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1 MIO. TIL KUNST  
I BRØNDBY STRAND
Morten Modin flytter sit værksted til Brøndby Strand i 2 år

Kunstneren Morten Modin og hans 
partner Stine Kähler skal skabe kunst 
med og til Brøndby Strands beboere. Fra 
2022 til 2024 vil Morten Modin flytte sit 
værksted til den tidligere daginstitution 
Klydebo i Albjergparken 55. Her vil han 
blandt andet bruge sine 3D-printere i 
en lang række inddragende workshops, 
hvor beboerne kan prøve kræfter med et 
anderledes, teknologisk kunstværktøj. 
I mødet med beboerne, deres historier 
og minder fra området henter Morten 
Modin inspiration, der skal munde ud 
en række større værker, som skal pryde 
området og skabe refleksion.

Vi bygger op, mens vi bygger ned
I sommeren 2020 ansøgte Brøndby 
Strand Projektet på vegne af 
boligafdelingerne Rheumpark, PAB8 
og T13 et samarbejdsprojekt hos 
Statens Kunstfond. Fonden endte med 
at bevilge 900.000 kroner til kunst og 
kunstworkshops i de tre afdelinger, som 
tilsammen samtidig medfinansierer 
100.000 kroner. 

Baggrunden for ansøgningen var, 
at de tre afdelinger stod over for 
påbegyndelsen af den store nedrivning 
af fem højhuse. Med kunstprojektet, 
som har titlen: ”Nedrivningskunst- vi 
bygger op, mens vi bygger ned”, kan 
Brøndby Strands beboere få en oplevelse 
af, at der trods nedrivningen stadig kan 
foregå aktiviteter, som har en positiv og 
opbyggende effekt på området. 

Vi har en vinder
Konkurrencen affødte ikke mindre end 
28 ansøgninger. Statens Kunstfonds 
legatudvalg, repræsenteret ved Lise 
Skou og Henrik Menné, udvalgte 10 
ansøgninger fra kunstnere, som alle 
havde de kunstfaglige kvalifikationer 
og erfaringer, der skal til for at 
kunne håndtere opgaven i Brøndby 
Strand. De 10 ansøgninger har været 

behandlet i styregruppen, hvor man 
i første omgang fandt frem til tre 
kunstnergrupper, som blev bedt om at 
lave en mere udførlig projektbeskrivelse 
med budgetter og tidsplaner. Tirsdag 
den 30. november præsenterede de 
tre kunstnergrupper deres idéer til 
udførelsen af kunstprojektet, og fredag 
den 3. december kunne styregruppen 
meddele, at man havde fundet en vinder: 
kunstnergruppen Morten Modin og Stine 
Kähler. 

Styregruppen er taknemmelig for de 
mange flotte og spændende ansøgninger 
i den første pulje og ikke mindst de to 
øvrige ansøgere, som nåede frem til den 
endelige ”finale” ved præsentationerne 
for styregruppen.

En milepæl i områdets historie
I sin rolle som næstformand for 
boligselskabet PAB har Kai Dinesen 
deltaget i styregruppens arbejde med at 
udvælge den endelige kunstnergruppe. 
Han lægger ikke skjul på sin begejstring 
over, at man har fundet Brøndby Strand 
og ikke mindst hele situationen omkring 
nedrivningen værdig til at støtte fra 
Statens Kunstfond.

”Det er jo lidt af en milepæl, vi står i med 
den igangværende nedrivning. Og det er 
ingen hemmelighed, at en så stor forandring 
af et område som Brøndby Strand har nogle 
negative konsekvenser for beboerne. Derfor 
glæder det mig, at vi med kunstprojektet 
kan være med til at skabe et mere positivt 
og konstruktivt fokus. Som boligselskab 
vil vi gerne være med til at skabe udvikling 
både af fysisk og social karakter, og det 
synes jeg, at netop dette kunstprojekt kan 
være med til. Både med ny og spændende 
kunst i området og ikke mindst workshops, 
hvor beboerne kan prøve kræfter med 
kunsten og måske ligefrem få inddraget 
og bearbejdet historier og minder fra deres 
eget liv her i Brøndby Strand.” 

En kunstner flytter ind
Ved den sidste udvælgelsesfase i 
styregruppen stod valget mellem tre 
kunstnergrupper. Foruden Morten 
Modin og Stine Kähler var det de to 
kunstnerduoer Tina Ratzer og Gudrun 
Krabbe samt Jesper Aabille og Amalie 
Frederiksen. Hver af de tre grupper 
havde fået tildelt 50.000 kroner til at 
udforme projektbeskrivelser, budgetter 
og tidsplaner, som de præsenterede for 
styregruppen den 30. november.

