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TRÆERNE SMILER, MUSIKKEN LYSTRER DIG
Årets tema for Vestegnens Kulturuge er ‘På 

Elektrisk Grund’, og det kommer både til at 

kunne mærkes under Kulturugen og på Rødovre 

Kulturnat, der skyder det hele i gang. På Kultur-

natten kan du få et træ til at smile ved hjælp af 

en lys-animation på træet, der følger dit ansigts 

bevægelser. Også under Kulturugen kan du 

bruge din krop som instrument. Værket Drow-

ning/Burning, der kommer til at stå på Rådhus-

pladsen, reagerer nemlig med lyd, når du be-

væger dig. Læs mere på side 10-13.

BYG DIT EGET MISFOSTER
Er det en kat? Er det en bil? Er det en rullende 

kanin-Barbie-haj-soldat med vinger? Nej, det er 

en hjemmebygget Hebocon-robot, og både 

under Rødovre Kulturnat og på RØDovredagen 

kan du bygge din egen og være med i robotdy-

sten. Læs mere på side 9.

KORT NYT

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.
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16 Gå på jagt efter de gamle gravhøje
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EN FESTDAG FOR RØDOVRE
Den 9. september er der RØDovredag, og du er 

inviteret. Det bliver en dag med spændende 

debatter, masser af musik, sjovt teater, flotte 

sportspræstationer, hygge, mad og masser af 

fællesskab - ikke mindst hos Rødovres mange 

foreninger. Rasmus Walter kommer og slutter 

dagen af med en koncert. Alt dette kan du læse 

mere om på side 4-9.

Midt i magasinet finder du i dette nummer også 

et program med højdepunkterne for både RØD-

ovredagen og Rødovre Kulturnat, som du kan 

hive ud og gemme. God fornøjelse!
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85 NYE SVANEMÆRKEDE BOLIGER I RØDOVRE
Nu bliver der opført 85 svanemærkede boliger på Irmagrunden 

i Rødovre, der er ved at blive omdannet til et nyt byområde. Det 

er PKA - Pensionskassernes Administration - der står bag byg-

geriet til 175 millioner kroner. I samme omgang opfører PKA 

endnu 20 svanemærkede boliger i Hillerød. Boligerne 

får et lavt energiforbrug, sundt indeklima og 

fokus på bæredygtighed i hele ejendommens 

levetid – fra opførelse og drift til genanven-

delse af materialer. Alle materialer lever op 

til skrappe krav for at undgå miljø- og 

sundhedsskadelige stoffer og sikre et sundt 

indeklima. Boligerne i Rødovre tegnes af Vilhelm 

Lauritzen Arkitekter og forventes at stå indflyt-

ningsklare efteråret 2018. 

KØR RUNDT TIL DE SEKS GLEMTE KÆMPER
Søndag den 10. september er der skulpturskattejagt i det 

fri. Rødovre Kommune har i samarbejde med Cyklistfor-

bundet arrangeret en 55 km lang cykeltur, hvor du kan se 

De Seks Glemte Kæmper på Vestegnen. Der cykles 

omkring 20 kilometer i timen, og alle kan være 

med. Du behøver ikke tilmelde dig på forhånd, 

men husk at medbringe en god madpakke og 

drikkevarer til dig selv på turen. Det hele starter klok-

ken 10 ved Batteritogsmagasinet, som ligger for enden af Rød-

ovre Parkvej ved volden. Cykkelturen forventes at slutte omkring 

klokken 16. Har du spørgsmål til turen, så kontakt Flemming 

Nielsen fra Cyklistforbundet på tlf. 43 64 49 03 eller på 

flemming.k.r.nielsen@mail.dk.

VEJE LUKKES UNDER 
FESTLIGHEDER
Når det går løs med Rødovre Kul-

turnat  og RØDovredagen den 8. 

og 9. september får festen lov at 

sprede sig hen vejen mellem 

Rådhuspladsen og Rødovre Centrum. Det betyder, 

at Rødovre Parkvej vil være lukket for trafik fra klokken 15 

fredag den 8. september til klokken 19 lørdag den 9. sep-

tember. De busser der normalt kører her vil i stedet køre ad 

Rødovrevej og Tårnvej. Du kan læse mere på rk.dk. 

BORGERE ROSER RØDOVRES HJEMMEHJÆLP
Borgerne i Rødovre er landets mest tilfredse, når det gælder 

den kommunale hjemmepleje. Det viser en undersøgelse fra 

Voxmeter. Undersøgelsen er baseret på svar fra 55.000 borgere 

i Danmark, der giver Rødovre førstepladsen i kommunal hjem-

mehjælp. Kun Høje-Taastrup og Lemvig kommer i nærheden af 

Rødovre, når borgerne selv vurderer den ældrepleje, de får af 

kommunen. Det er ikke første gang, Rødovre Kommune får ros 

af borgerne for den kommunale service. Tidligere på året 

blev Rødovre i en undersøgelse af EPSI Rating kåret 

til at have landets fjerdebedste kommunale 

service.4
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Rejs ind i fremtiden med Abdel ved roret
På RØDovredagen den 9. september skal vi tale om fremtiden, og derfor vil der dagen igennem 

være DEBATTER OG FOREDRAG, der handler om nye udfordringer og nye måder at gøre 

tingene på. Du kan blandt andet høre om det banebrydende forsøg med børnedemokrati i 

nogle af Rødovres almene boliger, der nu har bredt sig til flere andre kommuner. Du kan 

også høre teknologi-journalist NIKOLAJ SONNES bud på, hvordan robotterne vil påvirke 

vores arbejdsliv i fremtiden, og være med til at debattere, hvad vi i Rødovre gør for at for-

berede næste generation til det. Du kan få et bud på fremtidens sunde liv fra træningseks-

pert HENRIK DUER, og høre om hvad kunsten betyder for udviklingen af vores byrum. ABDEL 
AZIZ MAHMOUD, kendt fra blandt andet Aftenshowet, kommer og styrer flere af debatterne, 

og du kan give dit besyv med undervejs. Læs mere på de næste sider.

