Vil du med
ud i det blå ?
PROGRAM FOR
LANCERING AF HAVNERINGEN D. 29. MAJ
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KL. 11.00-17.00
LANCERING AF HAVNERINGEN
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KL. 10-17.30 COPENHAGEN BICYCLES
– THE DANISH EXPERIENCE
Begynd din cykeloplevelse hos Copenhagen Bicycles. Vi udlejer
cykler og vores dygtige guider ser frem til at vise dig rundt på en
guidet cykeltur langs Havneringen kl. 11. Vi står klar til at betjene
dig og din cykel med luft, en ren klud og byens bedste service. Vi
glæder os til du kommer forbi!

Havneringens officielle lancering sker ved et arrangement i den
nordlige ende af Havnegade kl. 11.00-11.30. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og Direktør for Cyklistforbundet Klaus
Bondam holder tale. Pump cyklen og vær med når de lancerer
Havneringen og kører i front for et cykeloptog fra Havnegade, over
Knippelsbro, Cirkelbroen til Bryggebroen, og retur ad Kalvebod
Brygge og Christians Brygge til Havnegade igen. En rute på i alt 7 km.
Havnegade bliver et festområde med musik og dj på scenen, cykelkoncerter, cykelistboder, cykelkaffe, cykelmadboder og Master
Fatman som konferencier fra lydcykel. Kom og vær en del af festen!

COPENHAGEN BICYCLES - NYHAVN 44, 1058 KØBENHAVN K
www.copenhagenbicycles.dk

HAVNEGADE, 1058 KØBENHAVN K
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KL. 11.30-16.30
CYKELLØB PÅ HAVNERINGEN
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KL. 11-17 ”ÅBEN GÅRD”
I FÆSTNINGENS MATERIALGÅRD/BLOX

Efter det indledende cykeloptog, vil der hele dagen afgå
cykelhold fra Havnegade og ud på den nye rute. Vi inviterer alle
cyklister til møde op i Havnegade, få et kort over ruten, og gode
tip i vores informationstelt om de mange aktiviteter. Find cyklen
frem og kør med fra Havnegade - eller den del af ruten som
passer dig bedst. Havneringen er 12 fantastiske byområder fyldt
med spændende oplevelser.

Kom bag facaderne på BLOX. Vi åbner gården i Fæstningens
Materialgård. Få gratis kaffe og frugt i Rosenhaven. Besøg BLOX
showroom. Se udstilling og model af den nye cykel- og gangbro
ved Vester Voldgade. Og få en snak med blandt andet Realdania,
Züblin, Dansk Arkitektur Center og BLOXHUB. Du kan også prøve
den midlertidige bro ved Christian den IVs Bryghus. Vi glæder os
til at se jer!

HAVNEGADE, 1058 KØBENHAVN K

BLOX/FÆSTNINGENS MATERIALGÅRD - FREDERIKSHOLMS
KANAL 30, 1220 KØBENHAVN K
www.blox.dk
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KL. 11-17
KARMA KAJEN PÅ HAVNERINGEN
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KL. 11-17 ARKITEKTUR, RESTAURANT,
CAFÉ OG GRATIS UDSTILLINGER
Den Sorte Diamant holder åbent og har fri entré til alle Det
Kongelige Biblioteks udstillinger i anledning af lanceringen af
Havneringen. Gå på opdagelse i Den Sorte Diamants smukke
Atrium eller Per Kirkebys loftsudsmykning over Kirkebybroen.
Nyd café Øieblikkets kaffe, sandwich og konditorkager, samt
restaurant Søren Ks lækre frokostretter på kajen med udsigt til
Cirkelbroen tegnet af Olafur Eliasson.

Karma Kajen præsenterer Havneringens første cykelkoncert
med musik langs ruten fra kl. 11.30. Cykelkoncerten afsluttes
med en koncert på scenen i Havnegade kl. ca. 12.45. Udover
tandemhold og cykelkoncert spiller en Karma DJ på havnescenen hele dagen.

