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     Birkerød, d. 11. september 2019 

 

 

Tæt ved Nørreport Station, lige i nærheden af Vor Frue Kirke, ligger INSTITUT FRANÇAIS, som 

bliver rammen om foreningens næste arrangement 

 

 

Mandag d. 30. september kl. 15.30-16.30 

Foredrag – Fotoudstilling – Evt. spisning 

 

Arrangementet foregår på INSTITUT FRANÇAIS Studiestræde 5, 3. sal. Lokale 3.2. 

 

To foredragsholdere, direktionsassistent, kommunikations- og projektmedarbejder Mette Abrahams 

og kulturattaché Lone Garde, vil på ca. ½ time præsentere os for de kulturelle arbejdsområder, som 

Instituttet har dvs. bl.a. foredrag, undervisning, studieudveksling og udstillinger med relation til 

Frankrig m.m. 

 

Derefter har vi ca. 30 min. til at se den fransk-grønlandske fotoudstilling, som har været på 

programmet hen over sommeren. Det skulle være tid nok, hvis man vil læse alle teksterne til 

billederne. 

 

Fotoudstilling – “Tell Me About Home” af Charlotte Lakits 

 

Som en del af Copenhagen Photo Festival udstiller Institut français du Danemark p.t. foto-

udstillingen “Tell Me About Home” med fotos fra Nuuk af den franske fotograf Charlotte Lakits. 

Charlotte Lakits er fransk fotograf, født i Paris i 1994. Hun voksede op i et multikulturelt miljø med 

familiemedlemmer fra hele Europa og brugte mange af sine teenageår på at finde ud af, hvad 

‘hjemme’ var for hende. Denne undren forlod hende aldrig rigtigt. Senere studerede hun filosofi og 

skrev en afhandling om forholdet mellem steder og identiteter i en mobil verden. Sommeren efter 

hun blev færdig, rejste hun til Nuuk og begyndte at samle portrætter og historier til sit første 

dokumentarprojekt – Tell Me About Home. 

“Jeg ankom til Nuuk en tirsdag. En kold vind blæste, mens jeg gik igennem de tomme gader ved 

middagstid. Opløste afstandene på en tåget sommerdag. Men jeg kunne se dem gennem tågen. 

Overalt. Bjergene. Havet. Som afgrænsninger. Naturen som en barriere, der ikke vil lade dig slippe 

væk. Grønlands arktiske klima og landskab gør det ganske enkelt umuligt at færdes i bil mellem  

https://www.institutfrancais.dk/koebenhavn/kalender/udstillinger/fernisering-tell-me-about-home-af-charlotte-lakits
https://www.facebook.com/CopenhagenPhotoFestival/
https://www.facebook.com/charlotte.lakits
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byerne. Som den mest nordligt beliggende hovedstad på jordens største ø er Nuuk geografisk 

isoleret. Men som Grønlands vigtigste kulturelle, politiske og økonomiske centrum, som en arktisk 

metropol, er byen på mange andre måder tæt forbundet til resten af verden. Byen vokser hele tiden. 

I 1978 var der 8.527 indbyggere, og i dag, 40 år senere, er Nuuks befolkning næsten på 18.000. 

Mange af indbyggerne kommer fra små byer og afsidesliggende områder, og Nuuk er hjem for en 

tredjedel af den grønlandske befolkning. 80 % af dem, som bor der, er grønlandske. 14,5 % er 

danske. Da jeg ikke havde nogen anelse om, hvem de resterende kunne være, begyndte jeg at 

undersøge det. Her er nogle historier, om de mennesker, jeg mødte. Nye og gamle indbyggere. 

Mennesker fra Grønland. Mennesker fra hele verden. Mennesker, som bor i Nuuk. Nuuks beboere.” 

For de, der har tid og lyst bagefter, kan vi sammen gå til en restaurant og spise lidt franskinspireret 

mad for egen regning på La Pétanque, Rømersgade 9, 1362 København. Restauranten ligger ca. 500 

m’s gang fra Instituttet; vi går op ad Nørregade, forbi Nørreport og hen til Israels Plads. Tilmelding 

til spisning til: hanne.koudal@gmail.com eller 49147313/41420579, så vi kan reservere nogle 

pladser. 

Familie og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet.  

Vi håber på stort fremmøde. 

 

Venlig hilsen 

 

Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal 

p.b.v.  

 

 

 

Kommende arrangementer 

 
51. Deutsche Hugenottentag i Potsdam d. 13.-15. september 2019 (Tilmelding var 10.08.2019). 

 

300 års jubilæumsfest i Fredericia d. 29. september 2019 kl. 14.00 med festgudstjeneste og reception (De 

første fransk-reformerte kolonister ankom fra Brandenburg Uckermark til Fredericia i 1719). 

 

Kulturnat i København d. 11. oktober 2019 kl. 18.00-23.00 i Den reformerte Kirke i Gothersgade (Husk at 

købe kulturpas). 

 

Medlemmer af Den reformerte Menighed i Fredericia holder Jubilæumsfest 25. oktober 2019 kl. 18.00 

 

Foredrag i oktober eller november 2019 De tyske Menighedslokaler ved Den reformerte Kirke i København 

(vi leder fortsat efter emne og foredragsholder). 

 

”Jul i den gamle skole”. Første søndag i advent d. 1. december 2019 i Fredericia, evt. fra kl. 11.30. 

Gudstjeneste formentlig kl.16.00. 

mailto:hanne.koudal@gmail.com