Det endelig valg faldt som bekendt på 
Morten Modin og Stine Kähler med 
en ikke ubetydelig overvægt blandt 
styregruppens medlemmer. For Morten 
Modin har det beboerinddragende 
element været en vigtig årsag til, at han 
valgte at sende en ansøgning afsted i 
første omgang.

”Det tiltaler mig at kunstneriske projekter 
rækker ud og borer sig ned i lokale 
områder, hvor det er forankret i beboerne. 
Kunsten kan både være “højt flyvende” og 
visionær og samtidig være tilgængelig og 
interagerende med lokale beboere. Jeg tror 
på, at kunsten kan være med til at fortælle 
vigtige historier, give små indspark til en 
hverdag og få beboerne i Brøndby Strand til 
at tænke mere over, hvilken bydel de bor i. 
Jeg vil i det hele taget gerne lave kunst, som 
rører folk.”

(Læs hele artiklen om kunstprojektet på 
www.brøndbystrand.dk under Nyheder) 

Vil du være med?
Selv om der endnu går nogle måneder 
før Morten Modins første workshops 
løber af stablen, kan du allerede nu 
rette henvendelse til Brøndby Strand 
Projektet, hvis du er interesseret i at 
deltage. Så vil du få besked i god tid, 
inden projektet starter op.
Skriv eller ring til Peter Eldrup Hald på 
6035 4691 eller pha@bo-vest.dk.



CAFÉ 13 
Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Foto af:
Martin Fabricius Buchwald

Foto af:
Asbjørn Sand

Ring gerne på mobil 3084 0690 og bestil på forhånd. 
Vi har også sandwich til 25 kr.

Vinterferie
Mandag den 21. februar til lørdag den 26. februar

Fastelavn i Perlen
Søndag den 27. februar kl. 11-13
Vi mødes i Café Perlen, hvor der vil være kaffe, te 
og juice samt en fastelavnsbolle. Vi vil more os med 
tøndeslagning og kåring af årets kattekonge og 
kattedronning. Der vil være tønder for de forskellige 
aldersgrupper. Til sidst præmieres dagens bedste, 
sjoveste, festligste eller flotteste udklædning. Gratis 
deltagelse. 
Du kan tilmelde dig arrangementet i Café Perlen fra 
mandag den 7. februar til torsdag den 17. februar. 
Frivillige søges til hjælp ved arrangementet – 
ring 3084 0690. 

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 8.00-19.30
Tirsdag og torsdag kl. 8.00-14.00

Forretter til aftenmenu i februar
Hokaidosuppe eller vitello tunato

Desserter til aftenmenu i februar
Rabarbertrifli eller pandekager med is

Foredrag: 
Baggårdsrod i København i 50érne
Torsdag den 3. februar kl. 14-16
Byhistorikeren og forfatteren Allan Mylius Thomsen vil 
give os et fængslende tidsbillede af en proletardrengs 
opvækst i brokvartererne på det ydre Nørrebro - 
baseret på forfatterens egne barndomsoplevelser i et 
arbejderhjem 1950’erne.
Tilmelding: AOF på tlf. 9163 9250 eller i Café 13 på tlf. 
4373 8125.

Søndags-Brunch
Søndag den 6. februar kl. 10-13
Stor buffet med: brød, wienerbrød, marmelade, Nutella, 
pandekager, yoghurt m. syltede bær pålæg, røræg, 
bacon og brunchpølser, ost og frisk frugt. Hertil serveres 
kaffe, te, æble-og appelsinjuice ad libitum. Pris: 98 kr. 
for voksne og halv pris for børn under 12 år. Husk at 
bestille bord af hensyn til afstandskrav og begrænset 
antal pladser. Kan bestilles på tlf. 4373 8125. 

Foredrag: 
Introduktion til slægtsforskning
Torsdag den 10. februar kl. 19-21
Har du også tit tænkt påhvor dine aner og forfædre 
stammer fra? Og vil du godt vide noget om, hvordan du 
kommer i gang med forskning af din egen slægt, så er 
dette spændende foredrag med Torben A. Kristensen 
lige noget for dig.
Tilmelding: AOF på tlf. 9163 9250 eller i Café 13 på tlf. 
4373 8125.