KARMA KAJEN - HAVNEGADE, 1058 KØBENHAVN K
www.karmakajen.dk

DEN SORTE DIAMANT - SØREN KIERKEGAARDS PLADS 1,
1221 KØBENHAVN K
www.kb.dk
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KL. 13, 14, 15 OG 16
GRATIS GUIDEDE HAVKAJAKTURE

10

Nu har du chancen for at teste om havkajak måske er noget for
dig! Tag med ud på en gratis ca. 30 min. prøvetur med en af vores
guider, og få en god oplevelse fra allerførste pagajtag. På Kayak
Republic og Kayak Bar er palmerne på plads på vores flydende
strandlounge, kaffen flyder fra espressomaskinen, maden dufter
og smager skønt, og sommeren anes lige om hjørnet. Kig endelig
forbi og hils på!

Udstillingen ’Havnen før og nu’ er en gestus til et af byens
vartegn. I foråret arrangerede Copenhagen Photo Festival fototurene ’Til lands’ og ’Til vands’, der sendte folk til havnens
afkroge. Københavns Museum udsendte en fotokonkurrence
med inspiration i arkivfotos fra udvalgte steder i havnen.
De bedste fotos kan nu opleves i udstillingen ’Havnen før og nu’.
Kom til fernisering og prisoverrækkelse på kulturhuset kl. 15.

KAYAK REPUBLIC - HAVNEGADE OG BØRSKAJ 12,
1221 KØBENHAVN K

CPH PHOTO FESTIVAL OG KBH. MUSEUM - KALVEBOD BØLGE
OG KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE

www.kayakrepublic.dk

www.copenhagenphotofestival.com

KL. 11.30 SOCIAL LØBETUR
LANGS HAVNERINGEN
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Nyd det enestående havnemiljø på en hyggelig og smuk løbetur.
Running Copenhagen inviterer alle til at deltage i en 7 km
løbetur, hvor havnen, oplevelsen og det sociale er i fokus. Vi
løber i samlet flok i et tempo af ca. 6.00 min/km. Langs ruten vil
der være underholdning og musik.

VESTERBRO LOKALUDVALG - AFGANG FRA HAVNEHOLMEN
VED BRYGGEBROEN, 1561 KØBENHAVN V

www.running-copenhagen.dk

KL. 11-15 GRØN CYKELTUR PÅ
HAVNERINGEN
At købe en ladcykel kan være en stor investering. Miljøpunkt
Indre By - Christianshavn ønsker at fremme grøn mobilitet.
Det er muligt at blive testfamilie og låne en ladcykel i op til 3
måneder, hvis man går og overvejer at købe en ladcykel, men
gerne vil prøve en hverdag med en sådan cykel først. Kom forbi
Miljøpunktets cykelvogn og hør nærmere – og tag en tur langs
Havneringen med familien på ladcykel.

MILJØPUNKT INDRE BY – CHRISTIANSHAVN, HAVNEGADE,
1058 KØBENHAVN K
www.a21.dk

KL. 11 FRA HAVNERINGEN
TIL VESTERBRO
Kom med på en cykeltur fra havnefronten og ’ind i’ Vestebro.
Lokale guider fra Vesterbro Lokaludvalg fortæller om nogle af
bydelens særlige steder, bl.a. Sdr. Boulevard, Enghaveparken,
Humleby, Carlsberg og godsbaneterrænet. Vi mødes ved Bryggebroen og slutter ved Diesel House på Enghave Brygge.

RUNNING COPENHAGEN - STARTER OG SLUTTER FRA BØRSKAJ 12, 1221 KØBENHAVN K
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KL. 11-17.00 HAVNEN FØR OG NU
– EN FOTOUDSTILLING

www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk
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KL. 12
OPLEV VESTERBRO OG VANDKANTEN
Tag med på cykeltur med fokus på Vesterbros vandkant – både,
hvor den er nu, og hvor den tidligere har ligget. Lokale guider
fra Vesterbro Lokaludvalg fortæller bl.a. om Skibbroen, Enghave
Brygge og Diesel House, godsbaneterrænet, Sdr. Boulevard, Kødbyen og Kalvebod Brygge. Vi mødes ved Bryggebroen og slutter
ved Diesel House på Enghave Brygge.

