INDIEN INDTAGER
DANMARK
Hele den indiske kulturkreds – musik og litteratur,
film, billedkunst, dans, mode og design – kommer
til Danmark.
INDIA TODAY – COPENHAGEN TOMORROW udfolder
sig i et storstilet samarbejde mellem Kunstmuseet
ARKEN, Det Kongelige Teater, CPH PIX, Københavns
Universitet og Den Sorte Diamant.
Her i vores egen kulturkreds præsenterer vi det
nyeste fra Indiens farvestrålende, forførende og
fascinerende kultur.
Den indiske kulturfest varer hele efteråret 2012 og
lidt ind i 2013. Den omfatter kunst- og designudstillinger, danseforestillinger, koncerter og konferencer, seminarer og workshops.
Formålet er at skabe nye og varige forbindelser
landene imellem – og munder ud i etableringen af
Det Danske Kulturinstitut i Indien, hvor vi på vores
side åbner døren til Danmark.
Det er beseglingen af et fantastisk venskab mellem
Indien og Danmark.
Vi er hinandens fremtid.
Velkommen til Indien i København!

India Today – Copenhagen Tomorrow er et dansk-indisk initiativ stiftet af
Holck-Larsen Fonden, som blev etableret af Henning Holck-Larsen, den ene
af de to danske grundlæggere af den indiske virksomhed Larsen & Toubro.

CONTEMPORARY
INDIAN ART
Den indiske samtidskunst scene har siden begyndelsen
af 1990’erne været inde i en formidabel udvikling. Dens
nye, kunstneriske kreative og overraskende udtryk gør
Indien til et af de mest dynamiske kunstcentre i verden.
INDIA : ART NOW er den største udstilling i
ARKENs historie. Den viser 13 af de bedste
samtidskunstnere og kunstnergrupper fra Indien.
Det er et sandt overflødighedshorn af indisk installationskunst, skulpturer og gigantiske malerier, hvoraf
mange er produceret specielt til ARKEN.
De deltagende kunstnere er Rina Banerjee, Hemali
Bhuta, Atul Dodiya, Sheela Gowda, Shilpa Gupta,
Subodh Gupta, Jitish Kallat, Reena Kallat, Rashmi
Kaleka, Bharti Kher, Ravinder Reddy, Vivan Sundaram
og kunstnerduoen Thukral & Tagra.

CONTEMPORARY
INDIAN MOVIES
Verdens største filmindustri fylder i år 100 år, men
den indiske filmverden runder sit skarpe hjørne i
en form, den aldrig har været i før. I de seneste år
har der nemlig rejst sig en regulær bølge af indiske
independent-film, der har tvunget filmindustrien til
at udvikle sig.

CONTEMPORARY
INDIAN FASHION
I løbet de seneste 10 år er en helt ny modescene vokset
frem i Indien. De unge indiske designere udfordrer den
traditionelle indiske beklædningskultur. De udvikler den
indiske mode gennem raffinerede stileksperimenter
og udvider rammerne for, hvad indisk mode kan være.
Deres kreationer danner på elegant vis bro mellem det
lokale og det globale, mellem fortid og nutid.
INDIA : FASHION NOW viser farverige, humoristiske,
fantasifulde, skulpturelle og eksperimenterende kreationer af de syv mest fremtrædende indiske designere:
Morphe by Amit Aggarwal, Little Shilpa, Manish Arora,
Sabyasachi Mukherjee, Prashant Verma, Varun Sardana
og 11.11 by Cell DSGN.

De nye generationer af indere – både filmskabere
og publikum – er mere berejste, bedre uddannede
og mere internationalt orienterede. CPH PIX’s filmfestival ‘Indian Indies – Bollywood & Beyond’, som
er lavet i samarbejde med Cinemateket, afspejler
dette skift med et genremæssigt, geografisk, sprogligt og kulturelt varieret filmprogram. Fra den nye
Bollywood-generation, over genrefilm og sorte
komedier til psykologiske dramaer og kompromisløse kunstfilm fra undergrunden præsenterer vi de
bedste nye titler, der for alvor har givet indisk independent-film sit gennembrud.