Velkommen til

Vær med til at fejre vores fantastiske by på RØD-

ovredagen, hvor bymidten vil være smykket i 

rødt til en dag med debat, fællesskab og fest.  

Mange lokale foreninger har meldt deres an-

komst og vil stå klar til at vise deres aktiviteter 

frem på rådhusplænen. Du kan også opleve et 

mini-folkemøde i det store telt på Rådhusplad-

sen, når fremtidens Rødovre er til debat Det 

kommer til at handle om alt fra robotter til bør-

nedemokrati. Der vil også være mulighed for at 

stille sulten og købe mad i gadekøkkenet, og 

undervejs er der gadeteater, kagekonkurrence, 

musik og opvisninger fra mange af Rødovres 

sportsforeninger, og masser af sjov for de små. 

Det hele slutter af med gratis koncerter, blandt 

andet med Rasmus Walter. 

RØDovredagen blev afholdt for første gang sid-

ste år, men bliver i år markant større. Du kan 

dykke ned i historierne om RØDovredagen her i 

magasinet eller du kan hive programmet på 

midtersiderne ud og gemme det, til det går løs 

lørdag den 9. september. I samme omgang får 

du også et program med højdepunkter fra Rød-

ovre Kulturnat, der holdes fredag den 8. sep-

tember - så er du klar til begge dage. 

Vi glæder os til at se dig til en festdag for alle, 

der bor i Rødovre!

Foreninger, fællesskab og foodtrucks 
RØDovredagen handler også om fællesskab og om at mødes på tværs af interesser og nyde 

en bid mad sammen. En lang række af RØDOVRES FORENINGER vil have stande på Rød-

ovredagen eller på andre måder være til stede, så du kan få en snak og høre om deres 

arbejde og de fællesskaber, de er med til at bygge op i Rødovre -  om de så handler om en 

fritidsinteresse, et socialt arbejde eller måske om at klare sig med en kronisk sygdom.

Sidst på dagen bliver der dækket op til fællesspisning, og du kan enten købe en bid mad fra 

en af vores FOODTRUCKS på Rådhuspladsen eller tage din egen madkurv med.

Rasmus Walter slutter 
RØDovredagen af med et brag
RØDovredagen slutter i år af med gratis koncerter på Rådhuspladsen, 

blandt andet med RASMUS WALTER. Han udgav i november 2016 sit 

fjerde album ‘Himmelflugt’ og står bag nogle af de sidste års store 

hits ‘Dybt Vand’, ‘Endeløst’, ‘Verden I Stå’, og ‘På En Dag Som I Dag’. 

Han er klar til at indtage RØDovredagen og på repertoiret er både nye 

hits og gamle. Han bliver dog langt fra det eneste musikalske indslag. 

Rødovres lokale jazztalent MATHIAS HEISE varmer op for Rasmus 

Walter, mens DJ RIFFI tager over til sidst. RØDovredagen kommer dog 

også til at byde på mange andre former for underholdning, blandt andet 

tre professionelle teaterforestillinger. Det kan du læse mere om på side 8.

RØDOVRE
DAGEN
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RØDOVREDAGEN

Hvad nu hvis vi lader 

    BØRNENE BESTEMME?
AKB Ved Milestedet har i flere år haft 
‘børnedemokrati’. For hvorfor skal 
børnene ikke være med til at 
bestemme, hvordan legepladsen skal 
se ud - eller skraldespandene? Hør 
børnedemokraterne fortælle på 
RØDovredagen, og vær selv med til at 
debattere, om børn får lov til at 
bestemme nok i vores samfund.

Det er ikke kun de voksne, der får noget at 

skulle have sagt på RØDovredagen. 

Her kan du nemlig høre nogle 

af ‘børnedemokraterne’ fra 

AKB Ved Milestedet for-

tælle om, hvordan deres 

boligforening har nedsat 

et lille børneråd og givet 

dem medbestemmelse i 

driften. 

Det hele begyndte da forenin-

gen skulle have nye legepladser 

og spurgte både forældre og børn til 

råds. Mens de voksne foretrak de sikre og 

‘flade’ legeredskaber, ville børnene 

have højde og udfordringer. Bolig-

foreningen valgte at lytte til bør-

nene, og i dag er legepladserne 

enormt populære, også blandt 

børn uden for boligom-

rådet. Og det blev lidt af 

en øjenåbner:

“Børn vil have 

noget andet 

end voksne. Og 

vi må jo se i øjnene, at vores beboerbestyrelser, 

der ellers bestemmer, består af folk, der er lidt 

oppe i årene,” siger Søren Lillevang, der er ejen-

domsleder i foreningen og en af initiativtagerne 

bag børnedemokraterne. 

I dag er de støttet af Velux Fonden, og hjertet i 

projektet er det lille børneråd, der består af fem 

børn på 12-14 år. Lige nu arbejder de på at ud-

vikle en naturlegeplads i et forsømt skovareal 

bag Multiboldbanen. Men de tager også stilling 

til meget andet end legepladser.

