
Fra: kenneth krabat <krabat@menneske.dk>
Emne: LYRIK, tilgåede arrangementer #1
Dato: 24. apr 2008 16.28.12 GMT+02:00

Til: danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk
Cc: prince light

2 bilag, 103 K Arkiver Lysbilledshow

Lyrikgruppen forsøger sig med at videresende tilgåede arrangementer, som formodes at have relevans for 
dig som medlem  (KODEORD: Poesi, Lyrik, Digt, Oplæsning, Bogreception, Spoken Word, Poetry Slam, 
Lyrikbanko, Rhythm and Prose, og lign.).

Senere, når foreningens nye hjemmeside bliver færdig, vil brugervenligheden formodentlig nå uanede 
højder i form af automatisering og selvstyret til- og framelding på en overflod af interesseniveauer, men 
indtil videre sker alt manuelt og for egen tid og kraft, simpelthen for at holde dig informeret.

Så, hvis du absolut ikke ønsker at blive informeret om arrangementer, som foreningen ikke har stået for, 
send da venligst en mail tilbage til undertegnede med "EXARR, smut pomfrit" i emnelinien, hvilket betyder 
"nej tak, jeg ønsker ikke... osv.". På dén led sparer vi tanker om tid at indsætte i tankeromtidbanken, som 
i alderdommens fyldeste fylde kan komme tilbage med renter og renters rente og dunke os i hovedet.

alt godt til alle,
kenneth krabat
Vildleder af L-gruppen

krabat@menneske.dk

PS: Kender du digtere i L-gruppen, som måtte være interesseret i at modtage mails som nærværende, bed 
da vedkommende om at registrere sin email med administrationen i dff, 
danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk, eller lad mailen tilgå mig, så ordner jeg det.

PPS: Og det siger sig selv, at vi modtager og videresender oplysninger om store og små arrangementer over 
hele landet, som vi vurderer har relevans for gruppens medlemmer. Men giv en smule varsel, ikke! Og skyd 
ikke på pianisten - vi er alle frivillige.

---

 FREDAG 25. april kl 20.00 – 03.00.  

Under Vand: Åbningsreception:
Under vandspejlet ved Ørestad Station. 
10 meter fra Metro – metro hele natten.

 Under Vand er en 1300m2 tidligere cykelkælder. Fra fredag d. 25. april
 åbnes: koncertsal, udstillingsrum, producerende værksted, festlokale,
 biograf, bordtennis, digtoplæsning, suppekøkken…
 Under Vand vil skabe rum for leg og improvisation. Idéer realiseres,
 som de opstår. Under Vand skal ikke være en prædefineret institution,
 men en fysisk og idémæssig byggelejeplads.

 Aftenens program:
 Musik:
 Det Nordeuropæiske Stororkester for Opløst Mønstermusik
 Kalle del Hey
 Shiu-Yeung Hui
 Loney Boy Choir
 Alle med Balloner og Terrasser
 Lamburg Tony
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 Lamburg Tony
 Lyrik:
 Thomas Krøgsbøl
 Nikolaj Zeuthen
 Lars-Emil Woetmann
 DJ:
 DRAMAKINGS
 Rumfang

 Næste uge:
 2. maj: SKULPTURPARK MAN KAN SPILLE MINIGOLF I:

 Vi vil bygge en skulpturpark, man kan spille minigolf i. Vi har
 inviteret 9 kunstnere/ grupper til at komme med deres alternative bud
 på hvordan et minigolfhul kan se ud.
 2. maj åbnes minigolfanlægget som fast installation i Under Vand.

 De inviterede kunstnere er:
 Søren Dahlgård.
 Snitteklubben. Jakob Bue, Kasper Lynge, Christian Løngaard.
 8_Marzz
 Thorgej Steen Hansen, Zven Balslev, Michael Boelt Fischer og Daniel Milan
 Morten Larsen, Michael Mørkholt
 Douglas Paulson, Eva LaCour
 Lasse Netterstrøm og Morten Plesner
 Lise Bjerre, Emma Hansson, Katrine West Kristensen, Sigurd Elling,
 Youri Kractchenko