VESTERBRO LOKALUDVALG - AFGANG FRA HAVNEHOLMEN
VED BRYGGEBROEN, 1561 KØBENHAVN V
www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk
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KL. 12-16 DIESELMOTORER OG HAVNENS
INDUSTRIHISTORIE

19

KL. 12-14.15 SVØMNING I HAVNEBADET
PÅ ISLANDS BRYGGE MED KVIK KASTRUP
12.00-12.45 Er du ny i åbent vand-svømningen
- Så kom forbi om hør om, hvordan du får en sikker start!
12.45-13.30 For de friske motionister, så byder vi på en
undervisning på begynderniveau.
13.30-14.15 Inviteres børn og unge i alderen 10-16 år til
undervisning i livredningsaktiviteter. Man skal have våddragt
på og der er begrænset antal våddragter.

Oplev Danmarks maritime industrihistorie, med særligt fokus
på Københavns gamle skibsværft B&W. I forbindelse med de
guidede ture omkring havnen vil DieselHouse starte de gamle
dieselmotorer op kl.13.30/14.30/15.30. Der vil også være mulighed
for at køb pølser, vin, vand, øl og kaffe til rimelige priser.

DIESELHOUSE - ELVÆRKSVEJ 50, 2450 KØBENHAVN SV
www.DieselHouse.dk

KVIK KASTRUP - HAVNEBADET ISLANDS BRYGGE, 2300 KØBENHAVN S
www.kvikkastrup.dk
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KL. 13
OPLEV SYDHAVNEN PÅ CYKEL
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KL. 12-15.30 GUIDEDE GÅTURE FRA
KNIPPELSBRO TIL NORDATLANTENS BRYGGE

Oplev Sydhavnens forandring fra industrihavn til en ny bydel
med moderne arkitektur. De lokale guider fra Kgs. Enghave Lokaludvalg fortæller om Frederiksholm Teglværk, B&W’s støberi,
skibsværfter og bilfabrikker. Vi slutter med en lille afstikker til
den skønne Fiskerihavn, naturområdet Tippen og det romantiske
kulturhus Karens Minde. Vi starter ved Teglholmsbroen og
slutter ved Karens Minde kulturhus.

Oplev København ved kajen med stedkendte, uddannede guider
fra foreningen ”Vild med Amager”. Vi fortæller om havnens udvikling fra søværnets, handelsflådens og passagertransportens
havn, til i dag, hvor havnen er blevet til et populært frirum for
alle. Vi slutter på terrassen på Nordatlantens Brygge, hvor der
vil være udsigt over havnen. Afgang kl. 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30.

KGS. ENGHAVE LOKALUDVALG - AFGANG FRA HAVNEBUSSTOP VED TEGLVÆRKSBROEN, 2450 KØBENHAVN SV

FORENINGEN ”VILD MED AMAGER”
- HAVNEBUSSTOPPESTEDET VED KNIPPELSBRO.

www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

Find ”Vild med Amager” på Facebook

KL. 12-16
FISKERI PÅ SLUSEN
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Kom og oplev en del af livet i havnen. Københavns Havn har en
rigtig fin vandkvalitet og en frodig natur med masser af ålegræs,
alger, sjove dyr og omkring 100 arter af fisk. Der findes både
sild, torsk og fladfisk i havnen, men også mange andre mindre
kendte arter. Øresundsmiljøskole viser nogle af havnens kendte
og ukendt beboere og hvis du er heldig, kan du måske se en
friskfanget hornfisk eller ørred ved Slusen.

KL. 12 OG 14
OPLEV HAVNERINGEN PÅ CYKEL
Kom på en guidet cykeltur tur langs Havneringen og oplev,
hvordan der langs ruten folder sig et helt enestående scenarie
ud af forskellige byrum, steder, grønne oaser og nybyggeri, der
alle kendetegner et København i forandring og vækst.