“Det er jo lige til højrebenet, at 

børnene skal være med til at 

bestemme, hvordan lege-

pladsen skal se ud. Men 

hvorfor skal de ikke også 

snakke om, hvad vi gør 

ved graffiti eller hvor 

skraldespandene skal stå? Det er måske bør-

nene, der bruger de skraldespande mest,” siger 

han. Børnenes medbestemmelse har også haft 

flere positive sideeffekter. 

“Vi har mindre hærværk, fordi børnene er ble-

vet mere opmærksomme og holder bedre øje 

med tingene,” siger Søren Lillevang. 

En anden bonus ved projektet er, at børnenes 

forældre er blevet mere involverede i boligom-

rådet. Og det er med til at skabe et fælles-

skab, som Søren Lillevang mener, man 

absolut ikke skal undervurdere.  Og så 

er der det med demokratiet:

“De lærer noget om om demo-

krati i en tidlig alder. Mit håb er, 

at de en dag får lyst til at stille op 

til afdelingsbestyrelsen i bolig-

selskabet. Eller måske endda til 

Kommunalbestyrelsen.”

Mød Søren Lillevang og 

børnedemokraterne på 

Rødovredagen til en 

snak om børn og 

medbestemmelse.

BØRNEDEMOKRATERNE
Bag Børnedemokraterne står Søren Lil-

levang fra AKB Ved Milestedet og Stine 

Konradi fra ’Liv i og mellem husene’ med 

opbakning fra afdelingsbestyrelsen i AKB 

Ved Milestedet. 

Projektet støttes af Velux Fonden, KAB og 

Rødovre Kommune. Det er desuden ble-

vet udvidet til Slagelse, Odense og Aal-

borg kommuner. 

RØDOVREDAGEN

ROBOTTERNE KOMMER!  
- Hvordan lærer vi at arbejde sammen med dem?

På RØDovredagen vil tv-vært Nikolaj 
Sonne give et bud på, hvordan den 
teknologiske udvikling kan påvirke 
vores arbejdsmarked i fremtiden. 
Bagefter er der debat, hvor du kan 
være med til at diskutere, hvordan vi 
ruster de næste generationer til 
fremtiden - og hvordan skolen kan 
lære dem at bruge og forstå de nye 
teknologier. 

Teknologien fylder mere og mere  i vores liv, 

men er der også grund til at være nervøs for, at 

’robotterne’ kommer og tager vores job? Det  

spørgsmål vil journalist og tv-vært Nikolaj 

Sonne tage op på RØDovredagen. 

Men når man taler om robotter, må man først 

og fremmest skelne mellem hardware - altså 

fysiske robotter - og software - robotter, der 

reelt er programmer i en computer, siger han. 

Begge dele findes allerede, men er på vej til at 

blive både dygtigere og billigere. 

“Det betyder, at en lang række opgaver, der i 

dag løses af mennesker, om ikke så længe kan 

løses af maskiner. Men det er der sådan 

set ikke noget nyt i. Traktoren afløste 

hesten, der afløste manden,” si-

ger han. Det nye er imidlertid, 

at vi er godt igang med at lave 

‘tænkemaskiner’, og det kan 

også få betydning for de jobs, 

hvor funktionen er at danne sig 

et overblik og træffe beslutninger. 

Kunstig intelligens er nemlig i ri-

vende udvikling, siger han: 

“Når du i dag ringer til et firma eller en myndig-

hed og hører at samtalen bliver optaget til brug 

for træning, så  er der ofte tale om træning 

af computere, der på ikke så lang sigt  

kan ordne mange rutineopgaver.” 

En af de teknologier, der kan komme til at vende 

op og ned på ‘det vi plejer’, er selvkørende biler 

i alle størrelser, siger han og nævner firmaet 

Starship Technologies, der tester små udbring-

ningsrobotter i samarbejde med JustEat og 

Dominos Pizza. Det vil sandsynligvis komme til 

at koste nogle jobs, men fordelen er 

omvendt, at transport af både 

mennesker og ting vil blive 

langt billigere, og det kan 

komme os til gode på an-

dre måder. 

Men der er dog også ar-

bejdsområder Nikolaj 

Sonne ikke tror vil forandre 

sig voldsomt. 

“Jeg forestiller mig, der er masser af 

jobs der i fremtiden vil være nogenlunde det 

samme, som de er i dag. Alle de jobfunktioner 

man kunne kalde ‘varme hænder’ ser jeg ikke 

blive afløst af robotteknologi lige med det før-

ste,” siger han.

Du kan høre mere om Nikolaj Sonnes bud på, 

hvordan fremtiden ser ud på RØDovredagen, og 

være med til at debattere, hvordan vi ruster 

vores børn til den.

Debat:
Hvordan ruster vi os til 

fremtidens teknologiske 
arbejdsmarked?

Rødovredagen, 9. september, 

i Debatteltet kl. 14.15

TEKNOLOGI PÅ SKOLESKEMAET
Hvordan gør vi de kommende generationer klar til et arbejds-

marked, hvor de skal kunne bruge - og ikke mindst forstå - 

teknologi i langt hørere grad end i dag? Det spørgsmål tog 

Kommunalbestyrelsen hul på, da den for nylig besluttede, at 

Rødovres folkeskoler fra august 2018 skal undervise i teknologi 

og innovation. I 0.-5. klasse vil det blive styrket i de nuværende 

fag, mens det på 6.-8. klasse får en selvstændig plads på 

skemaet til undervisning i f.eks. teknologiforståelse og 

program mering. I 9. klasse skal det lærte så bruges i de øvrige 

fag, f.eks. i projektopgaven. Det er desuden på tale at lave et 

laboratorium, hvor man kan eksperimentere med nye teknolo-

gier. Det konkrete indhold i undervisningen bliver udviklet i det 

kommende år i samar bejde med fagfolk og skolebestyrelser. 

