
 

Program for POW 2017 

 

Uge 37  

Fire dages workshop for børn og unge over 8 år, arrangeret af TeaterKUNST med 

scenekunstner Layla Torres Mollerup og skuespilleraspirant  Mervan Erdem. 

Den nye teknologi augmented reality benyttes til at indsamle de unges personlige 

erfaringer med temaet køn og kvinder. Sammen skaber de unge en poetisk installation, 

der kan opleves i den virkelige verden via smartphones.  

Konceptet skal testes for videreudvikling på Engelsborgskole, Lyngby med henblik på 

gennemførelse i 2018.  

 

Fredag d. 22. september 

10:00 – 11:40 Børneprogram: Filmvisning 

Den Grønne Cykel er lavet af den første kvindelige filminstruktør i Saudi Arabien. 

Hun fortæller historien om 10-årige Wadjda, der vil køre om kap med 

nabodrengen på cykel. 

Arabisk tale med danske undertekster. 
Aldersgruppe: 8+ 

Location: VerdensKulturCentret 

Tilmelding via Facebook 

 

10:00 – 11:30 Filmtalk  
Instruktør Christina Rosendahl fortæller om sit arbejde og viser klip fra sin nye 

dokumentar “Vold i kærlighedens navn”.  

Moderator: Anne Boukris 

Venue: Kunsthal Charlottenborg, Biografen 

Tilmelding via Facebook 

10:00 – 12:00 POW Talks 

CoreAct: Kvinderne bag CoreAct, Helene Kvint og Anika Barkan bearbejder og 

dramatiserer personlige fortællinger fra folk i det offentlige rum. De taler om 

tværkunstneriske metoder og hvordan kunst kan bruges til at berige samfundet.  

Sophie Bech: Cand.mag., filmproducer og Head of Experiences i Rokoko fortæller om sin 

lange rejse ind i den kreative industri med afsæt i alt fra musik, teater, performance art 

til film og nye kreative teknologier.  

Venue: Kunstakademiets Billedkunstskoler, Festsalen 

Tilmelding via Facebook  

 

 

https://www.facebook.com/events/430580760669563/
https://www.facebook.com/events/321575908306224
https://www.facebook.com/events/114578942547969/


 

13:00 – 14:30 POW Åbningsevent  
Initiativtager og direktør Füsun Eriksen byder velkommen til POW festival 2017. 
Oplæg af Maria Frej, medlem af SF og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, København 
Kommune. 
Oplæg af Charlotte Kirkegaard, cand. jur. og ekspert på køn og ligestilling.  
Oplæg af Heidi Rottbøll Andersen, stifter og direktør i virksomheden Living Institute.  
Oplæg af Christian Groes, antropolog og kønsforsker, lektor, PhD ved Institut for 
Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. 
Kunstneriske indspark af sanger og sangskriver Trinelise Væring, journalist, komiker og 
foredragsholder Fadime Turan m.fl. 
Moderator: Journalist Sisse Sejr-Nørgaard 
Venue: Kunstakademiets Billedkunstskoler, Festsalen 
Tilmelding via Facebook 

13:00 – 14:20 Filmvisning 

Visning af ”The War Show”, en dokumentarfilm om den syriske radiovært Obaidah 

Zytoon og hendes venner, der i 2011 bliver revet med af opstanden i mod regimet.  

Venue: VerdensKulturCentret, Salen 

Arabisk tale med danske undertekster. 

Aldersgruppe: 15+ 

Tilmelding via Facebook 

 

14:30 – 15:30 Fernisering: Hvem er KØN? Af TeaterKUNST 
TeaterKUNST scenekunstner Layla Mollerup og skuespiller aspirant Mervan Erdem viser 

resultatet af den augmented reality workshop, som børn fra Engelsborgskole, Lyngby 

har arbejdet på op til festivalen.  
Venue: Kunsthal Charlottenborg 
Tilmelding via Facebook 

 
15:00 – 16:30 Mette Sø taler kvindeliv med Ritt Bjerregaard 

Ritt Bjerregaard har netop udgivet erindringsbogen "Valgt" og Mette Sø møder hende til 
en snak det kvindelige som fortælling og som en styrke.  

Venue: Kunstakademiets Billedkunstskoler, Festsalen 

Tilmelding via Facebook 

 
20:00 – 02:00 POW Launch Party 

Vi fejrer POW med livemusik, DJs Nannalicious, Sakena Ali og Lise Strømsvik .  
Live-musik: Moody, Ellie Jokar og Simona Abdallah.  
Konkurrencer med gavekort fra SAMADHI SPA.  

Hold øje med Facebook for løbende programopdateringer. 
Værter: Lykke Sand & Alexander Behrang Keshtkar  
Venue: Republiques Reaktorscene 
Tilmelding via Facebook 

 

 

Lørdag d. 23. september 

 

11:00 – 13:00 Arkitektur byvandring 
Kvinder skaber byen. Arkitektur Walk & Talk langs Københavns Havn med arkitekt 

Merete Ahnfeldt-Mollerup, formand for Kulturministeriets kanonudvalg for design og 

tidligere lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole. 

