
Nyhedsbrev — 14. nov. 2022 

Kære medlemmer. Vi har et spændende tilbud til jer.

DYNAMO 

Rundvisning og forestilling hos DYNAMO, et produktionshus for
nycirkus og scenekunst 

 

Tid: Fredag den 2. dec. kl. 18.30 – 21.00. 
Sted: Findlandkaj 6, 5000 Odense ( Gammel FAF- silo/ pakhus ). 
Pris: 20 kr. for rundvisningen og 40 kr. for forestillingen. ( Særpris for vores medlemmer ). 
Tilmelding: jens.ulrik@live.dk senest den 25. nov.. 
NB: Baren er åben før og efter forestillingen. 

Om DYNAMO 
DYNAMO er startet af to kulturelle entreprenører, cirkusartisterne Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm Andersen, med et brændende behov
for produktionsfaciliteter og et scenerum for cirkus i Danmark. 

Det unikke produktionshus for cirkus og fysisk scenekunst åbnede i 2017 i et gammelt frølager på Odense Havn som en åben scene, et
kunstnerisk frirum med højt til loftet.  
DYNAMO huser egenproduktioner, gæstespil, særarrangementer, workshops, masterclasses og træningsfaciliteter for professionelle
cirkusartister. Stedet har mellem 15-20 nationale og internationale cirkuskompagnier i residency om året.  
DYNAMO overlever med støtte fra Statens Kunstfond, Odense Kommune og et kludetæppe af mindre fonde, der sikrer et spirrende og
mangfoldigt nycirkusmiljø i Danmark.   
  
Om aftenens forestilling:  
Nycirkuskompagniet Cikaros præsenterer forestillingen Balancen - en moderne cirkusforestilling om balancens essens, der akkompagneres
af tørre facts og filosofiske kommentarer.   

mailto:jens.ulrik@live.dk


Forestillingen starter kl. 20.00 og varer 1 time.    
Læs mere om DYNAMO og om forestillingerne på www.dynamoworkspace.dk

Orientering 

Bestyrelsen har afholdt møde med rådmand Søren Windell og Anette Kold fra By- og Kulturforvaltningen med emnet ” Den diverse by ”,
hvor man fremlagde forskellige idéer til udviklingen af byen. 
  
By&Vand  afholder det årlige møde med Borgmesteren den 18. nov. med vedhæftede dagsorden. 
Se vedhæftet fil.

Overblik arrangementer/møder 

 

Fredag den 18 nov: Afholdes By og Vands årlige borgmestermøde. 
Tirsdag den 17 jan: Besøg på Vestre Skole 
Tirsdag den 24 januar: Bestyrelsen holder møde med den nye direktør i By – og Kulturforvaltningen Erik Jespersen  
Torsdag den 26 jan: Nytårskur

Følg Byforening Odense på Facebook

info@odensebyforening.dk 
Copyright © Byforening Odense

Om Byforening Odense - By & Land 
Byforeningen for Odense blev stiftet den 8. april 1976. Foreningen blev dannet med det formål at arbejde med emner vedrørende Odense
Bys liv i fortid, nutid og fremtid samt øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier.  

Ønsker du at blive medlem får du mulighed for: 
- at følge byens udvikling og forandring 
- at være med til at passe på bevaringsværdige miljøer i Odense 
- at besøge steder i Odense, som du umiddelbart ikke har adgang til 
- at møde mennesker, der ligesom dig er interesserede i Odense 
- at modtage nyhedsbreve, som informerer om arrangementer og bestyrelsens arbejde 
- at deltage i den årlige generalforsamling samt nytårskur og være med til at præge arbejdet i foreningen. 

Alle privatpersoner, beboer-/grundforeninger og virksomheder kan blive medlem af Odense Byforening. Et privat medlemskab koster årligt
100 kr. Ønsker du at blive medlem, sker indmeldelse til foreningens kasserer Erik Kempf email: kasserer@odensebyforening.dk

Se mere på www.odensebyforening.dk
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