Vi glæder os til også at høre din mening på RØDovredagen.

Debat: 
Skal vi give børnene 

mere medstemmelse?
Rødovredagen, 9. september,  

i Debatteltet kl. 15.15

Nikolaj Sonne er journalist og vært på teknologi-programmet ’So ein ding’ 
på DR. På RØDovredagen vil han give et bud på, hvordan teknologien 
kommer til at påvirke vores arbejdsliv i fremtiden.
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RØDOVREDAGEN

Hvad betyder 
kunsten for 
vores by?
På RØDovredagen kan du møde 

kunstner TINA MARIA NIELSEN, 

hvis kunstværk ’Generations’ blev 

indviet på Nyager skole tidligere i 

år. Hun vil fortælle om den gode 

proces med at lade skoleelever-

nes gamle bøger og telefoner 

genskabe som kunst, og hvordan 

man skaber kunst til et særligt sted og til de 

mennesker, der bruger det. Med dette i 

tankerne inviterer Rødovre Kunstråd dig 

til, i en inddragende kreativ workshop, at 

sætte kunst på landkortet i Rødovre. 

Workshop
Rødovredagen, 9. 

september, Debatteltet 

kl. 16

Hvordan ser det sunde 
liv ud i fremtiden?

Der er ingen løftede pegefingre, men 

masser af inspiration og gode tips, når 

træningsekspert HENRIK DUER sætter spot 

på fremtidens sunde hverdagsliv i et foredrag, 

der bliver både sjovt og uhøjti-

deligt. Henrik Duer er kendt fra 

TV3-programmet ‘Ekstremt fed 

– et år til at redde livet’. Han har 

desuden stået for den fysiske 

træning af diverse lands- og 

elitehold inden for blandt andet 

roning, cricket, tennis, badmin-

ton og basketball.

RØDovredagen byder på hele tre 

teaterforestillinger, blandt andet 

den prisvindende ’RICKSHAW’, 

der cykler rundt på Rådhusplad-

sen klokken 14.30. Komikeren og 

akrobaten GUGGE giver sit show 

ved spiseområdet ved Lille Scene 

klokken 17.30, mens der er bør-

neteater for de mindste med FUSSKOPF ved Børneområdet klokken 

15.30. Gå heller ikke glip af kagekonkurrencen eller hoppeborgen. 

Prisbelønnet 
teater og sjov for 
de små

Se springgymnastik, taekwondo 

og parkour, når Rødovres sport-

folk folder sig ud, og prøv selv om 

det er noget for dig. Det er på 

sportsområdet på Rådhusplænen 

fra klokken 14.15. I løbet af dagen 

er der også fodboldturning for 

Rødovres børnehold.

Hop, spring, spark og spil

Foredrag
Rødovredagen, 9. 

september, Lille Scene 

kl. 15.30

Hygge og underholdning til maden
På RØDovredagen kan du fra klokken 17 stille sulten ved vores foodtrucks 

og samtidig lytte til SOUTH COAST STOMPERS swingende jazz. De spiller 

klokken 17.15 på Lille Scene, tæt ved langbordene. Klokken 17.30 under-

holder Klovnen GUGGE børnene, så mor og far kan spise imens. Vil du 

også nå at se Rødovres egen entertainer, CLAUS AMONDSEN, styre den 

politiske standup, så kom tidligt. Det er klokken 16.30.  

Hiv programmet ud og gem 

På Rødovre Bibliotek kan du få en forsmag på Damhustorvets kom-

mende kunstværk ’Gate of Colours’. Her fortæller en lille udstilling mere 

om værket, og kunstneren bag, CHRISTINA AUGUSTESEN, vil selv være 

til stede. Det sker på RØDovredagen 9. september, Rødovre Bibliotek 

klokken 14. 

RØDOVREDAGEN

Her kan du fejle - og blive hyldet for det
På Kulturnatten og RØDovredagen kan 
du bygge robotter af gammel 
elektronik, legetøj og skrammel, og 
bagefter deltage i robotdysten 
Hebocon. Og går det rigtig skidt, så er 
det ikke noget at græde over. For i 
Hebocon bliver du fejret for at fejle. 

Kan du se det for dig: En robot lavet af under-

stellet fra en fjernstyret bil påklistret en ægge-

bakke og en halv Barbiedukke med grydeskeer 

som arme - der kæmper mod en stegepande på 

larvefødder med en roterende discokugle 

ovenpå? 

Det lyder måske skørt, og det er 

meningen. Den japanske ro-

botdyst Hebocon kommer 

nemlig til Rødovre, og det 

betyder, at du på Kulturnatten 

og RØDovredagen den 8. og 9. 

september får mulighed for at 

bygge din helt egen robot, give 

den et sejt navn og lade den dyste mod 

andre hjemmebyggede robotter. 

“Formålet er at hylde det her med at kunne 

bygge noget, for på mange måder er vi i dag 

kommet meget langt væk fra teknikken bag 

mange af de ting, vi bruger i vores hverdag. Så 

Hebocon er lidt en lavpraktisk øvelse i at forstå, 

hvordan noget virker,” forklarer PJ Kuczynski fra 

Hebocon Danmark, der står bag eventen. 