Mødested: Skuespilhusets foyer 
Tilmelding via Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/events/116099422389125/
https://www.facebook.com/events/1120219128109482/
https://www.facebook.com/events/1915381762117714/
https://www.facebook.com/events/341194052961144/
https://www.facebook.com/events/686849871485631/
https://www.facebook.com/events/1869994096632948/


 

11:00 – 13:00 Børneprogram: Ligestillingsrap workshop 
Freestyle rapper Jakob Balthasar og hiphopper/soulsanger Filuka lærer unge at fortælle 

deres historier gennem rap. Både Jakob og Filuka giver også et par numre. 
Venue: VerdensKulturCentret, Salen 
Aldersgruppe: 12+ 
Tilmelding via Facebook 

 

13:00 – 13:30 Børneprogram: Koncert 
Jazzkoncert med pigerne fra årets JazzCamp. Pigerne mødte hinanden for første gang på 

den landsdækkende JazzCamp for Piger i februar, og nu mødes de igen for at spille 

koncert for POW. 
Venue: VerdensKulturCentret 
Facebook (Kom og vær med Ingen tilmelding nødvendig)  

 
12:30 – 14:00 Børneprogram: Hvem er KØN? Augmented Reality. 

Vær med når TeaterKUNST scenekunstnere Layla Mollerup og skuespiller aspirant 
Mervan Erdem giver børn mulighed for at være en del af en augmented reality fortælling 
om ligestilling. Historier gemmer sig rundt om på VerdensKulturCentret og deltagerne 
kan endda lave deres egne historier på deres smartphones.  
Aldersgruppe: 8+ 
Venue: VerdensKulturCentret 
Facebook (Kom og vær med. Ingen tilmelding nødvendig)  

 
15:00 – 18:00 Særforestilling & POW Talk om selviscenesættelse 

I ”Hvorfor snakker vi ikke om mig” af FLÆS hersker den egocentrerede kvinde med sine 

konstante afbrydelser, der altid leder opmærksomheden tilbage på sig selv. Bagefter 

samles vi i foyeren til en debat om Kvinders eksponering på de sociale medier med 

indlæg fra debattør og feministisk aktivist Emma Holten, instagrammer og blogger Nikita 

Klæstrup og forfatter og iværksætter Michelle Hviid. 
Moderator: Lykke Sand. 
Venue: Teatret ved Sorte Hest/foyer 
Tilmelding via Facebook 

 
17:00 – 18:30 Filmvisning 

“VENUS - Let’s talk about sex.” Hvad der skulle have været casting til en film om 

kvindelig seksualitet blev i stedet til selve filmen, da de intime samtaler foran kameraet 

viste sig at give et sjældent indblik i unge kvinders forhold til lyst, ulyst, fantasier, følelser 

og opdagelser. 

Efter forestillingen er der Q&A med instruktør Lea Glob.  

Moderator: Anne Boukris 

Venue: Kunsthal Charlottenborg, Biografen 
Tilmelding via Facebook 

 

19:00 – 20:50 Filmvisning 

”Hannah Arendt” af Margarethe Von Trotta. Den sublime Barbara Sukowa spiller 

hovedrollen i Margarethe von Trottas prisvindende biopic Hannah Arendt om den 

indflydelsesrige tysk-jødiske filosof og teoretiker. 

Venue: Kunsthal Charlottenborg, Biografen 

Tilmelding via Facebook 

 

19:00 – 21:30 Særforestilling & POW Talk 

”Udspring” ”Udspring” af Teater Rio Rose. Tre ulastelige værtinder byder velkommen til 
aftenens raritets-kabaret i forsamlingshuset. En spejling af den almindelige hverdags 

indimellem kiksede cirkus, hvor vi optræder for at blive holdt af og for at vise, at vi er 

https://www.facebook.com/events/135789763702791/
https://www.facebook.com/events/346508932428475/
https://www.facebook.com/events/1870533809929672/
https://www.facebook.com/events/346508932428475/
https://www.facebook.com/events/346508932428475/
https://www.facebook.com/events/128819884420883/


 

dygtige. Efter forestillingen bliver instruktør Tove Bornhøft og skuespillerne Anette 

Katzmann og Petrine Agger til en snak om diversitet. 

Velkomst og moderator: Füsun Eriksen 

Venue: Teaterøen 

Tilmelding via Facebook 

 

21:10 – 22:50 Filmvisning 
”Bar Bahar - In Between”. Maysaloun Hamouds prisvindende film skildrer tre unge 

palæstinensiske kvinders liv i hjertet af liberal  israelsk kultur og hvordan de kæmper 

med kærlighed, traditioner og storbyens udfordringer.  
Venue: Kunsthal Charlottenborg, Biografen 
Tilmelding via Facebook 

 

 

Søndag d. 24. september  

 

15:00 – 17:00 Forestilling 
“Monicagate” af Teater Partner in Crime. Monicagate er en fortælling om ydmygelse, 

løgne, magtforhold, fejltagelser og er et portræt af en kvinde, der hurtigt blev involveret 

i sager og løgne, der var langt større end hende selv.  
Venue: Bådteatret 
Tilmelding via Facebook 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1553158224740345/
https://www.facebook.com/events/253287831847264/
https://www.facebook.com/events/1754839864816001/

