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ABONNEMENT

KØBENHAVN LIGE NU: 17°
› Vejret næste 10 døgn
› Vejret i andre byer

KOKKEHUERNE:
Svinebillig hovedret gør
dig mæt og glad

SPISE MED PRICE:
Brødrene åbner klassisk
restaurant

TÅRNULYKKEN:
Roskilde Festival svarer
igen på kritik

Biografen Koncerter Scene Udstillinger Café+Restaurant Natteliv

Det sker IBYEN Find Restaurant
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Søg på sted eller arrangement

SENESTE NATTELIV
27. JUL. KL. 21.01

Homofestveteraner
åbner natklub med
svensk greve

27. JUL. KL. 17.42

Klublisten: Her er 5
gode fester i
weekenden

25. JUL. KL. 21.44

Kom med til
Modeugens
tophemmelige
afslutningsfest

22. JUL. KL. 11.58

Guide: Sommerland
byder på digte,

NATTELIV  3. SEP. 2010 KL. 12.30

Der er drinks og elitefims i
marquisens saloner

MARQUIS Marcel de Sade åbner sine gemakker, når der er salonaftener med temaet 'Intelligent Nightlife'
under Golden Days-festivalen. - Foto: ASTRID DALUM

IBYEN var med til en forsmag på ’Intelligent Nightlife’ med debat og drinks.

FACEBOOK

PROGRAM

9. september: Tips fra det lykkelige
Arabien til det moderne
kærlighedsliv

NATTELIV MARQUIS MARCEL DE SADES LEJLIGHED

Titel Intelligent Nightlife

Dato 9/9, 10/9, 16/9, 17/9 kl. 19.30

Adresse Frederiksberg Allé 8, Frb. C

SEND PRINT

AF BIRGITTE KJÆR

Nu skal det være cool at være klog.

IBYEN er invitereret med til en
forsmag på arrangementsrækken
’Intelligent Nightlife’, som er Golden
Days' nye indslag på den historiske



>
Flere anmeldelser
Find restaurant

gourmet og
overraskelser

9. JUL. KL. 09.30

Galopbane bliver til
»Den hurtigste bar i
byen«

CAFE+RESTAURANT-
ANMELDELSER
21. JUL. KL. 20.00

Nose2tail

16. JUL. KL. 09.00

Toldbodens havnegrill

9. JUL. KL. 09.00

Kayak Republic

8. JUL. KL. 13.58

Nimb Bar'n'Grill

2. JUL. KL. 14.51

Frederiksminde

MEST LÆSTE
25. JUL. KL. 10.00

1. Satirisk
musselmaling
angriber
trekantsområdet

21. JUL. KL. 20.00

2. Svinebillig hovedret
gør dig mæt og glad

22. JUL. KL. 15.10

3. Nørrebrohiphopper
må ikke komme i
Ungdomshuset

22. JUL. KL. 09.03

4. Rappere fra
Nørrebro deler
damer, musik og
penge

26. JUL. KL. 23.02

5. København støtter
trætte cyklistfødder
med 187.000 kroner

Velkomst og vandpibe

Drømmen om orientens erotik
1700-tallet og i dag v. Jacob
Skovgaard Petersen, dr. phil.,
religionshistoriker med speciale i
islam,

Sahdi Angelina Bazhegi læser op
af 1001-nat og andet arabisk
kærlighedspoesi

Tips til det moderne parforhold fra
den mellemøstlige kultur v.
Amneh Hawwa, læge, gynækolog
og sexolog

Diskussion

Der serveres en afrodisisk eliksir
og arabiske delikatesser

10. september: Er du oplyst?