Både børn og voksne kan være med, og det er 

kun fantasien, limpistolen og dine egne evner, 

der sætter grænserne for, hvordan din robot 

ender. Og hvis det går helt galt og den falder fra 

hinanden eller bliver skubbet af banen af en 

anden robot på to sekunder - ja, så er der heller 

ingen grund til at være ked af det. 

“Tanken er, at du forsøger at bygge 

en robot, der kan vinde. Og så 

ender du nok med at fejle stort 

og så fejrer vi, at du har fej-

let,” forklarer PJ Kuczynski, og 

tilføjer, at det er netop ideen 

bag Hebocon - at robotterne 

gerne må være noget bras. 

Derfor gives der strafpoint, hvis de 

er alt for hightech, mens den mest 

‘crappy’ robot omvendt vil blive hyldet lidt eks-

tra. Og det er der en pointe i.

 “Vi giver folk en chance for at blive bedre til at 

fejle. For det er noget vi generelt er lidt dårlige 

til i Danmark. Så du kommer herhen og får en 

oplevelse af at kunne bygge noget så komplice-

ret som en robot, men hvis det så går galt, så er 

det også bare sjovt,” siger han og tilføjer:

“Det er nemlig meget federe at tabe storslået, 

hvor hele rummet griner og klapper end at stå 

alene med hænderne i vejret.”

Hebocon
Kulturnatten 8. september 

og RØDovredagen, 9. septem-

ber - ved Rødovre Parkvej. 

Robotdyst kl. 20.30 på Kultur-

natten og kl. 16.30 på 

RØDovredagen.

HEBOCON I RØDOVRE
Den japanske robotdyst Hebocon kom-

mer til Rødovre. Du kan være med til at 

bygge din egen en robot både fredag 

(på Rødovre Kulturnat) og lørdag (på 

RØDovredagen). Du behøver ikke selv 

medbringe noget. Begge dage skal ro-

botterne sidst på dagen dyste mod 

hinanden - sumo-style - hvilket betyder, 

at de skal vælte hinanden ned fra et 

bord. Hvis du ikke selv har lyst til at dy-

ste, kan en anden gøre det for dig. Se 

mere om hebocon på Hebocon.dk.

  KULTURNATTEN   
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Træerne smiler og rådhuset rasler 
På Rødovre Kulturnat den 8. 
september kan du se Rådhuset blive 
pillet fra hinanden og opleve træerne 
lystre dit ansigts bevægelser. Alt 
sammen ved hjælp af særlige 
lysinstallationer - såkaldt 3D mapping.

Man skal normalt lede i en eventyrbog for at 

finde træer, der smiler, surmuler eller griner. 

Men på Rødovre Kulturnat den 8. september kan 

du opleve det i her Rødovre, og så kan smilet 

endda være et spejlbillede af dit eget. Lyd- og 

lysfirmaet BBS Sound står nemlig bag en inter-

aktiv lysinstallation på rådhuspladsens træer.

“Det er den første af sin art herhjemme i Dan-

mark. Du kan med dit eget ansigt få et ansigt på 

træet til at gøre de samme ting, som du selv gør. 

Så smiler du, smiler træet. Drejer du øjnene, 

drejer øjnene på træet også,” forklarer Bo Sø-

rensen fra firmaet.

Men træerne er ikke det eneste, der vil virke 

mere levende end normalt, forklarer han. Ved 

hjælp af såkaldt 3D mapping vil facaden på 

rådhuset også forvandle sig.

“Vi har taget udgangspunkt i Kulturugens tema 

- ‘På Elektrisk Grund’ - og har lavet en 3D-ani-

mation, der passer fuldstændig præcist til huset. 

Og det betyder, at vi for eksempel kan få det til 

at se ud, som om vinduerne pludselig hopper ud 

af bygningen,” forklarer han.

Publikum kommer dog til at vente på, at som-

KULTURNATTEN

HUSET BULER INDAD
Har du lyst til at få en forsmag på, hvordan 3D mapping kan få et 

hus til både at bule indad og udad eller forvandle det til noget helt 

andet, så følg QR-koden og se videoen.

merlyset er veget for natten, så lysinstallatio-

nerne kan komme til sin ret. Derfor går det først 

i gang fra omkring klokken 20.30.

KULTURNATTEN

Rezwan Farmi fra den elektroniske duo REST IN BEATS vandt Rødovre Musikpris i år. På 

Rødovre Kulturnat, fredag den 8. september, kan du opleve duoen spille i Viften sammen 

med endnu en duo, nemlig JÆRV, der ligesom Rest in Beats afsøger det elektroniske 

grænseland. Det er på klokken 20 og billetter købes via Viften.dk. På Kulturnatten kan du 

også vælge at gå under jorden og høre musik, for igen i år er der et fornemt dj-lineup i tunel-

len under Tårnvej. Se mere om programmet på rk.dk.

To dygtige duo’er i Viften

På Rødovre Kulturnat stiller Rødovre Centrum i år op med BØRNENES TRAFIKSKOLE, hvor bamse 

Betjent lærer dig om trafikken på en sjov måde. Det sker på Rødovre Parkvej ud for Rådhuset. 

Men du kan også tage en tur i HOPPEBORGEN eller på den OPPUSTELIGE FODBOLDBANE. Og så 

stiller vi som altid en masse sjovt legetøj frem, som du kan låne.

