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FREDERIKSBERG GENNEM 100 AR



2015 ER 100-ÅRET for de grundlovsændringer, der blandt andet 
gav kvinder valgret til Rigsdagen, Folke- og Landstinget. Med temaet 
”Frederiksberg gennem 100 år” dykker FRBDAGENE ned i byens  
historie i de 100 år, der er gået siden det politiske medborgerskab 
blev udvidet til at omfatte majoriteten af Danmarks voksne befolk-
ning.

Programmet byder på et væld af sjove, skæve og oplysende oplevel-
ser for enhver smag. Byvandringer gennem de dele af Frederiksberg, 
der opstod i tiden omkring 1915, musik, teater, sport og foredrag 
er blot noget af det du kan opleve, når byens erhvervs-, kultur- og 
idrætsliv igen i år indtager gaderne med deres aktiviteter.

Med familiedagen om søndagen er der lagt op til en festlig dag for 
børn og barnlige sjæle, når området omkring Frederiksberg Hallerne 
på Jens Jessens Vej omdannes til et mekka af sjov og leg i vandets  
og idrættens tegn. 

Kom og vær med. Og rigtig god fornøjelse. 

Jørgen Glenthøj  Morten Jung 
Borgmester  1. viceborgmester, formand  
 for Kultur- og Fritidsudvalget

Danske Kvinders Valgretstog d. 5. juni 1915. 
En del af deputationen på Amalienborg Slotsplads.
Foto: Det Kongelige Bibliotek, Billedsamlingen.

           I 
GRUNDLOVENS
TEGN 



Torsdag den 4. juni kl. 17.30-18.30
TANKER & BOBLER: ER GRUNDLOVEN FORÆLDET?
Er loven fra 1849, der bl.a. mangler bestemmelser om menneskerettigheder, stadig tidssvarende? 
Lægger den nok vægt på ligestilling mellem mænd og kvinder? 
Tager den tilstrækkeligt højde for Danmarks medlemskab af EU? 
Og hvad med domstolene - har de for megen eller for lidt magt? 
Oplæg og diskussion med Marlene Wind, professor i Statskundskab ved Københavns Universitet.
Under overskriften ’Tanker & Bobler’ afholder Biblioteket Frederiksberg en række fyraftensarrange-
menter, hvor ny viden formidlet af førende forskere går hånd i hånd med et glas bobler. Husk kon -
tanter til et glas bobler, når Tanker & Bobler varmer op til FRBDAGE med et oplæg om Grundloven.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3
Fri entré

Flintholm

Lindevang

Solbjerg
Fred.berg 

Forum

HER KAN DU OPLEVE FRBDAGENE I ÅR:

Flere gader og veje lægger i år asfalt til et væld af akti-
viteter. Med gult er markeret de steder, hvor du finder 
de største koncentrationer. Men husk at der herudover 
er et hav af arrangementer fordelt ud over HELE byen.

           I 
GRUNDLOVENS
TEGN 

H.C. ØRSTEDS VEJ

VÆRNEDAMSVEJ

PETER BANGSVEJ

RÅDHUSPLADSEN

GL. KONGEVEJ

AMALIEVEJ

THURØVEJ

JENS JESSENS VEJ - FAMILIEDAG SØNDAG

Der tages forbehold for fejl og ændringer. 
Tjek derfor også http://frbdage.frederiksberg.dk



GADERNE / VEJENE / PLADSERNE 
LØRDAG DEN 6. JUNI 

Lørdag den 6. juni kl. 10-18 
H.C. ØRSTEDS VEJ lukkes og Frederiksberg Erhverv invite-
rer til ”mødet med familien Danmark”. Med gratis morgen-
mad til de første morgenfriske. Musik med kvinden i fami-
lien som omdrejningspunkt, modeopvisning og masser af 
gode slagtilbud fra vejens butikker gennem hele dagen.
Arrangør: Frederiksberg Erhverv og butikkerne på  
H.C. Ørsteds Vej 
Fri entré 

Lørdag den 6. juni kl. 10-24
VÆRNEDAMSVEJ lukkes og bourgeoisiet morer sig med 
Burlesque-dans anno 1915, franske toner fra scenen med 
en hyldes til den franske frihed. 
Arrangør: Frederiksberg Erhverv 
Fri entré 

Lørdag den 6. juni kl. 10-24
Kom forbi AMALIEVEJ og nyd livets glæder - der vil være 
mulighed for at købe mad og drikke samtidig med der vil 
være musik i teltet. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 10-16 
PETER BANGSVEJ er vejen, hvor fællesskabet og folke-
køkkenet er i højsædet. Der vil være boder foran mange 
butikker, smagsprøver og hvem ved - måske er der en 
kendt kok, der kigger forbi. 
Arrangør: Frederiksberg Erhverv 
Fri entré 

Lørdag den 6. juni kl. 10-18
GL. KONGEVEJ omdannes til det mondæne og officielle 
Frederiksberg, hvor man kan møde fine fruer, smage børne-
slik anno 1915, blive præsenteret for menukort à la 1915 og 
ganske sandsynligt ender det med en flash mob.
Arrangør: Frederiksberg Erhverv 
Fri entré 

Lørdag den 6. juni kl. 10-24 
THURØVEJ omdannes til en fantastisk fest med live musik 
med fremragende musikere, heriblandt MESERET og Joel 
med bandet FLAVOUR. Opvisning ved ART DJEM Akro-
ba tik og Dans. Aktiviteter for børnene og mulighed for at 
gøre et godt loppefund. 
Arrangør: Beboerforeningen + Bartof Café 
Fri entré

Se mere og følg med i de løbende opdateringer på 
Facebook: Frbdage ’gang i gaderne’

VÆRNEDAMSVEJ

Der tages forbehold for fejl og ændringer. 
Tjek derfor også http://frbdage.frederiksberg.dk



FREDERIKSBERG RÅDHUSPLADS
LØRDAG DEN 6. JUNI KL. 11-15 

Kl. 10-21 
INTERNATIONALT MARKED 
Fra den 2.-6. juni gæster Det Internationale Marked byen 
med 10 stande med varer fra flere steder i Europa. Der 
vil være mulighed for at købe de mere traditionelle varer 
såsom ost, pølser, smykker og meget mere fra de forskel-
lige lande. 
Arrangør: Frederiksberg Kommune 
Sted: Frederiksberg Rådhusplads 

