UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE

Arrangementer
Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus
forår 2018
MARTS

8.
10.

FORÅRSMARKED

27.

MØD SERMERSOOQS BØRNE- OG FAMILIEUDVALG, kl. 16-18
Udvalget for Børn og Familie fra Kommuneqarfik Sermersooq kommer
forbi og fortæller om deres arbejde. Det er muligt at stille spørgsmål og
komme med forslag til udvalgets arbejde.
FORÅRSMARKED, kl. 11-17
Besøg de mere end 30 stande med lækkert grønlandsk håndværk, håndarbejde mm. NanuBørn har en lille café, og Husets egen boghandel har
åbent med en række særtilbud.
EFTERMIDDAGSKONCERT, kl. 13.30-15
Sanggruppen ”Jens-Gustav Ilanilu” fra Maniitsoq lægger vejen forbi Huset
for at give en hyggelig eftermiddagskoncert efter tirsdagsspisningen.
Gruppens 6 medlemmer synger folkesange og gospel på grønlandsk.

APRIL

JENS-GUSTAV ILANILU

10.
11.

QILAAT

19.
20.

FERNISERING: HANS LYNGE UDSTILLING, kl. 17-19
En retrospektiv udstilling med værker af Hans Lynge (1906-1988), der var
en stærk kulturpersonlighed, som efterlod sig betydelige spor både som
forfatter, politiker og kunstner. Udstillingen kan ses frem til den 25. maj.
GRØNLANDSK MODE OG DESIGN, kl. 17-18.30
Rosannguaq Rossen, adjunkt med en igangværende ph.d. om mode og
nationbranding i Grønland, fortæller om sin forskning. Hun vil hun særligt
komme ind på de grønlandske designere, der bor uden for Grønland –
hvordan lader de sig inspirere af den grønlandske kultur? Hør ligeledes
arkitekt Aviaaja Ezekiassen fortælle om sit sit projekt om grønlandsk
design, som hun de seneste to måneder har arbejdet med på Statens
Værksteder for Kunst.
QILAAT - DEN GRØNLANDSKE TROMME, kl. 17-18.30
Hør musikteoristuderende Pauline Frenzel fortælle om, hvordan grønlandske musikere forvalter trommen som kulturarv i moderne tider. John
Angajoq Nattoralissuaq fortæller om den nye forening Qilaat, der har til
formål at fremme den grønlandske trommekultur. Ikke mindst, får vi besøg af nogle trommedansere, der vil synge et par sange.
KONCERT MED ULF FLEISCHER, kl. 20-22
Ulf Fleischer, en af Grønlands mest kendte sangere, spiller denne aften
sine hits gennem tiderne. Billetterne koster 50 kr. stk. og kan købes i
Husets boghandel og ved indgangen.

ULF FLEISCHER

Husets arrangementer er som regel gratis og åbne for alle.
Hvis der er entré eller tilmelding, så står det skrevet ud for arrangementet.

www.sumut.dk
facebook.com/kalaallitilluutaat

I Ajamut (i stuen) er der grønlandske aviser, gratis internet og kaffe.
Hver tirsdag serveres der grønlandsk mad fra kl. 12-14. Pris per person: 75 kr.
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 10 - 16. Helligdage: lukket.
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