
 
Bliv medlem af ny 
kunstklub på  
Brønshøj Bibliotek 
 
- et samarbejde mellem 
Kunsthallen Nikolaj  
& Brønshøj Bibliotek 

 
Kunstklubben BibNik 
- Din garanti for en oplevelse der  
fascinerer og forvirrer på den fede måde!  
 

 

 

Et medlemskort koster 150,- kr. 
Studerende:100.- kr. 
 
Du får: 
• Fri adgang til 6 arrangementer. 
• Masser af gode kunstoplevelser 
• Invitationer til kunstevents i København 
• Mulighed for at være med i et helt nyt kunstfællesskab 
• 20% rabat på egne produktioner i Kunsthallen Nikolajs      
          Boghandel. 

Alle er velkomne  
- det kræver absolut ingen forkundskaber at være med! 

Tilmelding på Brønshøj Bibliotek  
Frederikssundsvej 175, 2700 Brønshøj. 
Ønsker du blot at deltage i et enkelt arrangement er prisen 50,- kr. 
(tilmelding på Brønshøj Bibliotek) 

Yderligere oplysninger: 
Brønshøj Bibliotek: Tlf.: 38 28 07 97; bibbrh@kff.kk.dk  
www.bibbrh@kff.kk.dk 
 

Kunsthallen Nikolaj, Nikolaj Plads 10, 1067 København K  
Tlf.:33 93 16 26; nikolaj@kunsthallennikolaj.dk  
www.kunsthallennikolaj.dk 

Grib chancen for at bruge kunsten som en aktiv og kritisk 
medspiller til at tænke, erkende og forstå dine omgivelser 
og verden igennem. 

 
Brønshøj Bibliotek og Kunsthallen Nikolaj slår dørene op for en ny 
kunstklub. Vi åbner sæsonen med et program fyldt af levende og 
eksklusive arrangementer, der på første hånd lader dig møde  
samtidskunstens aktører, som du forhåbentlig vil finde både  
tankevækkende, stærke og vedkommende. 
 

Samtidskunsten handler om din egen tid og præsenterer dig for 
overraskende og væsentlige oplevelser og stof til eftertanke, fordybelse og 
debat. Vi pirrer dine tanker om hvad kunst skal og kan bruges til og 
glæder os til at diskutere dine oplevelser.  

Brønshøj Bibliotek har i løbet af det seneste år bygget om, både på 
de fysiske rammer og rum og på de principper og værdier, der driver 
biblioteket. 
 Billedkunstneren  Kerstin Bergendal har stået for ombygningen af 
biblioteket, som har givet nye muligheder for at skabe et levende og  
dynamisk mødested og videnscenter.  
 

Grundideen er tanken om at dele  
   - dele viden, oplevelser og samvær.  



Program for BibNik 
 
 
Tirsdag d. 6.10. 
Brønshøj Bibliotek kl. 19.30-21.30 
Få en præsentation af kunstklubbens program  
og et oplæg om samtidskunst ved kunstformidler  
Hilde Østergaard, Kunsthallen Nikolaj. 
Mød kunstnerne Mille Rude og Charlotte Bergmann Johansen 
i en samtale om performance og  
Feminisme - pt. aktuelle i Kunsthallen Nikolaj:  
Divine Madness Tour for Two. 
 

Pause med en let forfriskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag d. 18.10. 
Kunsthallen Nikolaj kl. 15.00 
Besøg og få en omvisning i Nikolajs to aktuelle  
udstillinger ”The Eye in the Door” og  
”Divine Madness Tour for Two”. 
Kl. 16 optræder kunstnerne bag ”Divine Madness Tour for 
Two” i en performance skabt til udstillingen.  
 

Pause med vin og vand 
 
 
 
Torsdag d. 5.11  
Kunsthallen Nikolaj, kl. 17.00 
Kom ”Bag kulisserne” i Kunsthallen Nikolaj. Hør  
husets medarbejdere fortælle om at planlægge  
og formidle udstillinger. 
Omvisning  i Nikolajs aktuelle udstilling  
”Rethink Kakotopia” 
 

Pause med let forfriskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Torsdag d. 11.2. 2010  
Kunsthallen Nikolaj kl. 19.00 
Besøg i Ismar Cikinagics fantastiske  
arkitekturinstallation og psykodrama ML 2090 med afsæt i 
den dystre og dobbeltbundne fremtidsroman "1984" af 
George Orwell. Kunstneren fører dig  
gennem udstillingen ledsaget af og i samtale med  
en litteraturforsker. 
 

Pause med let forfriskning 
 
 
Onsdag d. 31.3 2010  
Kunsthallen Nikolaj kl. 15.00 
Papirklip værksted sammen med papirkunstneren Peter 
Callesens efter inspiration fra hans  
fabulerende og magiske udstilling i Kunsthallen  
Nikolaj. Peter Callesen viser rundt i udstillingen. 
 

Pause med let forfriskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag d. 12.05 2010 
Atelierhusene på Grønnemose Allé og Brønshøj 
Bibliotek kl. 16.30 
Besøg Atelierhusene på Grønnemose Allé, og få efterfølgende 
en hyggelig og interessant afslutning på året der gik i BibNik 
på Brønshøj Bibliotek eller som picnic, hvis vejret tillader det. 