MASSER AF BLANDET MUSIK ! 
FRA DEN OVERDÆKKEDE SCENE VIL DER VÆRE 
MUSISKE INDSLAG MED BL.A. MADS BJØRN,  

DE TO KÆLDERKOLDE, ELSEBETH DREISIG,  
FREDERIKSBERG MUSIKHØJSKOLE, FREDERIKS-
BERG TEATER OG MUSIC CONFUCIUS INSTITUTE 

MADS BJØRN
Mads Björn er en 35-årig dansk sanger, sangskriver og 
multiinstrumentalist, der har udgivet 2 meget anmel-
derroste soloalbums. Seneste udgivelse er How To Giggle 
And Give In, og som ved debuten Monolith arbejdede og 
indspillede han selv i sit eget studie - denne gang med 
fokus på 80’ernes store produktioner og lyd. Fallulah, Car-
park North og Rick Astley gæstede albummet.
Mads Björn har spillet en lang række koncerter over de 
seneste år - som soloartist og med band, bl.a. som support 
på Teiturs, Tim Christensens og Carpark North’s turnéer. 
Han har arbejdet sammen med en lang række danske og 
udenlandske kunstnere - senest som producer for TV-2 på 
pladen “Det Gode Liv”.
Mads Björn går sine helt egne veje inden for den alternative 
popmusik med sine stemningsfulde sange, der indeholder 
elementer fra både pop, electro og rock, og som kommer 
til udtryk i et særegent atmosfærisk, intimt univers. 

DE2KÆLDERKOLDE
Vi er en duo, der spiller vore fortolkninger af klassiske 
rock, blues og Rock’nRoll numre - lige noget at danse til. Vi 
spiller f.eks. numre af Rolling Stones, Chuck Berry og Eric 
Clapton. Besætningen består af guitar og sang, assisteret 
af backtrack, som vi selv har produceret, dvs. vi har både 
bas og trommer osv. med i lydbilledet, men fysisk er der 
kun to musikere på scenen.
Navnet ”de 2 kælderkolde” opstod som en tilfældighed. 
Vi har øvet i en (kold) kælder gennem flere år, og med lidt 
snak frem og tilbage opstod ”to kælderkolde” - som jo be-
kendt også kan betyde 2 pilsnere.

MUSIC CONFUCIUS INSTITUTE 
(MCI) på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
(DKDM) blev etableret i 2012 som et samarbejdsprojekt 
mellem det Kongelige Danske Musikkonservatorium og 
Central Conservatory of Music (CCOM) i Beijing. Institut-
tet har til formål at øge den musikalske og kulturelle udvik-
ling og udveksling mellem Danmark og Kina. 
Instituttet beskæftiger sig primært med fire områder; Vi 
informerer og vejleder studerende som har interesse i at 
samarbejde musikalsk med eller studere i Kina og vi tilby-
der undervisning i de traditionelle kinesiske instrumenter 
samt kinesisk sprog og kultur. Vi har et stort samarbejds-
projekt med danske gymnasier over hele landet, som kun-
ne tænke sig at lave undervisningsforløb med fokus på 
kinesisk sporg eller kinesisk musik. Sidst men absolut ikke 
mindst, arbejder vi på at fremme musik-dialog på tværs 
af den danske og kinesiske kultur ved at optræde til snart 
sagt alt fra officielle ceremonier til mindre kulturarrange-
menter.
Vi har pt. 6 kinesiske musikere fra Central Conservatory of 
Music Beijing som skal være i Danmark i et år, og i løbet af 
året vil der blive afholdt adskillige koncerter og aktiviteter, 
hvor de vil spille og præsentere traditionel kinesisk musik 
for et bredt publikum, som favner både gymnasieelever, 
professionelle musikere, politikere og erhvervsfolk. Da 
der ikke findes andre kulturinstitutter med fokus på tradi-
tionel kinesisk musik i Europa end Music Confucius Insti-
tute på Frederiksberg, er efterspørgslen stor, og udover at 
nå ud til alle hjørner af Danmark, har vi også allerede nu 
arrangeret koncerter i Hamburg, Milano og Frankrig.

Kl. 12-14
MUSIKHØJSKOLEN
Musikhøjskolen stiller op med rytmiske bands fra musik-
skolen og fra det konservatorieforberedende MGK - fra 
indsmigrende poptoner til temperamentsfulde rockrytmer.

Kl. 13
MUSIK MED STORE FØLELSER
Opera Frederiksberg inviterer til koncert med sopranen 
Elsebeth Dreisig, der synger en række arier om mulig og 
umulig kærlighed fra Puccini, Mozart og Delibes.
Sangen kan gøre selv en trænet tilhører helt stum. Else-
beth Dreisig har optrådt med rollen før og både ligner og 
lyder som den perfekte Cho-Cho-San. Opera Frederiks-
berg er endnu ikke en verdensscene, men har alligevel 
været så heldige at kunne præsentere Elsebeth Dreisig. 
Elsebeth er uddannet på Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium i 1994. Hun fik en Reumert det år for Årets 
Opera for sin rolle i ”Skriftestolen” på Det Kongelige Te-
ater, og hun har også sunget på Den Jyske Opera og fik 
stor ros for ”Madame Butterfly” på Det Kongelige Teaters 
turnescene også kendt som Guidopera.. 

TILBAGE TIL FREMTIDEN  
- EN MILEPÆL FOR DEMOKRATIET!
Foreningen Creative Roots består af landskabsarkitekter 
og bydesign-studerende, der søsætter urbane projekter 
i byrummet, hvor det allervigtigste er at skabe sammen 
med lokale borgere. Kom og vær med, når de i anledning 
af FRBDAGE inviterer på en tur tilbage til fremtiden - de-
mokrati og grundlov er omdrejningspunktet, når du bl.a. 
tager en tur med tidsmaskine eller går efter at vinde præ-
mien i foreningens konkurrence. 
Arrangør: Creative Roots

BODER PÅ RÅDHUSPLADSEN 

TAG CYKLEN TIL UGANDA
Der bliver konkurrencer og underholdning i velgøren-
hedens tegn, når den velgørende studenterorganisation 
CBS Building Tomorrow cykler til Uganda for at rejse pen-
ge til et skolebygningsprojekt. Kom forbi og hjælp til med 
at cykle de ca. 7.000 km fra Frederiksberg til Uganda. 

COPENHAGEN IRISH SET DANCERS 
Copenhagen Irish Set Dancers kommer og fortæller om 
den underholdende og uhøjtidelige setdans - den traditio-
nelle irske dans, der ligesom Les Lanciers danses i 4 par 
i en kvadrille. 

Kl. 10-15 
NYSGERRIG EFTER AT MØDE ANDRE KULTURER?
Kom og mød udvekslingsstudenter og frivillige fra AFS In-
terkultur. Hør hvordan I kan få en oplevelse for livet og få 
verden inden for jeres fire vægge. 
Sted: AFS Interkultur, Nordre Fasanvej 111. 