CONTEMPORARY
INDIAN DANCE
Indisk contemporary dans er udviklet ud fra de syv
stilarter indenfor klassisk indisk dans, martial art og
yoga. Samtidig har en gensidig inspiration fundet
sted mellem på den ene side contemporary dans
fra vesten, (f.eks. Martha Graham) og indisk klassisk
dans.
Inden for de sidste 10 år er der i indisk contemporary
dans sket en yderligere progression, og det er
således blevet muligt at opføre danse med før
tabuiserede emner. Tillige er det indenfor de begrænsninger som kostumet giver i dag muligt med
en vis frihed.
De indiske contemporary dansere er højt uddannede
og inspirerende partnere for vestlige contemporary
dansere.

CONTEMPORARY
INDIAN MUSIC
Den indiske klassiske musik bygger på en højt sofistikeret tradition. I de sidste 60 år har vestlige musikere –
som Messiaen, Stockhausen og Beatles – næret en dyb
nysgerrighed for, hvad indisk musik kan i et møde med
vores egen vestlige tradition. I dag er den indiske
musikscene en smelte-digel af nyt og gammelt og
åbner sig globalt gennem dialog og samarbejder.
I løbet af efteråret giver vi eksempler på en dansk/
indisk musikalsk dialog. Vi skal opleve den vestlige
kompositionstradition i et møde med den indiske
tradition for improvisation, den vestlige improvisation
i jazzen i dialog med klassisk indisk impro-visation og
de to kulturer i en duel på slagtøj og performance.

CONFERENCE &
DIALOGUE
En række konferencer og møder om indisk kunst,
litteratur, film, kultur, religion, uddannelse og erhverv, temaerne identitet, bære-dygtig udvikling,
globalisering, handel og videnskab, samt om danskindiske relationer.

CONTEMPORARY
INDIAN LITERATURE
Indisk litteratur har i en årrække trukket Indien fremad,
idet forfattere har ydet den øvrige befolkning modspil
ved bestandig at sætte traditionelle rammer: religiøse,
sociale og familiemæssige under debat, med store forandringer i det indiske samfund til følge. I Danmark har
interessen samlet sig om de ældre religiøse forfattere
og den moderne engelsksprogede indiske litteratur.
Arrangementet ”INDIA : LITERATURE NOW – Writers’
Exchange” søger at råde bod på dette ved at bringe
nogle af den moderne indiske litteraturs nybrydende
forfattere og sprogkunstnere til Danmark for at diskutere
litteratur med danske forfattere, som de siden vil mødes
med igen i Indien.

Dialogprogrammet igangsættes 13.-14. september
om ‘Sustainability and Peace: Dialogues Between
Cultures’ og ‘Co-creating Sustainable Business
Between India and Denmark’ med deltagelse af en
række fremtrædende indiske kulturpersonligheder
og erhvervsledere. Programmet afsluttes med
en konference 13. januar 2013.
Konferencer og møder arrangeres af Det Danske
Kulturinstitut, Holck-Larsen Fonden, CBS, Dansk
Industri, Asia House, ARKEN, Københavns og Aarhus
Universitet og mange flere.

WWW.COCREATENOW.ORG
www.cocreatenow.org og tilknyttede sociale medier formidler kontakter,
samarbejder og interessefællesskaber mellem Danmark og Indien,
som folk har en reel interesse i at dele med hinanden. Her finder du
dagsaktuelle videoer, korte nyheder, aktuelle trends og historier.
Studerende fra Danmark og Indien inviteres til at deltage i konkurrencen ‘Co-creating Sustainable Solutions between Denmark and India’.
Se www.cocreatenow.org/competition. Du kan indsende forslag
15. september til 15. november. Præmien for danske studerende
er en rejse til Indien.
Co-create Now gennemføres af Det Danske Kulturinstitut i samarbejde
med uddannelses- og kulturinstitutioner i Danmark og Indien, virksom
hederne Larsen & Toubro, Rambøll, Haldor Topsøe og andre.

