord annonce.
Book annoncen og betal online.

Loppemarked
SAMLERTRÆF
for GAMMELT LEGETØJ, tog, biler, dukker, spil m.m. FREDERIKSBERGHALLEN, JensJessensvej, SØNDAG 30.
APRIL, kl. 11-15, GRATIS ADGANG, tlf.
40284057

Køb & salg
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Oplevelserne
ﬁnder du i
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Trælast
& tømmerhandel
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Morten Holgersen

3871 0331

0DOHUÀUPDHW
KP Sørensen

Og på Pumpestationen
fylder afgående elever fra Kbh
Film&Fotoskoles rummet med
fotograﬁer, ﬁlm og installationer.

Alt i Murer- &
Tømrerarbejde

Vi sliber & lakerer gulve.

FORÅRSTILBUD

WAREHOUSE9 byder på Fatamorganas sommerudstilling - en afslutningsudstilling fra Danmarks
Fotograﬁske Billedkunstskole,
der omfatter fotograﬁske og
ﬁlmiske værker.

Tømrer- &
snedkermester

Ring og få en uforpligtende snak
om din håndværkeropgave

Afhøvling - Afslibning
af gulve. Alle former
for efterbehandling.

I DGI-Byen udstiller nuværende
og tidligere studerende fra DMJX
et udvalg af deres bedste
fotograﬁer.
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EL, VVS OG MURER-

www.BNGULVE.dk

Men Vesterbro har mere at
tilbyde under Photo festivalen:
I Råhuset kan man opleve
Grønland/Impressions from the
edge of Greenland af Jens Anton
Thygesen, 1946-1989, der blev
fanger i Scoresbysund.

Hver torsdag

Byens puls

HJÆLP
Vi mangler malerier, lige fra
anerkendte kunstnere til helt
ukendte. Rammer købes også.
Øbro Kunsthandel
Strandboulevarden 25,
Tlf. 35261921/40137454.