SPORT STACKING KLUB
Nyt på Frederiksberg. Helt kort går Sport Stacking ud på at 
stable kopper i forskellige formationer på hurtigst mulig tid. 

SINGLEROCK KØBENHAVN 
Kom til boden ved Frederiksberg Rådhus og hør nærmere 
om, hvilke muligheder singler fra 45-? har for at mødes til 
fredagscafé, foredrag, vandreture, fester samt i det hele 
taget dele kulturelle oplevelser i København og omegn. 
Arrangør: Foreningen Singlerock København

KOMMUNALBESTYRELSEN 
Kom og få en snak med byens lokale politikere om det poli-
tiske landskab gennem de sidste 100 år på Frederiksberg. 

BØRNEHUSET EVIGGLAD 
Den private institution Børnehuset Evigglad fortæller om 
det særegne ved deres børnehus, der rummer masser af 
plads inde og ude og som har by, skov og strand som en 
del af deres pædagogiske tilbud i hverdagen.

Læs mere om de enkelte aktiviteter, kunstnere og 
spille tider på www.frbdage.frederiksberg.dk  
Sted: Frederiksberg Rådhusplads
Fri entré

MADS BJØRN

MUSIC CONFUCIUS INSTITUTE

DE2KÆLDERKOLDE

ELSEBETH DREISIG



FREDAG DEN 5. JUNI

Fredag den 5. juni kl. 21 
TROELS JENSEN - VOKAL, GUITAR OG KLAVER. 
BLUES/ROOTS
Troels Jensen har spillet blues gennem snart 40 år. Alle-
rede i 60’erne turnerede han med Sonny Terry & Brownie 
McGhee. Han 
indspillede med 
Sunnyland Slim 
og har senere 
turneret i Dan-
mark og i ud-
landet med Bo 
Diddley. Grand 
Old Man - Dan-
marks mr. Blues. 
Sted: Bartof 
Café, Nordre 
Fasanvej 46
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 23.30 
THOMAS HELMIG JAM
Træd ind i Helmigs univers til en festlig aften på teater-
caféen med rødder tilbage til Aveny Teatret. 
Sted: Café Kellerdirk, Frederiksberg Allé 102. 
Entre: 90-110 kr. 

LØRDAG DEN 6. JUNI 

Lørdag den 6. juni kl. 11 
ORION BRASS BAND  
Det populære Orion Brass Band er et 10 mands stort brass 
band, der hvert år leverer stemning i de københavnske 
gader under Copenhagen Jazz Festival. Musikken bliver 
leveret med smæld, med dyb respekt for traditionen, og 
med plads til fornyelse og en god portion funk. 

Lørdag den 6. juni kl. 11-12
MED HÆNDERNE SIR VI KLAP KLAP KLAP!!
Plejehjemmet Akaciegården og Fru Bugges Danseinstitut 
inviterer alle børn (3-7 år) til dans, sang og musik.
Voksne i alle aldre er også velkomne! Vi skal danse alle de 
gode gamle børnedanse, og skråle i vilden sky. 
Akaciegården er et plejehjem i Frederiksberg Kommune. 
Beboerne glæder sig så meget til at danse med børnene, 
deres forældre, bedste- og oldeforældre.
Har du selv børn, eller børn i din nærhed i alderen 3-7 år, 
skal I tage hinanden under armen og komme og danse 
med os! Der er levende musik og god stemning.
ALLE kan deltage, det kræver ingen forkundskaber!
Skulle du have lyst til at deltage men ingen børn, du kan 
dække dig ind under, er du selvfølgelig også velkommen! 
:-) Vi har brug for alle hænder og fødder!
Kom i god tid.
Adresse: Nimbusparken 26
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 16.15 
KVINDE-EKKOER - STÆRKE KVINDER I MUSIKKEN 
FØR OG NU
Tre talentfulde og stærke kvinder, pianist Cathrine Pen-
derup, sopran Helene Hvass Hansen og komponist Ylva 
Lund-Bergner, sætter fokus på 100-året for kvinders valg-
ret ved at fejre kvinden gennem den klassiske musik. 
Sted: Revymuseet, Allégade 5
Entré: 125 kr.

Lørdag den 6. juni kl. 18-22 
SUFI SALON
Musik og dans - en fremførelse af værker af den persiske 
digter Rumi og den pakistanske digter Faiz Ahmed Faiz. 
Arrangør: SUFI SALON 
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 18 
”ROCKAKADEMIET”- ROCK/ROOTS.  
FRBDAGE PÅ THURØVEJ
”Rockakademiet” spiller musik fra den tid, hvor garage-
rock virkelig blev spillet rundt omkring i garagerne - med 
det gode, gamle håndværk og spilleglæden i højsædet. 
Det nærmeste Thurøvej kommer på en god gammeldags 
vejfest. Skal høres og opleves. 
Sted: Bartof Café, Nordre Fasanvej 46. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 21 
ASH PLANT + SPECIAL FEAT. PADDY LAWLESS 
(IRLAND) - IRSK FOLK/ROOTS
Hvad enten ”Ash Plant” spiller på en lille intime pub eller 
på en stor festivalscene, er publikum altid garanteret en 
stor oplevelse - som at være på den grønne ø selv. Dette 
bliver en aften helt ud over det normale. Masser af irsk 
stemning + irsk øl fra fad. 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3. 
Entré: 70 kr

Lørdag den 6. juni kl. 21 
PAUL BANKS SOLOKONCERT - BLUES/RAG
Begrænsninger i form af stilarter eller etiketter hører sig 
ikke til her. Det er blot at slå ørerne ud og prøve at følge 
med. Det her er noget af det ypperligste man finder på den 
danske musikscene. Ekvilibristisk guitarspil, strengespil 
og sange. 
Sted: Bartof Café, Nordre Fasanvej 46. 
Fri entré

MUSIK UDE I BYEN

Lørdag den 6. juni kl. 21
JAZZ REMIXED FEAT. DJ LUCIA ODOOM
Lørdag aften udgør Frederiksberg Brandstation en stem-
ningsfuld ramme for en særlig kvinde-orienteret udgave 
af Copenhagen Jazz Festivals populære koncept ”Jazz 
Remixed”. Aftenens særlige kvindefokus er lagt i sikre 
hænder på Dj Lucia Odoom, som de fleste kender som 
kulturjournalist, blogger, redaktør, musiknørd og tidligere 
radiovært på Det Elektriske Barometer. ”Jazz Remixed” er 
et af de mest populære temaer under Copenhagen Jazz 
Festival, hvor det har holdt til på skiftende lokationer rundt 
omkring i byen, og som sidste sommer rykkede ind i Frede-
riksberg Brandstations helt unikke rammer. 
Sted: Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26
Fri entré 

Lørdag den 6. juni kl. 23.30 
DECCO BAND 
Få en gedigen indsprøjtning rock’n’roll, når cover-bandet 
spiller lørdag aften op med nye og personlige versioner 
fra deres bagkatalog, der tæller flere hundrede rock- og 
country-klassikere.   
Sted: Café Kellerdirk, Frederiksberg Allé 102. 
Entré: 90-110 kr. 