INDIA TODAY /
COPENHAGEN
TOMORROW
AKTIVITETER 2012

AUGUST
DIALOGUE
16. august, kl. 16 / Det Danske Kulturinstitut
LANCERING AF CO-CREATE NOW CO-CREATING SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR THE FUTURE (KONKURRENCE)
Co-Creating Sustainable Solutions for the Future er en konkurrence
for indiske og danske studerende indenfor business, teknologi,
design, kunst og kultur som skal skabe innovative og bæredygtige
løsninger til brug i Danmark og Indien. Konkurrencen skydes i gang
i Danmark i forbindelse med lanceringen af hjemmesiden cocreatenow.org, som sigter mod at skabe nye og bæredygtige samarbejder
med Indien gennem kultur- og vidensudveksling.
Adresse: Vartov, Farvergade 27, 1463 Købehavn K
Entre: Gratis
Tilmelding krævet hos Det Danske Kulturinstitut,
33135448 (Merete Fugl)
www.cocreatenow.org
www.cocreatenow.org/competition
ART / FASHION
18. august / ARKEN
INDIA : ART NOW & INDIA : FAHSION NOW
Vi åbner dørene til det største udstillingsprojekt i ARKENs historie og
byder på det bedste inden for indisk samtidskunst, mode og design.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
www.arken.dk
MOVIES
19. august - 16. september / CINEMATEKET, Strøget
INDIAN INDIES – BOLLYWOOD & BEYOND
Fra indisk undergrundsfilm til klassisk Bollywood. CPH PIX og Cinemateket præsenterer de bedste nye film fra verdens største filmindustri
– film der for alvor har givet indisk independent-film sit internationale
gennembrud. De nye generationer af indere er mere berejste, bedre
uddannede og mere internationalt orienterede, og filmene afspejler
dette skift med et genremæssigt, geografisk og kulturelt varieret program, akkompagneret af indiske filmgæster, artist talks og særevents.
Adresse: Gothersgade 55, 1123 Købehavn K
Entre: 65-75 kr.
www.cphpix.dk
www.cinemateket.dk

CONFERENCE
29. - 30. august / Nationalmuseet
SPECTACLE OF GLOBALITY
Indiens forvandling til global stormagt kalder på nytænkning af
teoretiske debatter og diskurser om tilhørsforhold, national identitet,
politik, historie, fortid og nutid. Ved workshoppen vil førende Indieneksperter – antropologer, politologer og historikere – kaste lys over
de socio-politiske processer, der er med til at forme Indien som en
global magt.
Adresse: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K
Entre: Gratis
http://cgsas.tors.ku.dk/spectacleofglobality

SEPTEMBER
DANCE / MUSIC
6. - 7. september, kl. 20 / Koncertsalen i Tivoli.
Forestillingen varer 1½ time
FOOTPRINT
Et sjældent interkulturelt møde finder sted ved uropførelsen af
”FOOTPRINT”. Vi tages med på en vandring igennem sorg og
kærlighed – i søgen efter harmoni. Fortolkningen er et samarbejde
mellem danske og indiske kunsterne, der alle bringer aspekter fra
begge kulturer med ind i projektet. Musikken er komponeret af
Niels Lan Doky, Hamza Rahimtulla, Purbayan Chatterjee og Prabhu
Edouard. Koreografien er koreograferet af Birgitte Bauer-Nilsen og
Jayachandran Palazhy.
Adresse: Koncertsalen i Tivoli – Vesterbrogade 3, 1630 København V
Entre: 175–295 kr. Plus gebyr inkl. entre til Tivoli
www.tivoli.dk
www.billetlugen.dk/teater/24656/footprint
www.facebook.com/events/270690686362389

CONFERENCE
10. september, kl. 13-17 / IT-Universitetet, Aud 2

ART
11. september, kl. 15-17 / ARKEN

CONFERENCE
14. september, kl. 9-14 / Copenhagen Business School

GLOBAL SOFTWARE UDVIKLING
Software bliver i stigende grad udviklet globalt. Samarbejdet på
tværs af landegrænserne er dog ofte en udfordring for mange
danske virksomheder. Derfor har forskere på IT-Universitetet, CBS
og IIM Bangalore startet forskningsprojektet, NeXGSD, som har
til formål at øge forståelsen for global softwareudvikling i praksis
udfra betragtning om, at kulturel mangfoldighed giver mulighed for
øget innovation. Projektet, som er støttet af Det Strategiske Forskningsråd, sigter desuden på at udvikle nye værktøjer og metoder,
der kan bidrage til at effektivisere international softwareudvikling. I
samarbejde med Dansk Industri og It-innnovationsnetværket InfinIT
afholder forskerne en GSD-konference på IT-Universitetet. Her vil en
række internationale eksperter og erhvervsfolk diskutere strategisk
outsourcing mellem Indien og Europa samt kulturelle udfordringer og
muligheder indenfor global softwareudvikling.