DANSK ARKITEKTUR CENTER
- STRANDGADE 27B, 1401 KØBENHAVN K
www.dac.dk

ØRESUNDSMILJØSKOLEN
- VED SLUSEN 30, 2300 KØBENHAVN S
www.groen.kk.dk/alt-om-os/aktivitetssteder/oeresunds
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KL. 11-15 SAML DIN NATURPESTO OG
BAG PANDEKAGER PÅ BÅL
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Tag et smut forbi Naturpark Amager og få en smagsprøve på
naturens skattekammer. Naturpark Amager er et stort sammenhængende naturareal på 3500 ha, mindre end 2 km fra centrum.
På naturparkens spot på Havneringen kan du møde de dygtige
naturvejledere, få information og kort over området, lave din
egen naturpesto af lækre ramsløg og bag en pandekage over
bålets gløder. Følg skilte fra Slusen.

Oplev Havneringens smukke natur, de nye byområder og
havnens store forandring fra vandsiden. Hver hele time har du
mulighed for gratis at hoppe på en guidet sejltur med afgang
fra Dansk Arkitektur Center, der tager dig Havneringen rundt og
fortæller om havnens udvikling.

NATURPARK AMAGER - VED SLUSEN 10, 2300 KØBENHAVN S.

www.dac.dk

DANSK ARKITEKTUR CENTER
- STRANDGADE 27B, 1401 KØBENHAVN K

www.naturpark-amager.dk
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KL. 12, 13, 14, 15 OG 16
OPLEV HAVNERINGEN FRA VANDSIDEN

KL. 11-17
KOLONIHAVESTEMNING PÅ NOKKEN
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KL. 10-17 OPLEV 52 BYER VERDEN OVER
I ET VÆLD AF FOTOGRAFIER
På Dansk Arkitektur Center kan du gratis opleve udstillingen ’52
Uger, 52 Byer’ med fotografier af den anerkendte fotograf Iwan
Baan. Udstillingen viser udvalgte fotografier i en kronologisk
rejse fra by til by, fra traditionel arkitektur til hypermoderne
bygningsværker. Bagefter kan du nyde en forfriskning på Dansk
Arkitektur Centers udendørs terrasse på havnefronten.

Nokken er et selvbyggerområde etableret af fiskere i forbindelse
med den store boligmangel i 1930’erne. Haveforeningen Nokken
er en lille oase midt i storbyen København. Kig forbi og oplev
den skønne kolonihavestemning og tag en pause i græsset med
udsigt til havnen.

NOKKEN - HOVEDGADEN, 2300 KØBENHAVN

DANSK ARKITEKTUR CENTER
- STRANDGADE 27B 1401 KØBENHAVN K
www.dac.dk
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KL. 12-16
MUSIK OG BØRNETEATER PÅ BRYGGEN
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KL. 11-17
NORDATLANTEN I KØBENHAVN

Kl. 13, oplev Frøken Frikas fantastiske fortælletivoli
– en fabulerende fortælleforestilling, hvor publikum er med til
at bestemme handlingen. Kl. 14, oplev afro-sangerinden Feridah
Rose, der markerer sig med en unik funky lyd, der bærer præg af
både dybe rødder i Østafrika og musikalske input fra Gospel.
Kl. 15, lyt til Chico Matada - en kunstner, der tilbyder sit publikum
en musikalsk oplevelse og jazz harmonier.

Kulturhuset Nordatlantens Brygge ligger for foden af Inderhavnsbroen på Christianshavnsiden. Det store gule pakhus fra
1767 emmer af historie. Oplev skulpturudstillingen ’Stående
Billeder’ af færøske Hans Pauli Olsen, musik og lækre nordatlantiske fødevarer på kajen. Hele dagen er der rundvisninger i og
omkring Nordatlantens Brygge, og husets skoletjeneste laver
aktiviteter for børn. Kig forbi!

KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE,
ISLANDS BRYGGE 18, 2300 KØBENHAVN S

NORDATLANTENS BRYGGE
- STRANDGADE 91, 1401 KØBENHAVN K

www.k-i-b.dk

www.nordatlantens.dk
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KL. 11, 13 OG 15
HOP OMBORD PÅ EN SKONNERT
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KL. 12-21 NYD COPENHAGEN
STREET FOOD PÅ HAVNEN
Copenhagen Street Food på PapirØen er et en smeltedigel,
hvor både kultur, mad, bæredygtighed og det gode formål
går hånd-i-hånd. I de små food trucks og boder kan du købe
gadekøkkenmad fra 13 forskellige lande, eller nyde en kold drink
i en af de mange solstole med udsigt over Københavns smukke
havnefront.

Tag med De Forenede Sejlskibe på 90 minutters sejlads langs
Havneringen mod Slusen i Sydhavn. Her vil være udsigt til
de forskellige aktiviteter langs ruten, samt flere af havnens
vartegn. Oplev udsigt til Den Sorte Diamant, Kalvebod Bølge, de
to ombyggede siloer fra Soyakage-fabrikken, H.C. Ørstedsværket
samt oplev det majestætiske i, at Knippelsbro og Langebro
bliver åbnet.

COPENHAGEN STREET FOOD,
TRANGRAVSVEJ 14, HAL 7 & 8, 1436 KØBENHAVN WWW.

DE FORENEDE SEJLSKIBE - AFGANG ADMIRAL KAJ
- TOLDBODGADE 24-28, 1253 KØBENHAVN K

copenhagenstreetfood.dk

www.deforenedesejlskibe.dk
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KL. 12-17 STRYGERE, ØSTERS
OG BOBLER PÅ HAVNEN
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KL. 12-17
HARBOURBURGER I VANDKANTEN
Vi fejrer lancering af Havneringen den 29. maj 2016 med et specialtilbud på vores berømte Harbourburger. Gør et stop på ruten
og forkæl jer selv med en let frokost på vores udendørs terrasse,
inden turen går videre mod Islands Brygge.

I smørhullet af København, omgivet af den royale familie og
havnens sprudlende liv, inviterer SALT restaurant til en søndags
matiné på den 200kvm udendørs træterrasse beliggende på Admiral Kaj. Her kan du med solen i ryggen og til lyden af strygere, i
dagens anledning få et glas bobler og østers til særpris.

COPENHAGEN ISLAND,
KALVEBOD BRYGGE 53, 1560 KØBENHAVN V

COPENHAGEN ADMIRAL HOTEL,
TOLDBODGADE 24-28, 1253 KØBENHAVN K

www.copenhagenisland.dk

www.admiralhotel.dk
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KL. 12-16
TACO OG SALSA VED LANGEBRO
Danhostel Copenhagen City fejrer Havneringen med Sydamerikansk stemning. Vi serverer tacos med lækker garniture og
grillede majs fra åben grill. Tag et pitstop ved Langebro, hvor du
kan nyde hjemmelavet virgin lemonade drinks, ingefær shots
og kolde øl, mens eksotiske latinamerikanske dansere spreder
varme og gode sommervibes.

DANHOSTEL, H. C. ANDERSENS BLVD. 50,
1553 KØBENHAVN V
www.danhostelcopenhagencity.dk
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KL. 12-16
FROKOST MED UDSIGT TIL VANDET
Nyd en dejlig frokost under åben himmel med en vidunderlig udsigt til havnen. Du kan vælge frit fra menukortet og nyde øl, vin
eller andre kolde fornøjelser. Kom forbi Claus Meyers og Niels
Lan Dokys jazzklub og bliv skrevet op til deltagelse i lodtrækning
om fribilletter til sommerens koncerter hvor verdensstjerner
møder nye unge super talenter under overskriften ”New Legacy
Concerts”.

THE STANDARD,
HAVNEGADE 44, 1058 KØBENHAVN K
www.thestandardcph.dk

Alle arrangementer er gratis i dagens anledning – undtaget serveringssteder.
Al deltagelse i aktiviteter foregår på eget ansvar.
De guidede ture og svømning i havnebadet på Islands Brygge har et begrænset antal pladser,
der fordeles efter først-til-mølle-princip.
Det kan være svært at nå hele havnen rundt og opleve de mange aktiviteter på en dag
– men husk, at Havneringen er der hver dag hele året rundt!
www.havneringen.dk
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