Sikker sjov for de små

Kridt danseskoene af, for igen i år kan du slå dig løs i det store DANSETELT på Rødovre 

Kulturnat eller se på Rødovres dygtige danseforeninger, der viser hvad de kan. Der er alt 

fra linedance, folkedans og græsk dans til sportsdans og jitterbug. 

Vil du hellere bare lytte, så er der også masser af musik på programmet, blandt andet 

PALMEHAVEORKESTRET, B77 MANDSKOR og MUSIK UNIK. Se mere på rk.dk.

Dans natten væk

Der bliver sat strøm til Rødovre Bibliotek på Kulturnatten, og her kan du blandt andet lege 

’jorden er elektrisk’, prøve VR-BRILLER eller bygge en elektrisk kunstsatellit. Denne aften er der 

desuden FIFA-TURNERING på Rødovre Bibliotek. Aftenens kampe er en del af en større turnering 

arrangeret af bibliotekerne på Vestegnen og BRØNDBY IF. Den finder sted fra den 2. til 23. septem-

ber i otte forskellige kommuner. Finalen spilles på Brøndby Stadion, og du kan tilmelde dig hele 

turneringen via billetto.dk. Det koster 50 kroner. Har du spørgsmål kan du skrive til Tue Christensen på 

Rødovre Bibliotek på mail: cn20947@rk.dk.

FIFA-turnering på biblioteket
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VESTEGNENS KULTURUGE

Kunstværket laver MUSIK, 
når du bevæger dig

Under Vestegnens Kulturuge fra 8.-17. 
september kan du opleve et lyd-værk 
af kunstneren Wayne Siegel på 
Rødovre Rådhusplads. Men det 
interaktive kunstværk siger ikke en 
lyd, før du selv bevæger dig i det. 

Ild knitrer, vand løber, regn falder, når du under 

Vestegnens Kulturuge træder ind i kunstværket 

Drowning/Burning. Svinger du vildt med ar-

mene eller danser rundt, vil lydene af ild og 

vand omsat til musiske toner lyde højt omkring 

dig. Men står du helt stille, er kunstværket tavst. 

Det er kunstneren og komponisten Wayne Sie-

gel, der står bag det interaktive værk, der kom-

mer til at stå på Rådhuspladsen under kulturu-

gen. Værket bliver placeret inden i en udsmykket 

container, men når du går indenfor vil der ikke 

være meget andet at se end et markeret område 

på gulvet. Og det er helt med vilje:

“Værket er jo på sin vis usynligt, for det er et 

lydværk, så det er meningen, det ikke skal se ud 

af noget. Sædvanligvis er synsindtrykket noget 

af det allerstærkeste - hvis der er noget at se på, 

så har vi det med at glemme lyden,” forklarer 

Wayne Siegel. 

Han lover dog, at det er ret underholdende at se 

på hinanden, mens man bevæger sig inde i 

værket for at lokke tonerne frem. Og det var 

netop dette samspil mellem lyd og bevægelse, 

der i sin tid gav ham ideen til kunstværket. 

“Som komponist havde jeg arbejdet en del sam-

men med dansere, da jeg fik tanken: Hvorfor er 

det altid dem, der skal indrette sig efter musik-

ken? Det kunne være sjovt, hvis musikken i ste-

det indrettede sig efter dem,” forklarer han. 

I første omgang skabte han et kunstværk, der 

ved hjælp af et kamera registrerede hans bevæ-

VESTEGNENS KULTURUGE

gelser og lavede musik efter dem, og dette op-

trådte han med, mens han ‘spillede’ på det som 

et instrument. 

“Men når jeg var færdig med at spille koncerter, 

for eksempel på Louisiana, så kom folk altid hen 

og var nysgerrige efter at prøve selv. Jeg sagde 

altid ‘værsgo, prøv bare’, og jeg oplevede at folk 

var meget begejstrede,” fortæller han. 

Derfor endte han med at skabe værket Drow-

ning/Burning, hvor publikum selv interagerer til 

en udstilling på Skive Museum, men værket har 

også over en længere periode stået på Vallens-

bæk Station, og nu kan en ny version altså snart 

opleves her i Rødovre.

“Det bliver spændende at se, hvor meget folk tør 

bevæge sig i det. Det er altid meget forskelligt, 

hvordan folk reagerer,” siger han.

ELEKTRISK KUNST
Værket Drowning/Burning er et af seks di-

gitale kunstværker, du kan opleve under 

Vestegnens Kulturuge, som i år har temaet 

‘På Elektrisk Grund’. Værkerne undersøger 

den digitale verden, der tryllebinder os. Det 

er DIAS Kunsthal, der står bag de seks vær-

ker lavet af forskellige kunstnere, der er 

valgt ud fra deres evne til at skabe kunst i 

international klasse og til at inddrage deres 

publikum. Du finder værkerne på gader og 

pladser i henholdsvis Rødovre, Albertslund, 

Hvidovre, Ishøj,  Vallensbæk og 

Høje-Taastrup. 

Ved hvert kunstværk kan du også hente en 

puslespilsbrik - i Rødovre bliver det i Viften 

- så du til sidst kan samle dit eget kunst-

værk. Læs mere på vkir.dk.

Vil du have en forsmag på værket  

Drowning/ Burning, så følg QR-koden.