FOLKEUNIVERSITET PÅ ARKEN:
INDISK SAMTIDSKULTUR – THOMAS SEHESTED:
’ET FORANDERLIGT LAND I HASTIG FORVANDLING’
På baggrund af oplæg fra eksperter diskuteres der over fem forelæsningsgange forskellige kulturelle tematikker omkring det moderne
Indien – samfund, religion, kunst, globale kulturteorier, mode og
beklædningsbetydninger samt ny indisk dokumentarfilm.

CO-CREATING SUSTAINABLE BUSINESS BETWEEN
DENMARK & INDIA
Topledere indenfor indisk og dansk erhvervsliv diskuterer muligheder
for dansk-indisk samarbejde inden for bioteknologi, bæredygtig
infrastruktur, kreative erhverv og innovation. Konferencen afholdes
af Det Danske Kulturinstitut, Holck-Larsen Fonden, Dansk Industri,
Copenhagen Business School og Asia House.

Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk

Adresse: Porcelænshaven 20 (Ovnhallen), 2000 Frederiksberg
Entre: Du kan melde dig til det samlede konferenceprogram 13. og
14. eller til den 13. eller 14. separat. Prisen er 350 kr. pr. dag / 700 kr. for
det samlede program inkl. frokost og forfriskninger. Studerende o.a.
har mulighed for at anmode om fripladser i tilmeldingssystemet.
Tilmelding: www.conferencemanager.dk/indiatoday
copenhagentomorrow
Opdateret program: http://cocreatenow.org/events/conference

Adresse: Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S
Entre: Gratis
Tilmelding: www.nexgsd.org
CONFERENCE
11. september, kl. 15.15-17 / Asian Dynamics Initiative,
c/o NIAS – Nordisk Institut for Asienstudier
MODERNE INDIEN – FOREDRAGSSERIE ON ĀYURVEDA & YOGA
For at markere den nye uddannelse “Moderne Indien og Sydasienstudier” på Københavns Universitet, og som del af India Today/ Copenhagen Tomorrow arrangeres en række åbne eftermiddagsforedrag
hen over efteråret. Kom og bliv klogere på traditionel Āyurveda
medicin, yoga, indisk madkultur og pilgrimsfærd.
Adresse: NIAS, Leifsgade 33, 3, 2300 København S
Entre: Gratis
www.asiandynamics.ku.dk/india_today_foredrag

CONFERENCE
13. september, kl. 9-17 / ARKEN
SUSTAINABILITY AND PEACE: DIALOGUE ACROSS CULTURES
Her kan du kan du få et indtryk af de enorme muligheder Indien
rummer. En række af spidserne indenfor indisk kultur-, videnskab
og erhvervsliv perspektiverer det nutidige Indien, og drøfter globale
udfordringer og dansk – indiske relationer med kendte danske ledere
samt publikum. Arr: Det Danske Kulturinstitut, Holck-Larsen Fonden,
Dansk Industri og Copenhagen Business School og Asia House.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Du kan melde dig til det samlede konferenceprogram 13. og
14. eller til den 13. eller 14. separat. Prisen er 350 kr. pr. dag / 700 kr. for
det samlede program inkl. frokost og forfriskninger. Studerende o.a.
har mulighed for at anmode om fripladser i tilmeldingssystemet.
Tilmelding: www.conferencemanager.dk/indiatoday
copenhagentomorrow
Opdateret program: http://cocreatenow.org/events/
conference

DIALOGUE
18. september, kl. 15-17 / ARKEN
FOLKEUNIVERSITET PÅ ARKEN: INDISK
SAMTIDSKULTUR – PETER B. ANDERSEN:
’RELIGION I DET MODERNE INDIEN’
På baggrund af oplæg fra eksperter diskuteres der over fem forelæsningsgange forskellige kulturelle tematikker omkring det moderne
Indien – samfund, religion, kunst, globale kulturteorier, mode og
beklædningsbetydninger samt ny indisk dokumentarfilm.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk

MUSIC
21. september, kl. 20 / JazzHouse
SHASHANK SUBRAMANYAM WITH BLUE LOTUS
& MARILYN MAZUR
Et kunstnerisk møde i Jazzhouse under India Today – Copenhagen
Tomorrow, hvor trioen Blue Lotus udvides med 2 eksklusive indiske
gæster plus vores egen verdensstjerne Marilyn Mazur. Den unge
fløjtespiller Shashank Subramanyam er en sand mester. Han har
spillet med Paca de Lucia og John McLaughlin. Med sig har de desuden Satish Kumar Patri, som spiller på den indiske dobbelttromme,
mrigandam.
Adresse: Niels Hemmingsensgade 10, 1153 København K
Entre: 140 kr.
www.jazzhouse.dk
LITERATURE
24. september, kl. 16-18 efterfulgt af reception / Gyldendal
INDIA : LITERATURE NOW – WRITERS’ EXCHANGE
Den indiske litteratur præsenteres i ”INDIA : LITERATURE NOW –
Writers’ Exchange”, hvor tre indiske forfattere Mridula Garg, Githa
Hariharan og Manu Joseph kan opleves i åbne arrangementer på
Københavns og Aarhus Universitet samt Gyldendal. Hos Gyldendal
vil de tre endvidere få selskab af Carsten Jensen, Astrid Saalbach
og Kirsten Thorup og med dem diskutere litteraturens rolle i dagens
Indien og Danmark.
Adresse: Klareboderne 3, 1001 København K
Entre: Gratis
http://asiandynamics.ku.dk/india_literature_now
DIALOGUE
25. september, kl. 15-17 / ARKEN
FOLKEUNIVERSITET PÅ ARKEN: INDISK
SAMTIDSKULTUR – JANNE MEIER: ’INDISK MODE
MELLEM TRADITION OG NYSKABELSE’
På baggrund af oplæg fra eksperter diskuteres der over fem forelæsningsgange forskellige kulturelle tematikker omkring det moderne
Indien – samfund, religion, kunst, globale kulturteorier, mode og
beklædningsbetydninger samt ny indisk dokumentarfilm.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk

LITERATURE
27. september, eftermiddag / Department of Aesthetics
and Communication, Aarhus Universitet
INDIA : LITERATURE NOW – WRITERS’ EXCHANGE
Den indiske litteratur præsenteres i ”INDIA : LITERATURE NOW –
Writers’ Exchange”, hvor tre indiske forfattere Mridula Garg, Githa
Hariharan og Manu Joseph kan opleves i åbne arrangementer på
Københavns og Aarhus Universitet samt Gyldendal. Hos Gyldendal
vil de tre endvidere få selskab af Carsten Jensen, Astrid Saalbach
og Kirsten Thorup og med dem diskutere litteraturens rolle i dagens
Indien og Danmark.
Adresse: Department of Aesthetics and Communication,
Aarhus Universitet
Entre: Gratis
http://asiandynamics.ku.dk/india_literature_now

OKTOBER
ART
2. oktober, kl. 15-17 / ARKEN
FOLKEUNIVERSITET PÅ ARKEN:
INDISK SAMTIDSKULTUR – STINE HØHOLT: ’UDSTILLINGEN
INDIA : ART NOW OG GLOBALISERINGENS KULTURTEORIER’
På baggrund af oplæg fra eksperter diskuteres der over fem forelæsningsgange forskellige kulturelle tematikker omkring det moderne
Indien – samfund, religion, kunst, globale kulturteorier, mode og
beklædningsbetydninger samt ny indisk dokumentarfilm.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk

LITERATURE
3. oktober, kl. 14-16 efterfulgt af reception / Københavns Universitet
INDIA : LITERATURE NOW – WRITERS’ EXCHANGE
Den indiske litteratur præsenteres i ”INDIA : LITERATURE NOW –
Writers’ Exchange”, hvor tre indiske forfattere Mridula Garg, Githa
Hariharan og Manu Joseph kan opleves i åbne arrangementer på
Københavns og Aarhus Universitet samt Gyldendal. Hos Gyldendal
vil de tre endvidere få selskab af Carsten Jensen, Astrid Saalbach
og Kirsten Thorup og med dem diskutere litteraturens rolle i dagens
Indien og Danmark.
Adresse: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet,
Njalsgade 136, 2300 Kbh. S, Bygning 27, Lokale 27.0.09
Entre: Gratis
http://asiandynamics.ku.dk/india_literature_now
ART
10. oktober, kl. 18.10 / ARKEN
FOREDRAG: INDIENS KREATIVE REVOLUTION
Introduktion til den indiske kunst- og modescene ved museumsinspektør Mathias Ussing Seeberg og udstillingsassistent Dea
Antonsen.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk
DANCE
20. - 21. oktober / Store Scene i Skuespilhuset
GÆSTESPILLET ”SWAN LAKE – REVISITED” AF RHYTHMOSAIC
DANCE COMPANY (DET KONGELIGE TEATER)
Adresse: Skt. Annæ Plads 36, 1250 København K
www.kglteater.dk

