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Fejring og indvielse  

af Bellahøj Friluftsscene  

14. august 2021 
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Bellahøj Friluftsscene 2021 

Til stor glæde for Københavnerne – og særligt beboerne i de tre bydele; Brønshøj, Bispebjerg og Vanløse - fik Bellahøj Friluftsscene et markant 

løft hen over sommeren 2020. Nu kan Friluftsscenen endelig tages i brug igen og danne ramme om mange forskellige kulturelle aktiviteter som 

koncerter, teater, festivaler mv. Kun fantasien sætter grænser for hvad dette smukke scenerum kan bruges til.  

Vejen til renoveringen af den 70 år gamle scene har været lang og særligt Brønshøj-Husum Lokaludvalg har lagt mange kræfter i at få 

renoveringen på den politiske dagsorden, hvilket blandt andet ses i visionsplanen ”Bellahøj Friluftsscene – i dag og i morgen”. Resultatet er 

blevet fantastisk flot og den gode plads på tilskuerpladserne og de mange indgange til området betyder at friluftsscenen byder på optimale 

vilkår for kulturaktiviteter – særligt i disse corona-tider.  

Brønshøj Husum Lokaludvalg og Kultur N har et fælles ønske om at fejre og markere den nye scene, der viser Friluftsscenens potentiale til hele 

Københavns befolkning. Følgende oplæg skal ses som et udspil til hvordan denne fejring kunne se ud, men omfanget og ambitionerne for dagen 

afhænger b.la. af de økonomiske rammer.  

 

Fejring den 14. august 2021 

På grund af corona-pandemien er det for usikkert at gennemføre fejringen 4.-6. juni, som det oprindeligt var ambitionen. I stedet afholdes 

fejringen som et heldagsarrangement lørdag den 14. august. Arrangementet bliver et af de første store arrangementer på scenen efter 

renoveringen, og kan derfor både ses som en fejring og en form for (gen)indvielse.  

Kultur N sammensætter med sparring fra planlægningsgruppen et mangfoldigt program, der retter sig mod forskellige målgrupper, rummer 

indslag af varierende længde, både kendte og mindre kendte navne, med fokus på lokale aktører fra Bispebjerg, Vanløse og Brønshøj-Husum. 

der planlægges mindre indslag mellem de store indslag for at fylde tiden ud og skabe et sammenhængende program. Det endelige program 

lægges af Kultur N under hensyntagen til planlægningsgruppens ønsker og udviklingen af corona-situationen. Ønsket er at skabe et 

arrangement, hvor publikum kan opholde sig på scenen hele dagen, hvis de ønsker det, eller gå til og fra aktiviteterne, alt efter interesse. En 

(kendt) konferencier binder indslagene sammen. 

Da arrangementet ligger weekenden inden musikfestivalen ”En sommerdag på Bellahøj” bliver det muligt at samarbejde med foreningen bag 

festivalen om logistik og sandsynligvis spare penge på leje af telt og lyd/lys ved at benytte det samme udstyr som festivalen.   
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Programskitse 

 

 

 

 

Tidspunkt Indslag Arrangør/tovholder Eksempler på 
optrædende  

Målgruppe Ca. pris. 

11.00-11.25 Taler: Borgmester, LU mfl. Kultur N i 
samarbejde med 
lokaludvalgene 

Fransiska Rosenkilde, 
Ninna Hedeager 
Olsen 

Alle  

11.30-13.30 Danseteater  Kultur N i 
samarbejde med 
Dansekapellet 

Uppercut 
Danseteater med 
forestillingen JUMP. 
Inkl. danseworkshops 
for børn 

Alle 
- Workshops er dog 
målrettet børn 

15.000 
kr. 

14.00-16.00 Kor/Fællessang Kultur N Lokale kor/KOR72 Alle  

16.15-17.00 Familiekoncert Kultur N Dissing og Las 
optræder med sange 
fra bogen ”Mormors 
Gebis” 
Eller trioen 
DRUMDRUM 

Børnefamilier 16.000 
kr. 
(Kultur N 
afholder 
udgiften) 

17.30-18.30 Koncert + Picnickurv Kultur N og Jesper 
Ravn (Arrangør af En 
sommerdag på 
Bellahøj) 

Lokale unge musikere Alle 10.000 
kr. 

20.00 Koncert/Musical/Dans/Opera Kultur N Marilyn Manzur m. 
band eller Athletic 
Progession 

 30.000 
kr. 
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Udkast til budget  

 

Udgifter 

Samlede udgifter til honorarer: 71.000 kr. 

Udgifter til konferencier: 20.000 kr. 

Telt, lyd, scene, lydmand mm.: 40.000 kr. 

Lys: 10.000 kr. 

PR: 25.000 kr. 

Forplejning af musikere og frivillige: 9.000 kr.  

Vagter: 10.000 kr. 

Toiletter, strøm: 10.000 kr. 

 

 

Indtægter 

Teknik- og Miljøforvaltningen: 50.000 kr. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg: 50.000 kr.  

Bispebjerg Lokaludvalg: 25.000 kr. 

Vanløse Lokaludvalg: 25.000 kr.  

Koncertbidrag fra Kultur N: 16.000 kr. 

Yderligere fondsansøgning: 29.000 kr.* 

I alt: 195.000 kr.

I alt 195.000 kr. *Fx Arrangementspuljen eller puljen til kulturelle aktiviteter på 

Bellahøj Friluftsscene 

 

 

 

 

 

 

 

Andre opgaver:  
- Koordinering af frivillige f.eks. CPH Volunteers  
- Koordinering af lyd, lys, telt mv. 
- Udsmykning/pynt 
- Koordinering af eventuelle madboder, picninckurve, bar, ect. 