FREDERIKSBERG BRANDSTATION

FREDERIKSBERG BRANDSTATION

(FRA 2014)

PAUL BANKS



SØNDAG DEN 7. JUNI

Søndag den 7. juni kl. 15 
”BRICKMAN DALL” TRIO - JAZZ/ROOTS
”Brickman Dall” Trio spiller modern/mainstream jazz/roots 
med fine afstikkere til gammeldags swing og smukke bal-
lader. Vel mødt. Calle Brickman: klaver, Tobias Dall: bass, 
Nikolaj Dall: trommer. 
Sted: Bartof Café, Nordre Fasanvej 46. 
Fri entré

Søndag den 7. juni kl. 15 
MALENE MORTENSEN DUO - VOKAL JAZZ
Karrieren har haft kometagtig form for den fascineren-
de sangerinde, der allerede har mange udgivelser i eget 
navn på cv’et. Når Malene går på scenen i forbindelse 
med FRBDAGE, optræder hun med vokal, piano og guitar. 
Med sig på scenen har hun bassisten Paul Hinz. 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3. 
Entré: 60 kr.

Søndag den 7. juni kl. 16 
KONCERTEVENT I MØSTINGS HUS
Møstings Hus præsenterer i samarbejde med ensemblet 
Lydenskab et program med ny, klassisk musik, skrevet af 
kvinder. 
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5. 
Fri entré

Søndag den 7. juni kl. 17-18 
GOSPELKONCERT MED GOOD HOPE
Gospelkoret ”GOOD HOPE” består af ca. 45 sangere og 
ledes af Lise Leiko Yoshida (korleder) og Karoline Spaul-
ding (pianist). Repertoiret består af en blanding af nyere 
contemporary gospel, spirituals og traditionel gospel. 
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51.
Fri entré

FREDAG DEN 5. JUNI

Fredag den 5. juni kl. 10 
FESTGUDSTJENESTE TIL FRBDAGE 
Med provst Kirsten Jørgensen. 
Sted: Frederiksberg Kirke, Pile Allé 1. 
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 17-18.45 
KOR KONCERT
I anledning af FRBDAGENE afholder Frederiksberg Sogns 
Spirekor, Juniorkor samt Pigekor koncert i Frederiksberg 
Kirke. Korene ledes af Lis Vorbeck. Pigekoret akkompag-
neres af Allan Rasmussen. Junior- og Spirekoret akkom-
pagneres af Herman Vorbeck 
Sted: Frederiksberg Kirke, Pile Allé 1.
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 12 
MINIKONCERT TIL FRBDAGE
Et kvarters smukke, klassiske toner i Frederiksberg Kirke. 
Arrangør: Midsommerbarok - Frederiksbergs klassiske 
musikfestival. 
Sted: Frederiksberg Kirke, Pile Allé 1. 
Fri entré

LØRDAG DEN 6. JUNI

Lørdag den 6. juni kl. 11-15 
GOSPELKONCERT 
Det rytmiske og funky gospelkor GOOD HOPE, der primært 
synger nyere ”contemporary” gospelmusik, inviterer til 
sommerkoncert. 
Arrangør:  Gospelkoret Goodhope. 
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 12 
MINIKONCERT TIL FRBDAGE
Et kvarters smukke, klassiske toner i Frederiksberg Kirke. 
Arrangør: Midsommerbarok - Frederiksbergs klassiske 
musikfestival. 
Sted: Frederiksberg Kirke, Pile Allé 1. 
Fri entré

SØNDAG DEN 7. JUNI

Søndag den 7. juni kl. 10.30 
HØJMESSE
Gudstjeneste ved Henny Kvist. 
Sted: Emmauskirken, Den danske Diakonissestiftelse,  
Peter Bangs Vej 1D.
Fri entré 

Søndag den 7. juni kl. 12 
MINIKONCERT TIL FRBDAGE
Et kvarters klassiske toner i Frederiksberg Kirke.
Arrangør: Midsommerbarok - Frederiksbergs klassiske 
musikfestival. 
Sted: Frederiksberg Kirke, Pile Allé 1. 
Fri entré

KIRKERNE

FREDERIKSBERG SOGNS KOR



UDSTILLINGER 

ONSDAG - SØNDAG DEN 3. - 7. JUNI 
Onsdag den 3. juni til søndag den 7. juni kl. 10-18 
MIT HJEM ER MIT SLOT
Bolig og havemesse med mere end 200 udstillere, der vi-
ser nyeste trends inden for bolig- og haveindretning, antik 
og vintage, kunsthåndværk og gastronomi. 
Arrangør: Danske Slotsudstillinger ApS. 
Sted: Det Kgl. Danske Haveselskabs Have, Frederiksberg 
Runddel 1.
Entré: 120 kr.

FREDAG - SØNDAG DEN 5. - 7. JUNI 

Fredag den 5. til søndag den 7 juni kl. 10-16 
RUNE T. KIDDE. 1957-2013
Oplev et festfyrværkeri af tegninger, ord og tanker af en 
helt central personlighed i dansk tegneseriekunst. Stort 
udvalg af tegninger fra den gyldne tid i 80’erne fra små fan-
zines over albumudgivelser til det folkelige gennembrud.
Sted: Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel.
Entré: Voksen: 50 kr., Sen./Stud: 40 kr., Børn u. 18 år gratis

Fredag den 5. til søndag den 7 juni kl. 11-17 
INGVAR CRONHAMMAR ”H”
33 år efter at Cisternerne blev drænet, kommer vandet nu 
tilbage i det 4.320 kvadratmeter store vandreservoir dybt 
under Søndermarken. 
Sted: Cisternerne, Søndermarken - overfor Frederiksberg 
Slot. 
Entré: 40-50 kr.

