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SUPER LÆKKER VILLALEJLIGHED I STUEPLAN
MED EGEN UGENERET HAVE. 2700 BRØNSHØJ/HUSUM

Estate Brønshøj
PETER SEPSTRUP -  EJENDOMSMÆGLER MDE

Frederikssundsvej 330, 2700 Brønshøj 
 gis@estate.dk

 22 35 05 77 
www.estate.dk

 

VILLALEJLIGHED

Islevhusvej 72, 2700 BrønshøjSAG 5-6195

Villalejlighed 144 m2 - Antal stuer/vær.: 1/4
Skøn villalejlighed tæt på grønne områder, Husum S-tog 
station, skole/institutioner og indkøb. 20 min med S-tog til 
Hovedbanen.

Kontant/udbetaling:   3.175.000/160.000
Brutto/netto pr. md.:        16.758/ 15.004

Alternativ finansiering - Delvist afdragsfrit lån
1. års afdrag/brt./nt. :  4.911/7.475/7.070

ÅBENT HUS 31. AUGUST KL. 14.30

Balco har afsluttet byggeprojektet vedr. glasinddækning af tidligere åbne altaner på adressen

Henrik Ibsensvej 21, 2000 Frederiksberg.
Går du og din bestyrelse med tanker og ønsker om lignende muligheder, vil vi gerne
inviterer til åbent hus arrangement på ovenstående adresse.

Tirsdag den 2. september mellem kl. 15.00–18.00
Her vil der også vil være mulighed for at opleve en altan indefra, hos en af ejendommens
beboere. Balco stiller med pølsevogn og drikkelse, så send en mail til js@balco.dk eller
gå ind på www.balco.dk og tilmeld dig allerede i dag.

Vi glæder os til at tage i mod dig!

BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

Beboerne er meget tilfredse og glade for deres nye altaner. Det er vores indtryk at de ældre bruger deres altaner 
oftere end tidligere, såsom til en hyggestund på en varm sommeraften. De nye altaner har givet lys, varme og mere 
sol, så udnyttelsen og brugen af altanerne er steget. Designmæssigt har det også forbedret husets udseende.
Vi har fået glasinddækket vores tidligere åbne altaner i et særdeles godt og tæt samarbejde med Balco.

Bestyrelsen for Digterhusene

”

”

Balco A/S . Johan Söderling . js@balco.dk . Tlf. 57 83 13 50  .  Mobil 28 14 13 50  .  www.balco.dk 

Nye glasinddækkede 
altaner på Frederiksberg

AF MORTEN FRIIS OUTZEN
mfo@minby.dk

UNDERJORDISK: Der venter pub-
likum et sansebombardement, 
hvor 1. verdenskrigs kulde og 
meningstab går hånd i hånd 
med poesiens skønhed. 

Over jorden indbydes pub-
likum til at opleve en recitati-
on af hele digtet, hvorefter de 
inviteres ned i dybet og ind i 
Vontrapps sanselige genklang, 
hvor lys, visuelle installationer 
og elektroniske musikkompo-
sitioner understreger rum-
mets iboende stemning.

»Cisternerne er et fantastisk 
sted at arbejde med ’The Waste 
Land’. Det kæmpestore, tomme 
vandreservoir, hvor vandet sta-
dig driver ned ad murene, og 
den lange efterklang gør det 
nærmest umuligt at tale sam-
men, er i sig selv en rumlig-
gørelse af  teksten,« fortæller 
instruktør Kathrine Lund.

Kaotiske følelser
Med Cisternerne som ram-
me, bliver det skuespillerne 
Marijana Jankovic og Mor-
ten Holst, som lægger krop 
til Eliots mange figurer. Des-
uden medvirker Bodil Sangill 
og Mogens Pedersen.

T.S. Eliots digt The Waste 
Land er i sin form et billede på 
et Europa, der efter krigen var 
sprængt i stumper og stykker. 
Det mærkelige og monstrøse 
værk er inspireret af den ur-

katastrofe, som første verdens-
krig var. Med citatstumper og 
billedfragmenter fra hele den 
vestlige litteratur (Goethe, 
Dante, Wagner og Baudelaire, 
samt græsk mytologi og mid-
delaldermyter mm.) er The 
Waste Land et billede på kri-
gens massive ødelæggelser i et 
delt Europa.

Det trøstesløse had-kærlig-
hedsforhold til konen Vivien-
ne var en stor inspiration for 
T.S. Eliot, der om sit ulykke-
lige og katastrofale ægteskab 
har udtalt: 

»To her, the marriage 
brought no happiness. To me, 

it brought the state of  mind 
out of  which came ’The Wa-
ste Land’.« 

Vivienne tilbragte de sidste 
ni år af sit liv på en sindssy-
geanstalt, og T.S. Eliot skrev 
sit mesterværk.

»I Vontrapps iscenesættelse 
vil de dysfunktionelle kærlig-
hedsrelationer som Eliot be-
skriver – og selv har gennem-
levet – ligge som en underto-
ne under krigens store fortæl-
ling,« fortæller Kathrine Lund 
videre.

Krig og kærlighed
SCENE. T.S. Eliots ikoniske digt er et uomgængeligt værk i Europas 
litterære kanon. I Vontrapps ’En håndfuld støv’ genopstår The Waste Land 
som teatralt ekko i lyd og rum i Cisternernes rå undergrundsunivers.

UDet man oplever 
her i Cisternerne 

– kan man ganske 
simpelt ikke opleve 
andre steder.

ASTRID  LA COUR, kunstnerisk 
leder Cisternerne og Møsting Hus

Marijana Jankovic er en af de 
fi re medvirkende, når kunstner-
kollektivet Vontrapp fortolker 
T.S. Eliots berømte langdigt 
’The Waste Land’ - En håndfuld 
støv instrueret af Kathrine Lund 
i Cisternerne .-. september. 
Foto: Kåre Lund Martsum

 ■  Spiller: .  - . 
september kl. :

 ■ Lav temperatur og 
høj luftfugtighed

 ■ Husk varmt tøj og 
praktisk fodtøj