Banko
Tirsdag den 15. februar kl. 19:30

T13’s Fastelavnsfest
Søndag den 27. februar kl. 10-13
Vi byder på caféens lækre brunch - spis hvad du kan 
inkl. juice og kaffe. Brunchen koster 98 kr. for voksne og 
45 kr. for børn u/12 år. kl. 10-13 er der ansigtsmaling 
og glimmer tattoo. kl. 11 slås katten af tønden. Der 
er præmier til de bedst udklædte - også til de voksne. 
Billetter kan købes i Café 13 og koster 25 kr. For dem får 
du en sodavand, en fastelavns bolle og en slikpose.
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CYKELKURSUS 
FOR KVINDER 
SØGER NYE 
FRIVILLIGE

Et nyt hold af modige kvinder er allerede 
klar til at kaste sig i sadlen og lære at 
cykle. Nu mangler der bare et hold af 
frivillige, som kan støtte deltagerne, når 
de skal lære at beherske jernhesten. Så 
hvis du har lidt ekstra tid, som du kan 
sætte af til nogle hyggelige og sjove 
timer i cyklens tegn, så vil Stine Lund 
Hansen fra Brøndby Strand Projektet 
gerne høre fra dig. 

Du kan kontakte Stine på tlf. 6035 4694 
og mail: slh@bo-vest.dk.

Det kræves der af dig
Kurset foregår én gang om ugen og varer 
to timer over ni gange. Du skal kunne 
være med 1-2 gange om måneden. Som 
frivillig cykeltræner vil du være med til at 
skabe et hyggeligt og sjovt fællesskab, 
som giver kvinderne kompetencer til og 
mod på at cykle. Du behøver ikke være 
kæmpe cykelnørd eller -entusiast, men 
selvfølgelig skal du selv kunne cykle 
stabilt og ikke mindst have masser af 
tålmodighed og pædagogisk forståelse. 
Som frivillig cykeltræner kommer du til at 
undervise i balance, manøvrefærdighed, 
cykling i trafik, færdselsregler og 
elementær vedligeholdelse af cyklen.
Cykelkurset foregår i Esplanadeparken 
på basketboldbanen ved siden af 
Kulturhuset Brønden. 

Fedt at gøre en forskel
Hvis du er i tvivl, om det kunne være 
noget for dig at blive frivillig på kurset, så 

læs her, hvad en tidligere underviser og 
en deltager har fået ud af at være en del 
af cykelkurset for kvinder.

Melisa, der var underviser på det første 
hold, er stolt over kvindernes mod og 
overrasket over, hvor hurtigt, det er 
gået med udviklingen for mange af 
deltagerne.

”Kvinderne kan nu på egen hånd udvikle 
videre på deres cykelteknikker og øge 
trygheden på cyklen ved at tage daglige 
små cykelture. De har formået at rykke 
på nogle grænser og har virkelig set deres 
frygt i øjnene. Udover at have lært at 
cykle forholdsvist sikkert og selvstændigt, 
har kvinderne været en del af et socialt 
fællesskab, hvor de var gode til at støtte og 
hjælpe hinanden.” 

For Melissa har der også været 
personlige gevinster at høste ved at være 
en del af kurset.

”Det har været fedt at kunne være med til 
at gøre en forskel. De fleste kvinder havde 
en drøm om at cykle og fik den opfyldt. Jeg 
har personligt lært, at det kræver en del 
tålmodighed og udadvendt motivation for 
at kunne undervise kvinderne. Her spiller 
disciplin og orden en stor rolle.” 

Alle hjalp hinanden
For Maryam, der bor i Brøndby Strand 
og til dagligt tager 9. klasse for voksne, 
har cykelkurset klædt hende på til at 
turde at bevæge sig ud i trafikken på den 

tohjulede.

”Det har været godt for mig at lære at cykle, 
og det har været en drøm, siden jeg var 
lille. Det var hårdt, men alle hjalp hinanden, 
og det gav energi.” Og netop det sociale 
aspekt har været en vigtig faktor for 
Maryam igennem forløbet med at lære 
at cykle. 

”Udover at lære at cykle lærte jeg flere nye 
mennesker at kende og har i det hele taget 
fået nye venner og bekendte. Det sociale 
sammenhold udløste en masse energi 
og positivitet. Faktisk måtte kurset godt 
have været en time længere”, fortæller en 
begejstret Maryam. Hun understreger 
også, at hun efter cykelkurset har fået 
en masse positive oplevelser ved nu at 
kunne cykle.

”Det er jo tidsbesparende, og det er billigt. 
Og så er det godt for fysikken og ikke 
mindst for familielivet, hvor vi får helt nye 
oplevelser. Efter cykelkurset i sommer tog vi 
på stranden hver dag, det var nemmere og 
mere overskueligt, nu hvor vi kunne cykle.”

Maryam cykler nu hver dag, når hun 
cykler sin datter til skolen, og hun 
fortæller, at de på den måde har fået 
mere tid sammen. Hun har i det hele 
taget fået mere mod og lyst til at 
deltage og være aktiv igennem dans 
og svømning, og så vil hun gerne 
være frivillig og for eksempel lave 
fællesspisning. 