Fredag den 5. til søndag den 7 juni kl. 11-16 
SÆRUDSTILLING:”7 SIGNATURER SÆTTER SCENEN”
Teatertegning i tusch & pen. Et udvalg af museets origina-
le teatertegninger udstilles for første gang offentligt. Teg-
ningerne er af Erik Werner, Otto Nielsen, Maggi Baaring, 
Georgia Flensborg, Valdemar Møller, Viggo Thomsen og 
Thomas Winkler. 
Sted: Revymuseet, Allégade 5.
Entré: 50,- (voksne), 40,- (slm./senior, stud.), gratis (0-17 år)

Fredag den 5. til søndag den 7 juni kl. 11-16 
”EI BLOT TIL LYST”  
- UDSTILLING OM ROMANTIKKENS TEATER
Bakkehusmuseet belyser i denne særudstilling teatret 
som fænomen i perioden 1800-1850 med udgangspunkt i 
de tre dramatiske forfattere Knud Lyhne Rahbek, Adam 
Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg. Udstillingen er 
åben indtil 14. juni 2015. 
Sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23. 
Entré: 45 kr.

Fredag den 5. juni til søndag den 7. juni kl. 11-15 
FRBDAGE ÅBENT HUS:  
5 INTERNATIONALE KUNSTNERE 
Atelier Verket rummer 4 malere og en billedhugger, maler 
Adam A.Bengtsson, maler Jacob Herskind, maler Rama 
King Nash, maler Yoshiki Nakahara og billedhugger Car-
sten Fun Jensen. Verket har udstiller rundt omkring i Dan-
mark, senest på Frederikshavn Kunstmuseum. 
Sted: Verket, Sankt Knuds Vej 34. 
Fri entré

LØRDAG DEN 6. JUNI 

Lørdag den 6. juni kl. 11-16
AASE SEIDLER GERNES
Retrospektiv udstilling i Møstings Hus, der for første gang 
nogensinde præsenterer Aase Seidler Gernes’ selvstæn-
dige kunstneriske virke og dokumenterer hendes livslan-
ge samarbejde med ægtemanden, billedkunstneren Poul 
Gernes. 
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 12-17 
THE HOUSE IS A NEST FOR DREAMING,  
A SHELTER FOR IMAGINING
Udgangspunkt for B-husets to-dages udstilling er Gaston 
Bachelards bog The Poetics of Space. I bogen beskriver 
Bachelard huse som steder for drømme og poesi. I huse 
gemmer sig et hav af historier, som gennem tiden har ak-
kumuleret sig i vægge og rum. 
Sted: B-Huset, H.C. Ørsteds Vej 65, baghuset. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 14-16.30 
MUSEUMS MARATHON
På Frederiksbergmuseerne kan du opleve billedkunst, 
litteratur og scenekunst. De fem museer og udstillings-
steder, der alle ligger ved Frederiksberg Have og Sønder-
marken, viser tilsammen alt fra humor og satire i billeder 
og scenen over salonkultur til den nyeste samtidskunst. 
Du kan følge turen hele vejen rundt til alle fem steder og 
kombinere det med en tur gennem to af hovedstadens fi-
neste parker.
Tiderne på museumsmaraton bestående af et besøg og en 
omvisning er som følger:
Bakkehusmuseet kl. 14
Cisternerne kl. 14.30
Storm P. Museet kl. 15
Revymuseet kl. 15.30
Møstings Hus kl. 16
Fællesbilletten, der giver adgang til alle husene samt en 
kop kaffe i Møstings Hus, koster i alt 100 kr. 

Lørdag den 6. juni kl. 11-16 
KUNSTRUNDEN PÅ FREDERIKSBERG
Igen i år vil en lang række kunstnere med atelier på Fre-
deriksberg åbne dørene for publikum under FRBDAGENE.
Arrangør: Kunstnerlauget af 2013. 
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 15-18 
FERNISERING PÅ BYENS HEGN  
AKSEL MØLLERS HAVE
Metroselskabet inviterer til fernisering af værket Spea-
king Labyrinth på Byens Hegn ved Aksel Møllers Have. 
Arrangør: Metroselskabet. 
Sted: Aksel Møllers Have

SØNDAG DEN 7. JUNI 

Søndag den 7. juni kl. 11-16
AASE SEIDLER GERNES
Retrospektiv udstilling i Møstings Hus, der for første gang 
nogensinde præsenterer Aase Seidler Gernes’ selvstæn-
dige kunstneriske virke og dokumenterer hendes livslan-
ge samarbejde med ægtemanden, billedkunstneren Poul 
Gernes. 
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5. 
Fri entré

Fredag den 5. juni til søndag den 7. juni kl. 11-16 
INSIDE OUTSIDE
Her vises de nyeste malerier af Nynne Saverys serie in-
spireret af skeletter, som hun har set på Naturhistorisk 
Museum i Paris og Zoologisk Museum i København. Der 
er fernisering fredag d. 5. juni kl. 19-21. 
Arrangør: Atelier Nynne Savery.
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1. 
Fri entré

COPENHAGEN PHOTOFESTIVAL 2015 I PHOTORIET
Fotograf Anne Marie Sørensen åbner ny udstilling.
Sted: Photoriet, Pile Allé 55 A. www.photoriet.dk
Fri entré

FREDAG DEN 5. JUNI

Fredag den 5. juni kl. 16-18 
100 ÅRS BADEMODE
I anledning af 100 året for kvinders stemmeret og at Kvin-
delige Kunstners Samfund fylder 100 år i 2016 har en ræk-
ke kvindelige kunstnere dannet en frise over 100 års bade-
mode. Frisen indvies med en reception på grundlovsdag. 
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1. 
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 11-16  
KB-HALLEN - ET FREDERIKSBERGSK  
SAMLINGSSTED
Udstillingen viser ud fra et bredt og varieret materiale de 
mange funktioner KB-hallen har haft siden opførelsen i 
1937 og frem til branden i 2012. 
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2. 
Fri entré

Fredag den 5. og lørdag den 6. juni kl. 10-16 
ALECHINSKY ”PAPIRETS TROLDMAND”
Udstilling med Alechinsky. Ætsninger, lito og akvarel. 
Sted: Arthouse, Danas Plads 10. 
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 16-19 
THE HOUSE IS A NEST FOR DREAMING,  
A SHELTER FOR IMAGINING
Udgangspunkt for B-husets to-dages udstilling er Gaston 
Bachelards bog The Poetics of Space. I bogen beskriver 
Bachelard huse som steder for drømme og poesi. I huse 
gemmer sig et hav af historier, som gennem tiden har ak-
kumuleret sig i vægge og rum. 
Sted: B-Huset, H.C. Ørsteds Vej 65, baghuset. 
Fri entré



