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Beboerinformation - Nordhavn 
Igen i år kaster Kulturhavn Festival anker i Københavns Havn. Med om bord har vi over 130 foreninger og 

kulturelle aktører, samt et hav af frivillige, som står klar til at give dig en uforglemmelig weekend i helt 

særlige omgivelser. 

Med over 230 gratis kulturelle oplevelser på programmet spredt hele vejen fra Nordhavn til Sydhavnen 

er der masser af aktiviteter at dykke ned i. Hele weekenden kan du sejle rundt mellem de seks 

festivalområder med gratis havnebusser, så du ikke går glip af noget. 

Under festivalen byder Nordhavn på oplevelser fra lokalområdets spirende musik- og teaterscene. Oplev 

aktiviteter nede i vandniveau eller oppe i højderne på Konditager Lüders. Tag på guidet opdagelse i 

forandringen fra industrihavn til bæredygtig bydel, eller gå efter bassen ude fra en af de yderste moler. 

Arrangementerne koncentrerer sig på Göteborg Plads i følgende tidsrum:  

Fredag kl.16-22, Lørdag kl.10-22, Søndag kl.10-19.30. 

Den 25/8 vil motionsløbet Harbour Run løbe af staben i Nordhavn. Det sker i tidsrummet 10:00 - 12:00. 

Vi gør opmærksom på at ingen veje vil blive spærret af, men der vil på ruten kunne forventes ventetid 

for udkørsel samt indkørsel til din bolig. Løbet har et imponerende deltagerantal på 2400 voksne og 

børn som oplever Nordhavn på løbeben. Det er kun børneløbet, som er en del af Kulturhavn Festival. 

For spørgsmål om PFA Harbour Run , kontakt Kenneth Munk på munk@running26.dk  

Rigtig god festival – vi håber, at Nordhavns beboere og alle, der besøger Nordhavn i den weekend, kan 

lide de mange aktiviteter, som bliver stablet på benene af Kulturhavn Festival. 

Du kan få fuld oversigt over program og praktisk information om festivalen på www.kulturhavn.kk.dk. 

Skulle der opstå yderligere spørgsmål eller akutte problemer, kan du kontakte Kulturhavns sekretariatet 

på info@kulturhavn.dk eller telefon 33 66 38 50. 

 

Vi ses i havnen den 23.-25. august! 

Antoine Améaume, Festivalleder 
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