MUSIC
21. oktober, kl. 14 / ARKEN

DIALOGUE
26. oktober, kl. 10-17 / ARKEN

SHASHANK SUBRAMANYAM WITH BLUE LOTUS
Et kunstnerisk møde i Jazzhouse under India Today – Copenhagen
Tomorrow, hvor trioen Blue Lotus udvides med 2 eksklusive indiske.
Den unge fløjtespiller Shashank Subramanyam er en sand mester.
Han har spillet med Paca de Lucia og John McLaughlin. Med sig har
de desuden Satish Kumar Patri, som spiller på den indiske dobbelttromme, mrigandam.

KONFERENCE: INDIA! ART ON THE MOVE
– MIGRATION & CONTEMPORARY ART
ARKEN har inviteret en række forskere til at reflektere over, hvordan
fænomenerne globalisering og migration påvirker vores livsmønstre
og hvordan dette repræsenteres i indisk og ’global’ samtidskunst.
Konferencen fokuserer på to emner inden for den æstetiske og kuratoriske praksis: Samtidskunst hinsides det lokale/globale og Transkulturel kuratering
af kunst fra Indien.

Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: 95 kr. Gratis adgang for klubmedlemmer.
www.arken.dk
CONFERENCE
23. oktober / Københavns Universitet
INDIA TODAY – FOREDRAGSSERIE PÅ KØBENHAVNS
UNIVERSITET
”On Pilgrimages and Chariot festivals” ved Erik R. Sand og Peter B.
Andersen. For at markere den nye uddannelse “Moderne Indien og
Sydasienstudier” på Københavns Universitet, og som del af India
Today/Copenhagen Tomorrow arrangeres en række åbne eftermiddagsforedrag hen over efteråret. Kom og bliv klogere på traditionel
Āyurveda medicin, yoga, indisk madkultur og pilgrimsfærd.
Adresse: Nørregade 10, 1165 København K
Mere info: http://asiandynamics.ku.dk/india_today_foredrag
DIALOGUE
23. oktober, kl. 15-17 / ARKEN
FOLKEUNIVERSITET PÅ ARKEN:
INDISK SAMTIDSKULTUR – NIKLAS ENGSTRØM:
’CPH:DOX – INDISKE DOKUMENTARFILM’
På baggrund af oplæg fra eksperter diskuteres der over fem forelæsningsgange forskellige kulturelle tematikker omkring det moderne
Indien – samfund, religion, kunst, globale kulturteorier, mode og
beklædningsbetydninger samt ny indisk dokumentarfilm.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk

Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk
CONFERENCE
31. oktober, kl. 18.10 / ARKEN
FOREDRAG AF KIM HERFORTH NIELSEN: BYUDVIKLING I
INDIEN
Kim Herforth Nielsen, stifter af 3XN, fortæller om byudvikling i Indien
på baggrund af 3XNs byggeprojekter i Mumbai.
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Entre: Gratis
www.arken.dk