VERKET - ÅBENT HUS



Lørdag den 6. juni kl. 16 & kl. 19 
ET SPIL OM ET STED I DANMARK.
En stadsarkivar, et rytmisk kvindekor, 4 skuespillere, nogle 
børn fra 6 klasse og en fortælleklub. Hvad har de tilfælles? 
Udover at have tilknytning til Frederiksberg? Og være til 
stede i 2015?
Måske har de det til fælles, at de sammen prøver at give 
en idé om, hvordan livet så ud i byen for 100 år siden. Og 
hvad der er sket med Frederiksberg, siden kvinderne fik 
valgret, og siden velfærdssamfundet tog over. 
Vi kan fejre, at det er 100 år siden, at byen fik landets før-
ste skoletandklinik, vi kan fejre, at vi ikke længere behøver 
at bespise 1100 fattige mennesker om dagen, som Camilla 
Nielsen gjorde det dengang, og vi kan fejre, at byen var 
fremsynet og byggede lyse og sunde lejligheder. Vi kan 
fejre så meget. Og det gør vi i det smukke nyskrevne egns- 
spil om Frederiksberg i 100 år.
Sted: Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26. 
Fri Entré 

TEATER -  SØNDAG DEN 7. JUNI
 
Søndag den 7. juni kl. 13 & 15 
KIOSKEN
Vi opfører en kiosk inspireret af de gamle københavner-
kiosker. Her kan børn og voksne opleve de oplagte skue-
spillere, når de går ombord i kiosken med historier om 
stedet og livet, anskuet fra hver deres verden. En rejse-
grammofon leverer lydsiden!
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9. 
Fri entré

Søndag den 7. juni kl. 15 
POESI I PRIVATEN
Sejer Andersen inviterer til 40 minutters yndlingspoesi i 
sit eget hjem - oplæsning og musik. Hos Sejer Andersen. 
Arrangør: Vitus Bering Teatret, v/ Sejer Andersen
Sted: Forhåbningsholms Allé 11 A, 1. th. 
Fri entré

TEATER - FREDAG DEN 5. JUNI 

Fredag den 5. juni kl. 16 & 16.50 
POESI I PRIVATEN
Sejer Andersen inviterer til 40 minutters yndlingspoesi i 
sit eget hjem - oplæsning og musik. Hos Sejer Andersen. 
Arrangør: Vitus Bering Teatret, v/ Sejer Andersen
Sted: Forhåbningsholms Allé 11 A, 1. th. 
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 20-01 
MUSICAL TEATERET OG DIKTATURET 
Sang og teater tableau i anledning af FRBDAGE. Der vil 
gennem aftens forløb være musiske indslag og organist 
Raivis Zandovskis spiller mellem pauserne på flygel. 
Sted: Sct. Lukas Kirke, Christian Richardtsvej 1 - 3. 
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 21 
STAND UP COMEDY - ”OPEN MIC”
Stand up fra de største talenter i dansk comedy. Skarpe 
jokes og fængende fortællinger fyres af fra et velvalgt 
hold af komikere. Stand up i sin rene form med nerve, im-
provisation og latterbrøl. Aftenens værter: Mikkel Rask og 
Frederik Rosgaard. 
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3. 
Fri entré

TEATER  - LØRDAG DEN 6. JUNI 

Lørdag den 6. juni kl. 14 
SALON MED SANNE SØNDERGAARD
I anledning af fejringen af grundlovens 100 år og dermed 
kvinders valgret, byder Revymuseet indenfor til en moder-
ne salon. Mød komikeren, forfatteren og debattøren San-
ne Søndergaard. Sted: Revymuseet, Allégade 5. 
Entré: 125 kr.

Lørdag den 6. juni kl. 16 & 16.50
SEJER ANDERSEN inviterer til 40 minutters yndlingspoesi 
i sit eget hjem - oplæsning og musik. Hos Sejer Andersen. 
Arrangør: Vitus Bering Teatret, v/ Sejer Andersen
Sted: Forhåbningsholms Allé 11 A, 1. th. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 18 
ROMEO & JULIE 8.0
Teater for børn fra 13 år 
Varighed: 60 min uden pause. 
Arrangør: C:NTACT. 
Sted: Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57.
Entre?

Lørdag den 6. juni  kl. 13 & 15 
KIOSKEN
Vi opfører en kiosk inspireret af de gamle københavner-
kiosker. Her kan børn og voksne opleve de oplagte skue-
spillere, når de går ombord i kiosken med historier om 
stedet og livet, anskuet fra hver deres verden. En rejse-
grammofon leverer lydsiden!
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9. 
Fri entré

DM I STOLERÆS

BYØKO - DET ØKOLOGISKE INSPIRATIONSHUS

DANSKE ØLENTUSIASTER

Der tages forbehold for fejl og ændringer. 
Tjek derfor også http://frbdage.frederiksberg.dk



SPORT/MOTION 

Fredag den 5. juni kl. 22
FREDERIKSBERG NATLØB
Løb i natten og løb igennem 
Zoo og de frederiksbergske 
gader, når mørket falder på. 
Undervejs på ruten er der 
både dans og musik. Du mø-
der bl.a. bandet Slagkraft, der trommer dig op ad bakken 
mod Frederiksberg Slot og rundt i Søndermarken samt Jes 
Linedance, der underholder med musik og dans. På Fre-
deriksberg Rådhusplads er der live musik, konferencier, 
præmieoverrækkelse og opvarmning med Fitness.dk
Arrangør: Håndboldklubben YDUN.
Sted: Frederiksberg Rådhusplads 
Tilmelding nødvendig  

Lørdag den 6. juni kl. 14
DM I STOLERÆS
Ned ad Frederiksberg Bakke går det i et forrygende tem-
po, når der for 3. gang afvikles DM i stoleræs - et ræs, der 
foretages på kontorstole og ikke går stille for sig. 
Arrangør: NNTV aps + Office2go
Sted: Frederiksberg Bakke (fra Frederiksberg Slot til 
Vesterbrogade).
Fri entré  

Søndag den 7. juni kl.11-15 
PLASK OG LEG I DAMSØBADET 
Vi åbner dørene til Frederiksberg Kommunes over 70 årige 
gamle svømmehal. Mange frederiksberg-borgere har lært 
at svømme i Damsøbadet, så kom forbi med familien og  
genoplev de dejlige minder sammen med børn eller børne-
børn. Vi har i denne anledning sat vandtemperaturen op 
og giver en ispind til børnene.
Det koster ikke noget men vær opmærksom på, at den gam-
le svømmehal kun kan rumme ca. 55 personer ad gangen.
Arrangør: Frederiksberg Idræts Union 
Sted: Sønderjyllands Allé 6. 
Fri entré 

FILM

Fredag den 5. juni kl. 10-12 
RADIKALISERING  
- NÅR UNGE FRAVÆLGER DEMOKRATIET
Mød forfatteren til bogen Afhopperen - seks år i Hizb-ut-
Tahir, Muhammad Hee, når han stiller skarpt på spørgsmål 
om ekstremisme og radikalisering. Vi viser filmen Terrorist 
ved et tilfælde og åbner for dialog med afsæt i filmen og 
Muhammads egen historie. 
Arrangør: Salaam Film & Dialog. 
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3. 
Fri entré