STRUNGE PÅ VESTEGNEN Michael Strunge blev 

født i Rødovre og voksede op i Hvidovre, og 

digteren bliver under Vestegnens Kulturuge 

fejret i alle seks vestegnskommuner. Du kan se 

film, musicals, foredrag og meget mere.  På 

Rødovre Bibliotek kan du 12. september høre 

om Strunge og andre af punktidens pionerer i et 

foredrag, der også kommer omkring Danmarks 

første punkkoncert på Rødovre Statsskole af 

Danmarks første punkband, Sods (med en ung 

Steen Jørgensen i front). Se mere på rdb.dk. Se 

det øvrige Strunge-program på vkir.dk. 

FEST I VALLENSBÆK 15. september byder Val-

lenbæk velkommen til deres store årlige kultur-

arrangement, Festlig Fredag. Her spiller Wa-

fande og Thomas Buttenschøn, og Onkel Reje 

underholder de mindste. Det sker ved Vallens-

bæk Kultur- & Borgerhus. 

SHOWTIME I HØJE TAASTRUP Tidligere Cirque 

de Soleil-akrobat Christel Klan Stjernebjerg har 

lavet et spektakulært show til Jean-Michel Jarres 

musik: ‘The Jarre Experience feat. Christel Klan 

Stjernebjerg’. Det er i Taastrup Kulturcenters 

Have 15. september kl. 21.

Vestegnens Kulturuge skydes i gang med Kulturnatten i Rødovre den 8. 
september. Kulturugen varer til den 17. september og finder sted i Rødovre, 
Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Her kan du i år få 
kulturoplevelser under temaet ‘På Elektrisk Grund’, og programmet kan du 
hente som app i dagene op til eller finde på vkir.dk. Her er et par højdepunkter.

ELEKTRISK HVIDOVRE Der bliver sat ’Strøm til 

Bymidten’ i Hvidovre 9. september, hvor du kan 

opleve Hipsomhap, Store Nørd, Marie Frank og 

Chief1. Der er workshop for de mindste, gade-

sport med Street Lab i samarbejde med butiks-

centret Hvidovre C og re-premiere på Katinkas 

musical ‘Væbnet med Vinger’. Om natten er der 

sovekoncert med Carsten Pflum. 

KUNSTJAGT I ISHØJ 13. september er der Copen-

hagen Art Run, hvor du fra Ishøj Strandpark kan 

komme med på en fem kilometer løbe- eller 

gåtur i smuk natur. Undervejs kan du opleve 

kunstværker af nationale og lokale kunstnere og 

designere. Læs om løb og tilmelding på copen-

hagenartrun.dk. 

FÆLLESSPISNING I ALBERTSLUND Fællesspis-

ning på Forbrændingen er blevet så populært, 

at det i år finder sted alle aftener i kulturugen, 

og der er underholdning til maden hver aften. 

Det er også på Forbrændingen, at de små og 

mellemstore børn kan komme til musikfestiva-

len ’Børneskoven’. I år bliver det blandt andet 

forfatter Iben Marianne Hansen, der læser og 

rapper fra sin bog ’Axel elsker biler’. Det sker 17. 

september. Se mere på forbraendningen.dk.

Kompomnist og lydkunstner Wayne Siegel står bag et kunstværk i Rødovre, hvor du 
selv kan frembringe lyde ved hjælp af bevægelser. Tidligere har han optrådt med et 
lignende værk, blandt andet på Louisiana og i Den Sorte Diamant. 
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Det sker i Rødovre

Sundhed
HVAD ER LIGHEDEN MELLEM  
VIN OG WIENERBRØD?
Tirsdag d. 29. august kl. 18.30-20.30

Misbrugsekspert Henrik Rindom, kendt fra tv, 

gør os i dette foredrag klogere på hverdagens 

afhængigheder. Hvad kan man selv gøre? Og 

hvordan spiller en afhængighed sammen KOL, 

diabetes og hjertesygdom? 

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis, tilmelding via Sundhedscenteret

Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
FLAGERMUSTUR – BAT NIGHT
Lørdag d. 26. august kl. 20

Oplev flagermusene, når de er aktive i mørket. 

Lyt dig frem til flagermusene sammen med 

biolog John Frisenvænge. Via en detektor kan vi 

opfange flagermusenes ultralyde. 

Sted: Batteritogsmagasinet

Gratis, tilmelding ikke nødvendig

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
MINDFULLNESS I NATUREN
Lørdag d. 2. september kl. 10

Kom og vær med på en sansefuld vandring ud i 

naturen. Mindfullnessinstruktør Helle Dueholm 

introducerer undervejs forskellige øvelser i at 

være nærværende og mærke sin krop med ud-

gangspunkt i de naturlige omgivelser.

Sted: Trekantgrunden, Islev Bibliotek

Gratis, tilmelding ikke nødvendig

For børn
INDVIELSE AF TREKANTSGRUNDEN
Torsdag d. 31. august kl. 16-18

Kom og være med til at indvie den nye Trekants-

grund ved Islev Bibliotek. De nye insekthoteller 

flytter ind, og vi fejrer dagen med udendørslege 

og sjov.

Sted: Ved Islev Bibliotek 

Gratis, tilmelding ikke nødvendig

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
BESØG FÅRENE
Søndag d. 3. september kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om formålet med foreningens 

arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis, tilmelding ikke nødvendig

 

CYKELTUR TIL DE SEKS GLEMTE KÆMPER 
Søndag den 10. september kl. 10-16

Kom og deltag i cykelturen til de seks glemte 

kæmper arrangeret af Dansk Cyklistforbund og 

Rødovre Kommune. Kæmperne er gemt forskel-

lige steder på Vestegnen og turen er på cirka 55 

km. Gennemsnitsfarten vil være cirka 20 km/t. 

