
KØS Danmarkstour lineup: 
YAHYA HASSAN, PER VERS, SIMON JUL, IB 
MICHAEL, METTE HORN, ISAM B, LEIF SYLVESTER, 
BERTEL HAARDER, URSULA ANDKJÆR 
OLSEN, PLIGTEN KALDER, KNUD ROMER, 
ESBEN PRETZMANN & RUNE TOLSGAARD, 
FOLKEKLUBBEN, BJØRN NØRGAARD, ÖZLEM 
CEKIC, LONE ABURAS og mange flere

Ses vi til fællessang i krattet?
Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Inge	Adriansen,	Sønderborg	Slot
•	 Mads	Rykind-Eriksen,	Rødding	Højskole
•	 Jørgen	Kloppenborg	Skrumsager,	
 tidl. formand for Skibelundforeningen 

Skibelund Krat 
Skibelund Krat blev skabt til 
fællesskab om det danske 
sprog, demokrati og kultur efter 
nederlaget til tyskerne i 1864. 
Det fik status som et levende 
mødested for folkemøder med 
tusindvis af deltagende med 
stærke rødder i højskolekulturen. 
Kan den kultur vækkes til live i 
2014?

TID:	Lørdag	21.	juni	kl.	14-16	//	STED:	Skibelund	Krat	festplads.	Vejen
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Rap-up	af	PER	VERS	+	
fællessang m. Kristian 
La	Cour,	Askov	Højskole	

Modersmålet af N. Hansen-Jacobsen 1903, foto: David Fox



Hvad er Odense mere 
end H.C. Andersen?

Show	af	SIMON	JUL,	redaktør	
og	vært	på	Radio24syv

TID:		 Mandag	19.	maj	kl.	17-19
STED: Amfiscenen, Brandts Torv
ODENSE 

H. C. Andersen af Louis Hasselriis, 1888
Foto: David Fox

Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Henrik	Lübker,	Odense	Bys	Museer
•	 Katarina	Le	Müller,	This	is	Odense
•	 Lene	Kryger,	kulturredaktør	ved	Fyens	Stiftstidende	
	 og	Fyns	Amtsavis

I Odense findes et hav af mindesmærker for H.C. Andersen og figurer fra 
hans eventyr, og en stor del af byens identitet relaterer sig til den kendte 
digter. Men har Odenses kulturliv ikke mere og andet at byde på end H.C. 
Andersen? Hvem eller hvad fortjener også et mindesmærke?

Er der en kvinde til stede?
Christian	d.	X	(1955)	af	Helen	Schou

Show med METTE HORN 
som damen med de blå tænder

TID:		 Tirsdag	20.	maj	17-19
STED: Store Torv
AARHUS 

Foto: Thomas Knoop

Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Merete	Ipsen,	Kvindemuseet
•	 Lene	Bøgh	Rønberg,	KØS
•	 Lotte	Svendsen,	filminstruktør

Rytterstatuen af kong Christian d. X er den sidste rytterstatue over en magt-
fuld mand lavet af en kvindelig kunstner. Der er kun meget få mindesmærker 
over andet end magtfulde mænd. Hvor er kvinder, børn og minoriteter? 
Hvorfor er der ikke flere kvinder repræsenteret i det offentlige rum?

Bløder	Nørrebros	hjerte?
Nørrebros	hjerte	(2010)	af	Bjørn	Nørgaard	

Alfabetet – det fredeligste våben
Alfabet	Turèll	(2011)	af	Kenn	André	Stilling

Fra magt til menneske
Lise	Nørgaard	(2010)	af	Mette	Agerbæk

Koncert med Pligten Kalder 
Johan Olsen fra Magtens Korridorer 
+	Peter	Jessen	+	Torben	Steno		

Oplæsning af YAHYA HASSAN 
og URSULA ANDKJÆR OLSEN 

Koncert med PLIGTEN KALDER 
Johan Olsen fra MAGTENS KORRIDORER 
+	Torben	Steno	+	Peter	Jessen	

TID:			 Fredag	2.	maj	16-18
STED:	Superkilen	v.	Nørrebrohallen	
NØRREBRO

TID:		 Mandag	12.	maj	kl.	17.15-19.15
STED:	Dan	Turèll	Plads,	Vangede	Bygade	45		 	
GENTOFTE

TID:		 Torsdag	15.	maj	kl.	16-18
STED:		Sankt	Ols	Gade,	på	hjørnet	af	Algade	
ROSKILDE

Foto: Anders Sune Berg

Foto: Anders Sune Berg

Foto: Anders Sune Berg

Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Bjørn	Nørgaard,	kunstner
•	 Terje	Bech,	’Vi	vil	bo	sammen	–	alle	sammen’
•	 Özlem	Cekic,	politiker
•	 Lone	Aburas,	forfatter

Det er fire år siden, at Bjørn Nørgaards hjerte kom op at stå på Aksel 
Larsens plads som en markering mod bandekrigen og som et symbol på 
håbet om en fredeligere bydel. Der er stadig mange våben på Nørrebro. Er 
Nørrebros Hjerte et levende monument? Hvad bløder det for?