FOREDRAG - BYVANDRINGER 

Lørdag den 6. juni kl. 11
GÅ MED GENNEM 100 ÅR
Tag med på by- og kirkevandring specialdesignet til te-
maet for årets FRBDAGE. Vi går gennem Mariendals- og 
svømmehalskvarterene med forskellige stop og indslag 
undervejs. Halvvejs er der kaffe og kage og til slut en 
overraskelse! Stadsarkivar Ph.d. Henning Bro er vores 
guide til Frederiksberg gennem 100 år. 
Arrangør: Folkekirken på Frederiksberg. 
Sted: Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A. 
Fri entré

Søndag den 7. juni kl. 11
EN VANDRING OG EN HISTORIEFORTÆLLING  
OM DET GAMLE OG NYE FREDERIKSBERG 
Vi mødes ved maskinhallen på Nyelandsvej 75A og skal 
derefter gennem det vestlige Frederiksberg, der voksede 
frem i den første halvdel af det 20. århundre. Turen tager 
godt en time og slutter ved Frederiksberg Hallerne på 
Jens Jessens Vej.
Arrangør: Frederiksberg Stadsarkiv v/ Henning Bro 
Start: Kedelhallen, Nyelandsvej 75A.
Fri entré 

Søndag den 7. juni kl. 15 
RUNDVISNING I SØNDERMARKEN
Kom til rundvisning i Søndermarken og hør om den roman-
tiske haves tilblivelse og om romantikkens introduktion i 
Danmark. 
Sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23.
Entré: 50 kr.

ØVRIGE ARRANGEMENTER

Fredag den 29. maj til fredag den 5. juni 
SKATTEJAGT I NORDRE FASANVEJSKVARTERET
I ugen op til Grundlovsdag vil du kunne gå på jagt i Nordre 
Fasanvejskvarteret - på jagt efter historier fra 1915, der 
samtidig lærer om den tids kontekst. 
Sted: Creative Roots, Bispeengen 1, st. tv. 
Fri entré

Fredag den 5. juni kl. 14-21 
FREDERIKSBERGS SKJULTE PERLER
ÅBNE GADER i Nordre Fasanvej-kvarteret! Skjulte Perler 
er en årlig festdag, hvor beboere, iværksættere, erhvervs-
drivende, kunstnere, institutioner m.fl. slipper kreativi-
teten løs og forvandler gaderne til et sted for spontane 
opdagelser og uformelle møder. 
Sted: Kong Georgs Vej/Dronning Olgas Vej, Kong Georgs 
Vej/Dronning Olgas Vej. Fri entré

Fredag den 5. juni til søndag den 7. juni kl. 11-16 (14-19) 
VELKOMMEN I BYØKO  
- DET ØKOLOGISKE INSPIRATIONSHUS
Vi åbner dørene til ByØko - Det Økologiske Inspirations-
hus på Allégade - og viser hvordan man kan leve et økolo-
gisk og bæredygtigt liv i byen. 
Sted: Det økologiske inspirationshus, Allégade 7. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 10 til 15 
POSITIV LØRDAG
Brug en sommerdag på at blive din egen bedste ven og 
forfrisk sind og tanker med en masse positivitet, dyder og 
fred. Workshoppen er for dig, som synes, at det er tid til at 
skabe fornyet energi ved at udfordre uhensigtsmæssige 
attituder og tankegange. 
Sted: Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, 
Vodroffsvej 9B st. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 10-15 
DANSKE ØLENTUSIASTER FREDERIKSBERG
Traditionen tro stiller lokalafdeling Frederiksberg op med 
lækre smagsprøver på vellavet øl, konkurrencer og meget 
mere. Kom og smag godt øl og hør mere om Danmarks 
mest smagfulde lokalafdeling. 
Sted: Danske Ølentusiaster Frederiksberg,  
Nordre Fasanvej 81. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 10-16 
MARIENDALSHAVES LOPPEMARKED
Ejerforeningen Mariendalshave afholder loppemarked.  
Alt overskud fra loppemarkedet vil gå til at lave en fan-
tastisk lækker gård i ejerforeningen. Såfremt nogen vil 
donere ting til loppemarkedet, kontakt Nynne på tlf. 60 48 
15 92. 
Arrangør: Ejerforeningen Mariendalshave. 
Sted: Ejerforeningen Mariendalshave, Borups Allé 103. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 11-15 
ÅBENT HUS HOS FORENINGEN  
SINGLEROCK KØBENHAVN
Kom til Åbent Hus i vore egne lokaler og hør nærmere om, 
hvilke muligheder singler fra 45-? har for at mødes til fre-
dagscafé, foredrag, vandreture, fester samt i det hele ta-
get dele kulturelle oplevelser især i København og Omegn. 
Sted: Baghuset, Nordre Fasanvej 115. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 13-18 
SUNDHEDSFESTIVAL UNDER BUEN
Ungerådet på Frederiksberg arrangerer en kulturfestival 
under Bispeengbuen med sundhed i centrum. Musik, po-
esi og dansedrama! Festivalen er en del af FRBDAGE, og 
indholdet har Ungerådet fundet sammen med bl.a. Musik-
højskolen. 
Sted: Bispeengbuen, Bispeengbuen. 
Fri entré

Lørdag den 6. juni kl. 12-15.30 
MANGFOLDIGHEDSDAGE
En årlig begivenhed, hvor vi fejrer og synliggør forskellig-
hed og diversitet. 
Arrangør: Frederiksberg Integrationsråd. 
Sted: Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1. 
Fri entré

Søndag den 7. juni kl. 14-16 
CAFÉ MIX MED HEINE L
Når en vred ung mand bliver voksen. Heine præsenterer 
en opdatering af protestsangen som genre. Bagefter er 
der åben scene, hvor alle både professionelle og amatø-
rer kan opføre, hvad de ønsker. Alle er velkomne. Der kan 
købes kaffe, kage, vin og snacks. 
Arrangør: Kunstnerlauget af 2013
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2. 
Fri entré

Søndag den 7. juni kl. 10.30-12 
BOBLERNE
Tegneundervisning for de 7-10 årige på Klassisk Tegne-
skole. Her stifter eleverne bekendtskab med en del af be-
greberne, der undervises i på de øvrige hold. 
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1. 
Entré: 75 kr. pr. gang



SØNDAG DEN 7. JUNI KL. 11-15 
BØRNELOPPEMARKED I HAL 3 
Traditionen tro er der børneloppemarked i forbindelse 
med familiedagen, og der vil være mulighed for at gøre 
en god handel. 

