TÅRNBY TORV FESTIVAL d. 14. – 18. november 2018
En lokal performancefestival, der hylder naboskab og rummelighed.
Film, fest, forestillinger og fællesspisning!
Tårnby Torv Festival kalder alle borgere og offentlige instanser til sammen med lokale
kunstnere, kunstnere fra nabokommunerne, Europa og verden, at fejre fem dage, hvor vi
møder det velkendte fremmede og fremmedgørelsen af det velkendte.
I en tid, hvor frygt fører til overvågning af vores naboer og opførelse af nye mure, vil
Tårnby Torv Festival invitere ind i Public Space i Tårnby Torv 7. For at vi sammen kan
finde den nysgerrighed, vi har over for de mennesker, der bor lige ved siden af os. Give
plads til, at vi kan blande os med det fremmede.
E.T. kalder Tårnby
Festivalen er startet på initiativ af Tårnbyboer og performancekunstner Andreas
Liebmann, og finder sted i og omkring et stort forladt kontorlandskab på første sal af
Tårnby Torv 7.
Som en del af Tårnby Torv Festival har vi blandt andet ’børnenes dag’ lørdag den 17.
november med ”VIRAK Revy” af performancegruppen Liveart.dk, og premiere på det
lokalproducerede E.T. remake ”Tårnby får besøg” (der bl.a. involverer lokalpolitikere og
fritidsklubber, sammen med filmskuespiller Nicolai Dahl Hamilton), en fest skabt af ”The
Mood Providers”, en guide for Tårnby-turister, nye værker af yngre kunstnere og en
naboskabs-søndagsbrunch.

Eksperimentalt folketeater
Baggrunden for festivalen er en undersøgelse af scenekunstens funktion for en
demokratisk kultur; Hvordan kan underholdning, samspillet imellem metaforer og
håndgribeligt indhold, det ligeværdige møde og fælles morskab skabe en fornemmelse af
et sted og de mennesker, der bor der? Kan vi blive stærkere ved at øve os i at være
nysgerrige? Kan vi blive bedre til at håndtere det fremmede, den fremmede og vores
fælles tilstedeværelse i verden?
Tårnby Torv Festival er et forsøg på at styrke båndet imellem kunstnerisk arbejde, sociale
debatter og vores hovedroller: de mennesker, der bor lige rundt om hjørnet.
Festivalen, der løber af stablen den 14.-18. november ønsker at samle alle disse
gode kræfter og skabe nye bånd for den fremtid, vi sammen går i møde.
Se hele programmet på www.taarnbytorvfestival.dk
Festivalen afvikles i dagene 14.-18. november 2017 Tårnby Torv 7, 2770 Kastrup.
Deltagelse er gratis.