Medbring selv frokost og drikkevarer.

Sted: Start og slut ved Batteritogsmagasinet på 

voldgaden.

Gratis, tilmelding ikke nødvendig

Events
CIRKUS ARENA
14. og 15.  august kl. 17

Der er klovne, akrobater, heste, dromedarer og 

elefanter på programmet, når Cirkus Arena 

kommer til byen. Motor Mille er også med og 

styrer løjerne.

Sted: Rådhusplænen

Billetter: 170-360 kr. via ticketmaster.dk

FOR EVIGT ROCK
Fredag d. 25. august kl. 15-24

Oplev D-A-D, Sort Sol, Magtens Korridorer, Go 

Go Berlin, SuperCharger, Blended Brew og 

Mutts, når der er For Evigt Rock i Rødovre.

Sted: Rådhusplænen

Standardbilletter: 495,- kr + gebyr via ticketma-

ster.dk

FOR EVIGT HIPHOP
Lørdag d. 26. august kl. 10-24

Der er både upcoming artister og etablerede 

navne på programmet, når For Evigt Hip Hop 

går i luften. Du kan opleve blandt andre Ty Dolla 

$ign, Suspekt, Ukendt kunstner, Section Boyz, 

Mellemfinga ḿuzik, Gilli og Lil Kleine.

Sted: Rådhusplænen

Standardbilletter: 495,- kr + gebyr via ticketma-

ster.dk

RØDOVRE KULTURNAT
Fredag d. 8. september kl. 17-22

Denne aften viser Rødovres kulturliv, hvad de 

kan. Der er kunst, dans musik samt robotkon-

kurrence - og mulighed for at få dit ansigt for-

størret op på en trækrone med lysanimation. 

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis, tilmelding ikke nødvendig

RØDOVREDAGEN
Lørdag d. 9 september kl. 14-23

Kom og vær med til at fejre vores by på Rødov-

redagen. Der er debatter, underholdning og 

masser af sjov for børnene. Mød vores mange 

foreninger, se Rødovres sportsfolk boltre sig og 

kom til gratis koncert med blandt andre Rasmus 

Walter. 

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis, tilmelding ikke nødvendig
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DENGANG I RØDOVRE

Selv om sommeren går på hæld, så er der 

stadig tid til at udforske de glemte skatte i dit 

lokalområde, inden kulden sætter ind. 

Rødovre gemmer nemlig stadig på fortidsmin-

der, her i blandt en gravhøj, der menes at 

stamme helt tilbage fra bronzealderen. Den 

hedder Store Valhøj, og du finder den ved 

Henrik Cavlings Allé, ikke langt fra Valhøjs Allé. 

I dag er den omgivet af parcelhuskvarter, men 

tidligere var der marker, og mellem 1909 og 

1920 lå Havekolonien Valhøj der - også kendt 

som Politikens Havekoloni.

Oprindeligt kendte man til fire gravhøje i 

Rødovre - Store Valhøj, Lille Valhøj, Tinderhøj 

og Horshøj - og du kan stadig finde vejnavne, 

der fortæller omtrent hvor de lå. To af dem 

måtte imidlertid lade livet under landmandens 

plov: Lille Valhøj menes at være blevet pløjet 

ned - muligvis af Rødovregårds daværende 

ejer - i slutningen af 1800-tallet. At højen ikke 

bare var en almindelig bakke stod dog hurtigt 

klart. I tiden efter blev der nemlig fundet rester 

af en egekistegrav med bronzesmykker og en 

bælteplade i området. De ligger nu på 

Nationalmuseet. 

Gravhøjen Horshøj i Islev menes at have lidt 

samme skæbne på omtrent samme tid. Sidste 

vidnesbyrd om den er på et kort fra omkring år 

1900, men sandsynligvis er den også blevet 

pløjet ned kort efter. I dag ligger Horshøjvej, 

hvor højen fandtes engang. 

Den sidste gravhøj - Tinderhøj - led måske en 

lidt ædlere skæbne. Da hovedstadens store 

forsvarsværk Vestvolden blev bygget i 

Gå på jagt efter de gamle gravhøje
Rødovre kunne engang prale af fire 
fine gravhøje fra bronzealdren. I dag 
er kun én tilbage, men du kan stadig 
finde sporene efter de andre i 
Rødovres vejnavne.

1890’erne, lå Tinderhøj nemlig i vejen og blev 

nedlagt - eller opslugt - af volden. I dag kan du 

gå ned i Tinderhøj Vænges sydlige ende og se 

mod volden, hvis du vil vide, hvor den lå. Også 

Tinderhøj Skole er opkaldt efter højen. 

På Rødovre Lokalhistorisk Samlings Facebookside kan du 
finde et kort over fortidsminder i Rødovre. Opslaget er lagt 
op den 7. juni. 

Store Valhøj er i dag den eneste tilbageværende gravhøj i Rødovre. Navnet stammer sandsynligvis fra det oldnor-
diske ‘hvall’, der betyder rund høj. Graven er fra bronzealderen, der varede fra 1700-500 f.Kr. Billedet er fra 1911 
og forestiller den årlige sommerfest for Havekolonien Valhøj, der på dette tidspunkt lå rundt om den gamle 
gravhøj. 

Året er 1920 og den sidste sommerfest holdes i Haveko-
lonien Valhøj. Herefter ophørte området omkring grav-
højen Valhøj med at være havekoloni og blev udlagt til 
parcelhuskvarter. 
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