VAND ER DEJLIGT
Frederiksberg Forsyning leverer varme, gas, vand og kloa-
kering til hele Frederiksberg. Til familiedagen afholder vi 
aktiviteter inden for alle forsyningsarter for store og små, 
samt informerer om Frederiksbergs ”energi-historie”. Alle 
børn kan få et glas vand/saft og en is i vandbaren, de små 
kan sejle i bassinet, de mellemste og de store kan teste 
lugtekassen og lave energi på elcyklen, alle kan få en bal-
lon, og endelig kan de mellemste gennemføre kloakstafet-
ten og få en præmie. 

AIRTRACK ELLER BUMPERZ - NYE UDFORDRINGER
Kom og udfordr dine venner ved Bumperz eller ved air-
tracbanen under kyndig vejledning fra Frederiksberg Ung-
domsskole. 

VI CYKLER I DAG
Arrangement for hele familien med cyklen i fokus. Vi cyk-
ler i dag er en del af FRBDAGE, og du vil kunne se og ople-
ve gamle cykler - der vil bl.a. være et orienteringsløb rundt 
på Frederiksberg. 

STØTTE TIL BØRN MED DIABETES 
Rådgivning om støtte til børn med Diabetes.
Arrangør: Diabetesforeningen Frederiksberg Lokal forening.

SPORTSDANS - OPVISNING OG DANS-MED
Se med når Frederiksberg Amatørdanserforening (FAF 
Dans) giver opvisning i sportsdans. Alt det bedste fra la-
tin- og standarddans fremvist af en række af de bedste 
sportsdansere i Danmark. Der bliver efter lidt undervis-
ning mulighed for selv at prøve at danse med.

FOLKEDANS
Mød de seje folkedansere fra Hjemstavnsfolkedanserne, 
som gør en kæmpeindsats for at sikre den danske kultur-
arv omkring de gamle danse og folkemusikken. Der dan-
ses både sanglege og de gamle folkedanse. 

GYMNASTIKOPVISNING
ODK byder på gymnastikopvisning med nogle af klubbens 
dygtigste gymnaster. Det bliver lige dele rytmisk og højt-
flyvende, når de spektakulære springgymnastikhold viser 
deres kunnen frem.

BUESKYDNING
Kom og prøv bueskydning sammen med skytter og instruk-
tører fra Frederiksberg Bueskydning. Det er både sjovt og 
spændende. Bueskydning er for alle i alle aldre - og du 
behøver ikke at have prøvet det før for at kunne deltage. 

KARATE
Hårdtslående, eksplosivt og kropskontrol som kun dygtige 
karateudøvere mestrer. Se med, når Jokokan Karate ind-
tager gulvet og giver opvisning, men du kan også selv få 
lov til at prøve kræfter med den ædle kampsportskunst.

TAI CHI
Prøv Tai Chi og bliv undervist i et træningssystem som har 
til formål at udvikle en stærk og fleksibel krop. 

MØD SPILLERE FRA KØBENHAVN HÅNDBOLD
København Håndbold giver håndboldfans i alle aldre mu-
lighed for at komme tæt på en række spillerprofiler - som 
gerne skriver autografer! Du kan også deltage i håndbold-
aktiviteter, konkurrencer og sikre dig merchandise med 
tigerlogoet.

FALCON BASKET
Det er ikke hver dag, at man kan spille streetbasket midt 
på Jens Jessens Vej, men i forbindelse med Familiedagen 
kan du sammen med Falcon Basketball drible og skyde og 
spille uden at være bekymret for trafik. 

QUIZ OG LEG MED GENBRUGSGUIDERNE
Genbrugsguiderne vejleder om genbrug og håndtering 
af affald gennem dialog og diverse aktiviteter for børn og 
voksne. 

NYT PÅ FREDERIKSBERG - SPORT STACKING KLUB
Helt kort går Sport Stacking ud på at stable kopper i for-
skellige formationer på hurtigst mulig tid. Kom og leg med!

MØD EN BRANDMAND.
Kom og prøv kræfter med flammerne under sikre og hyg-
gelige rammer. 

SPEJDER FOR EN DAG 
Snit med en rigtig kniv, tænd et bål og lær alt om det seje 
spejderliv. 

FAMILIEDAGEN VED 
FREDERIKSBERG-HALLEN / JENS JESSENSVEJ 

FREDERIKSBERG TEATERS SMINKEBOD
Kom til Frederiksberg Teaters sminkebod - bliv sminket 
som en sørøver, sommerfugl eller en zombie. Helt gratis. 

NATURVÆRKSTED FOR BØRNEFAMILIER.
Besøg naturvejledernes snitteværksted og fremstil spæn-
dende ting. Vi har friskt træ fra skoven og tager snittebæn-
ke og alt nødvendigt grej med. Prøv at save med langsav 
lige som i gamle dage og deltag i konkurrencer.

BILLEDSKOLEN 
Kom og oplev Billedskolens workshop. 
Tryl med pensler og farver som en kunstmaler. Signe Hei-
nesen, kunstner og daglig leder af Frederiksberg Billede-
skole, vil guide os igennem to workshops for de 5-12 år og 
deres familier. Der tegnes og laves gnidetryk som sættes 
i passpartout-rammer, der laves abstrakte billeder. Alle 
deltagende børn får deres eget kunstværk med hjem.  
Kl. 11.30-13: Grafikworkshop 
Kl. 13.30-15: Guidet tegning 

PÅ SCENEN - PÅ TERRASSEN 
FREDERIKSBERG BRASSBAND 
slår tonen an og giver en lille svingende koncert.

DE SURE VOKSEN - DE FORKÆLEDE BØRN 
Frederiksberg Teater optræder med sange, som handler 
om venskaber på godt og ondt. 

DIVAER MED STORT M
Willkommen, bienvenue, welcome - Lili Marleen og Dia-
monds are a girls best friends. Nu kan du opleve Liza Mi-
nellis, Marlene Dietrichs og Marilyn Monroes klassikere 
med tre dejlige divaer.

TIL GANEN I CAFÉEN 
Sportscaféen i Frederiksberg-Hallerne dækker op med en 
brunchtallerken fra kl. 10.30-12.30 - grillen tændes kl. 12, 
hvor der grilles helstegt okse og kyllingepølser. Det hele 
sælges til moderate FRBDAGE-priser. Der vil være mulig-
hed for at købe kaffe mv. gennem hele dagen.

Tak til alle, der bidrager til FRBDAGE

FRI ENTRÉ TIL DET HELE


