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1.700 tilmeldt vild
morgenfest med dj

VESTERBRO. På
onsdag vil hundredvis
af københavnere
formentlig starte
dagen med en fest.

Nattelivets våde varer er
udskiftet med sprøde djrytmer, morgenbrød og
sort kaffe, når københavnerne endnu en gang
skal starte dagen med en
fest.
Det er morgenklubben
Rise & Shine, der byder
københavnerne op til
dans på KPH Volume på
Enghavevej, og efter novembers succesrige indtog på festscenen er forventningerne høje til efterfølgeren, der vil foregå
i lokaler med plads til
800 københavnere.
»Det bliver med en lidt
mere rå raver-stemning,
der kommer også andre
dj’s, som spiller en lidt
anden stil, og så har vi et
lidt større udvalg af morgenmad. Der er større
armbevægelser denne
gang,« forklarer medarrangør Maia Kahlke, der
om selve konceptet siger:

Onsdag står den på morgendans på Vesterbro. AP/ARKIV

»Jeg tror, at folk trænger til at blive udfordret
og få nye oplevelser. Det
handler om at starte dagen med en fest, det giver
et skud sindssygt god
energi.«
Det er planen, at der
skal holdes en fest for
hver af de fire årstider. Efter onsdagens fest kan
man derfor krydse efterår
og vinter af. I november
festede teenagere med
københavnere i 50’erne –
helt efter planen.
»Vi havde håbet på et
varieret fremmøde. Det er
kun sundt for os at feste
med andre typer mennesker, end vi er vant til,«
siger Maia Kahlke.

Allerede nu er 1.700
tilmeldt onsdagens fest
på Facebook. Det gør dog
ikke arrangøren nervøs.
»Det er næppe alle,
der dukker op, og nogle
bliver måske en halv time
og andre en time. Det er
jeg ikke nervøs ved. Flowet af mennesker skal
nok regulere sig helt naturligt. LARS.SEJR@MX.DK

»Det handler om at
starte dagen med
en fest.«
Maia Kahlke.
Medarrangør af morgenklubben Rise & Shines morgendans.

Fantastisk og frygtelig ungdom

ØSTERBRO. Nogle sværger til ‘Paradise Ho-

tel’ og fester natten lang, og andre stræber efter 12-taller og går ned med stress i
kampen om at nå dem. Eller sådan lyder
mange af fortællingerne om unge i hvert
fald. På Teater Republique kan du møde

virkelighedens unge i et nyt interaktivt teater. Her fortæller 30 unge 15-19-årige deres egne virkelige historier fra gymnasiet,
jobbet i SuperBrugsen og nattens fest.
Forestillingen, der intet manuskript har,
har premiere den 5. februar. PR-FOTO/NA