NOVEMBER
MOVIES
1. november 2012, kl. 19 / CINEMATEKET
CULTUREFUTURES CLUB: MEGACITIES,
SLUM & SUSTAINABILITY
Dialog og film om Indiens megabyer, slum-kultur og bæredygtighed.
Dokumentarfilmen ”Vertical City” vises og dialog med indiske Shastri
Ramachadaran, der er journalist og leder af NCAS – indisk paraply
organisation for slumbeboere og andre marginaliserede grupper i
Sydasien. Hvordan vil Indiens og dermed verdens store metropoler
blive bæredygtige? Hvad betyder det for livsstil for fattige, middelklasse og rige? Muligheder og udfordringer.
Adresse: Gothersgade 55, 1123 Købehavn K
www.cphdox.dk
www.facebook.com/cfckbh
MOVIES
1. - 11. november / CPH:DOX
INDIA UNREAL
Den kontemporære, indiske dokumentarscene er autonom. Film
bliver lavet og set uden for det officielle system. Former blandes og
tabuer brydes i feltet mellem visuel kunst og politisk aktivisme. Den
indiske scene repræsenterer kort sagt en radikalt anderledes måde
at tænke (og lave) film på. CPH:DOX præsenterer en række nedslag i
ny, indisk film fulgt op af instruktørbesøg, debatter og events.
Adresser på venues vil blive anført i programavis og er let
tilgængelig på webben.
Entre: 75 kr. (normale filmvisninger og debatarrangementer).
www.cphdox.dk

CONFERENCE
20. november, kl. 15.15-17 / Asian Dynamics Initiative,
c/o NIAS – Nordisk Institut for Asienstudier
MODERNE INDIEN – FOREDRAGSSERIE ON FOOD
AND COMMENSALITY
For at markere den nye uddannelse “Moderne Indien og Sydasienstudier” på Københavns Universitet, og som del af India Today/Copenhagen Tomorrow arrangeres en række åbne eftermiddagsforedrag
hen over efteråret. Kom og bliv klogere på traditionel Āyurveda
medicin, yoga, indisk madkultur og pilgrimsfærd.
Adresse: NIAS, Leifsgade 33, 3, 2300 København S
Entre: Gratis
www.asiandynamics.ku.dk/india_today_foredrag
MUSIC
22. november, kl. 20 / JazzHouse
SIVAMANI & THOMAS SANDBERG
Dansk/indisk perkussivt topmøde med to af fagets mest spektakulære og spændende udøvere. Et samarbejde mellem to måder at
tænke perkussion på, hvor Sandberg står for det mere minimalistisk
setup, har Shivamani det helt store udstyr fremme.
Adresse: Niels Hemmingsensgade 10, 1153 København K
www.jazzhouse.dk
MUSIC
27. november, kl. 20 / Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte
Diamant, “Dronningesalen”. Koncerten varer 2 timer
FIGURA ENSEMBLE OG SOPRANEN SIGNE ASMUSSEN
MED PRAKASH SONTAKKE OG ADARSH SHENOY
Musikken er komponeret af Prakash Sontakke, Peter Bruun og
Anders Brødsgaard. Deltagelsen af FIGURA Ensemble i India Today/
Copenhagen Tomorrow bunder i en dyb nysgerrighed omkring at
fusionere moderne indisk musik med vores egne vestlige traditioner.
FIGURA Ensemble har i mange år arbejdet med både improvisation
og musik baseret på verdslige traditioner, så som arabisk og kinesisk,
så denne koncert falder lige i deres jord.
Adresse: Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K
Entre: 140 kr., Diamantklub: 120 kr., studerende: 95 kr. – sælges
fra Billetlugen.dk og i receptionen i Den Sorte Diamant.
www.densortediamant.dk
www.figura.dk

DECEMBER
CONFERENCE
5. - 6. december / Københavns Universitet
KONFERENCEN ”MIGRATION, MEMORY AND PLACE”
(Københavns Universitet og Aarhus Universitet i samarbejde
med ARKEN).
Adresse: Nørregade 10, 1165 København K

CONFERENCE
7. december / ARKEN
KONFERENCEN ”MIGRATION, MEMORY AND PLACE”
(Københavns Universitet og Aarhus Universitet i samarbejde
med ARKEN).
Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj
www.arken.dk

2013
CONFERENCE
13. januar, kl. 13-16
AFSLUTNING: INDIA TODAY COPENHAGEN TOMORROW
På baggrund af India Today Copenhagen Tomorrow gøres status for
samarbejdet mellem Danmark og Indien inden for kultur, videnskab,
erhverv og andre områder: Hvad har vi lært? Hvad skal prioriteres?
Hvordan ser handlingsplanen ud? Hvilke initiativer skal der særligt
bygges videre på? Oplæg ved indiske og danske personligheder
og nøglepersoner inden for kultur, politik, videnskab og erhverv.
Adresse: Vil blive publiceret – Se www. indiatoday.dk
www.cocreatenow.org/afslutningskonference

