
 

 

     

 

   

 

   

      

  
Brev til Det Kongelige Teater vedr. Bellahøj Frilufts-
scene  

 

 
Lokaludvalget for Brønshøj-Husum henvender sig til Det Kgl. Teater 
for at gøre opmærksom på Bellahøj Friluftsscene, som efter en gen-
nemgående renovering nu fremstår som et smukt og fuldt funkti-
onsdygtigt amfiteater. 
 

I forbindelse med renoveringen arbejder Brønshøj-Husum Lokalud-
valg, sammen med lokaludvalgene i Bispebjerg og Vanløse, samt 
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltnings afdeling Kul-
tur N, på en strategi for at tiltrække aktiviteter til friluftsscenen, også 
med en længere tidshorisont. 
 

Vi ønsker at skabe et levende kultur- og aktivitetsmiljø med faste tra-
ditioner, såvel som mere event-prægede forestillinger og koncerter 
til glæde for borgerne i lokalområdet og for alle københavnere. 
 

Henvendelsen til Det Kgl. Teater skal ses på baggrund af dette og 
det ville være en stor glæde, hvis teateret kunne være interesseret i 
at indgå i dette fremstød for scenekunst og kultur i et lidt ”forsømt” 
område af København.  
Der er ikke fastlagt noget fasttømret indhold, og vi er åbne for alle 
arrangementer der kan indpasses og være til glæde for den kulturin-
teresserede del af befolkningen.  
Vi ser det som en god mulighed for Det Kgl. Teater til at skabe nogle 
enestående forestillinger under gode forhold for både publikum og 
kunstnere. 
 

Bellahøj Friluftsscene har tidligere lagt scene til en række større ar-
rangementer, men har de senere år været så godt som ubrugelig på 
grund af stærkt forfald. Dette er der nu rettet op på med en gen-
nemgribende renovering som er afsluttet i 2020.  
 

Friluftsscenen rummer siddepladser til ca. 5.000 publikummer og 
er langt det største permanente amfiteater i København. Amfiteate-
ret har gode oversigtsforhold og alle publikummer har frit udsyn til 
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sceneområdet, akustikken er god og det er muligt at skabe gode lys- 
og lydforhold for både teater og musik. 
 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Kultur N står gerne til rådighed for 
en rundvisning og oplysninger om tekniske detaljer. 
 

Hvis dette kunne have jeres interesse, hører vi gerne fra jer. 
 
Med venlig hilsen  

 

Hans S. Christensen 
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Evt.  

Bent Christensen  

Formand for Vanløse Lokaludvalg 

 

Evt. 

Alex Heick 

Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 

 

Evt.  

Niels E. Bjerrum 

Chef, Kultur N 
 

 

 

 

 

 


