P R Æ S E N T E R E R

På sporet af

Christian Steffensen

Halfdan

Jeg er en lille digter.
Mit pund er ikke stort.
Det vejer firehundred gram.
Det har det altid gjort.
Jeg skriver sjove digte.
Jeg skriver osse triste.
De første læser andre folk.
Selv læser jeg de sidste.

PROGRAM2015
S E N S O M M E R

Foto: Bror Bernild

5. september
Kl.11:00

6. september
Kl. 15:00
Start

Tegninger: Arne Ungermann

DRAMATISEREDE BYVANDRINGER

På sporet af Halfdan

- fra Christianshavn til Nørreport
Gå med skuespilleren og sangeren Christian Steffensen
i Halfdan Rasmussens fodspor, gennem det skønne
København. Undervejs gøres stop, hvor Christian
Steffensen fortæller om digterens liv, fortolker hans
finurlige vers, strofer og synger Halfdans herlige sange.
Siden sommeren 2009 har Christian Steffensen præsenteret sine populære og originale forfattervandringer
- På sporet af Holberg, Grundtvig, Absalon, Andersen,
Kierkegaard, Hamlet m.fl.

Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.

HALFDAN
RASMUSSEN
100 ÅR

Halfdan Rasmussen blev født i 1915 på Christianshavn,
hvor han voksede op under beskedne kår. Mange år
senere udkom digtsamlingen Og det var det, hvor han i
stærkt humoristiske vendinger bringer os i nærkontakt
med sin barndoms København. Han debuterede i 1942
og sprang ud som ‘tosserist’ i starten af 1950’erne, hvor
han efterfølgende opnåede status som hele Danmarks
Halfdan - for små såvel som for store.
Halfdans uforlignelige digteråre brugte han også flittigt
i sit sociale engagement, eller når han kommenterede
tidens store spørgsmål. – På sporet af Halfdan starter
ved barndomshjemmet og slutter i Arbejdermuseets
smukke nyrestaurerede gård, som giver den helt rette
stemning af Halfdan-tidens København.

Burmeistergade 8
1427 Kbh. K.
(Christianshavn)

Slut
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 Kbh. K
Varighed
2 timer

Begrænset antal pladser
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