Åbningstale ved Gentoftes borgmester Hans Toft 
Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Kenn	André	Stilling,	kunstner
•	 Ursula	Andkjær	Olsen,	forfatter
•	 Peter	Strøm,	Vangede	Bibliotek
•	 Serkan	Dogan,	indehaver	af	PizzaMed	

”Alfabetet er mit bedste legetøj”. Citatet er af hele Danmarks ordsmed Dan 
Turèll, der passende mindes med en skulptur bestående af alle alfabetets 
bogstaver. I den rigtige rækkefølge kan bogstaver vælte regeringer, skabe 
håb og sætte nye dagsordener. Men forsømmer vi sproget? Alt for mange 
kan slet ikke bruge det, men de der kan, får magt.

Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Ib	Michael,	forfatter
•	 Frank	Birkebæk,	Roskilde	Museum
•	 Lene	Bøgh	Rønberg,	KØS

Tidligere mindedes man landets magtherskere med monumentale statuer 
som fx rytterstatuen af Margrethe 1. i Roskilde. Statuen over Lise Nørgaard, 
der blev rejst som hyldest til det berømte bysbarn, vidner om noget helt 
andet. Hvem, hvad og hvordan vil vi mindes i dag? 

Hvordan	får	vi	øje	på	Lolland?
Roepiger	(1940)	af	Gottfred	Eickhoff

Liveperformance af ESBEN 
PRETZMANN & RUNE TOLSGAARD 
– kendt fra Drengene fra Angora

TID:		 Lørdag	3.	maj	kl.	11-13
STED:	Torvet	i	Sakskøbing
SAKSKØBING

Foto: David Fox 

Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Knud	Romer,	forfatter	og	radiovært
•	 Ulla	Schaltz,	Museum	Lolland-Falster
•	 Thomas	Kadziola,	billedhugger

Flere tusinde roepiger kom til Lolland fra det fattige Polen i perioden 
1893-1929. Men er rollerne i dag byttet om, eller er der håb om nyt liv på 
Sydhavsøerne? Hvordan ser genrejsningsmonumentet ud? 

Gravplads for gadens folk
En	engel	iblandt	os	(2013)	af	Leif	Sylvester

Koncert med FOLKEKLUBBEN – 
dansk	folk-poppet	beat	musik

TID:		 Onsdag	7.	maj	kl.	17-19
STED:	Kulturcentret,	Assistens	Kirkegaard,	Kapelvel	4
NØRREBRO

Foto: Anders Sune Berg

•	 Leif	Sylvester,	kunstner	
•	 Gitte	Lunding,	Kulturcentret	ASSISTENS
•	 Csaba	Setet,	hjemløs
•	 Kenneth	Balfelt,	kunstner	
•	 Tina	Saaby,	stadsarkitekt,	Københavns	Kommune

Leif Sylvester har skabt monumentet ’En engel iblandt os’ på 
Gravpladsen for gadens folk. Gør det en forskel for de hjemløse, at 
de har et monument som mødested? Og hvordan sikrer vi plads til de 
socialt udsatte i byens rum?

I	Danmark	er	jeg	født	og	hva’	så?
Den	danske	landsoldat	(1858)	af	H.W.	Bissen

Koncert med ISAM B 
– kendt fra Outlandish

TID:		 Fredag	20.	juni	kl.	16-18
STED:	Ved	Landsoldaten	1
FREDERICIA

Foto: Ole Olsen. Fredericia Kommune

Oplev journalist Torben Steno i debat med:
•	 Isam	B,	sanger
•	 Bertel	Haarder,	politiker	
•	 Inge	Adriansen,	Sønderborg	Slot

Den danske landsoldat, der blev opført som et symbol på Danmarks sejr 
over de Slesvig-holstenske oprørere d. 6. juli 1849, står som et symbol på 
dansk nationalromantik. Er der noget tilbage af det Danmark? Er vi stadig 
nationalromantikere? Og hvorfor er det i grunden dejligt at være dansk?



magt
mindermennesker
KØS Danmarkstour er en del af et 
landsdækkende projekt om mindesmærker, 
som	KØS	Museum	for	kunst	i	det	offentlige	
rum	står	bag.	I	maj	og	juni	2014	rykker	KØS	
ud	til	10	udvalgte	mindesmærker	over	hele	
Danmark for at diskutere mindesmærket med 
danskerne. 

KØS Danmarkstour er optakt til en stor 
udstilling på KØS om danske og internationale 
mindesmærker.		Åbner	6.	september	2014.

 

Vind et unikt 
værk	af	gade-	
kunstneren 
HuskMitNavn
Synes	du,	at	
der mangler et 
mindesmærke for en 
person, et sted eller 
et fænomen? Upload 
dit bud på Instagram 
med hashtagget 
#nytmindesmærke	
og vind et værk af 
HuskMitNavn. Læs 
mere på koes.dk.  

Monument	over	Danmarks	internationale	indsats	efter	1948
Ved Finn Reinbothes Monument over Danmarks internationale indsats efter 
1948, der blev rejst på Kastellet i København i 2011, er der lavet et længere 

interview med kunstneren samt brugere af monumentet. Interviewet vil 
kunne ses på koes.dk samt i udstillingen på KØS.

YAHYA HASSAN, PER VERS, 
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koes.dk        
#nytmindesmærke								
danmarkstour 
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nørregade	29
dk	4600	køge
+45		5667	6020
koes.dk
tirsdag	–	søndag	10	–	17
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