Velkomst og Martini
(koncentrations-blanding)

Hvad skal vi vide om
oplysningstiden (og hvorfor)
(Carsten Meiner)

Hvorfor er det cool at være klog?
(Lone Frank,
forfatter/videnskabsjournalist og
biolog )

Diskussion

Klog konversation

16. september: Forførelse som i
1700-tallet

Velkomst og Martini (Afrodisia
Eliksir)

Om forførelse i 1700-tallet – Lars
Ylander

Oplæsning af Casanovas
erindringer

Oplæseren deler ud af egne
erfaringer om forførelse

Spørgsmål fra salen

17. september: Rygternes magt –
lær at bruge dem!

Velkomst, Martini ad libitum (et
modighedsserum.)

Rygternes magt – rygter der
ændrede historien (Ulrik Langen)

Fjeren og de fem høns – om
rygtedannelse

Diskussion: Hvordan bruges
rygter konstruktivt? Hvordan skal
vi forholde os til rygter?

festival, der i år har 1700-tallet som
tema.

Og i 1700-tallet var saloner på
mode. Saloner med debat og
kultur, og det er netop sådan én,
der venter oppe på tredje sal
denne aften.

Foran porten til Frederiksberg Alle
8, står en kvindelig Golden Days-
medarbejder og tager imod. I pels.

»Marcel syntes ikke, jeg skulle stå
og fryse, så han sagde ’jeg finder
lige en mink’«, forklarer hun.

LÆS GUIDE Forhistorisk frøken
guider til divertissementer

Basunengle i loftet
Den store metalport glider lydløst
op. M.d.S står der på dørskiltet.
Oppe på tredje står døren åben til
den store lejlighed, som 76-årige
Marcel de Sade har boet i det
meste af sit liv. Han er godt nok
født i Ålborg og døbt Jørgen Vase
Schmidt, men har i omkring 40 år
resideret i sin enorme lejlighed på
Frederiksberg og kalder sig
marquis.

Indenfor er der dunkelt. Gulvene er
dækkede af ægte tæpper, fra loftet
hænger lysekroner og to
guldlakerede basunengle i fuld
legemsstørrelse, og væggene er
tæt besatte med sort-hvide fotos
fra et langt liv.

Den slanke marquis tager selv
imod og giver hånd. Han er iført
stramme slangeskindsbukser, en
flaskegrøn skjorte og har store
massive sølvsmykker om
håndleddene og et sort spænde i
sit lange tilbagestrøgne grå hår.

Martinidrinks
»Velkommen«, byder han med lav
stemme. Nærmest ydmygt, selv om
det er os, der burde vise ydmyghed over at få lov til at træde ind i de
storslåede private gemakker.

Her har pensionisten, der tidligere har levet som pianist, dekadent
boheme i Paris og ødsel festløve i København, samlet antikviteter,
memorabilia og nips i en menneskealder.

Her holdt han i
1950’erne
ekstravagante
champagnefester,
men siden røg han i
fængsel for bedrageri
– for den storladne
livsførelse var med
svindel sponsoreret af
hans arbejdsgivers
pengekasse. Siden
tog han arbejde i
hjemmeplejen, men

beholdt sin lejlighed.

Midt i den første stue står en stor bar, og hver nytilkommen gæst får en
stor martinidrink stukket i hånden.

»Klyng jer til glassene«, opfordrer Ulla Tofte, festivalchef for Golden
Days.

»Der er ingen udstrakt opvaskeservice«, siger hun og kigger hen på
markisen, som bekræfter.



LÆS ARTIKEL Festival favoriserer dem under 40

Spindoktor og påfuglefjer
Siden samler de 40 gæster sig i den største af salonerne, hvor lyset er
helt dæmpet.

Kun et stearinlys og nogle få lampetter giver rummet et gyldent skær, så
man aner konturerne af påfuglefjerene, der pynter på kaminhylden og
de små buddhafigurer på chatollet.

Her sidder neurokemikere, redaktører fra DR, forskere, en journalist fra
Weekendavisen, én der studerer forhistorisk arkæologi, en der blogger
om københavns natteliv og Bertel Haarders spindoktor. En gruppe
gæster, der nok skulle have noget at bidrage med til aftenens debat om
begrebet 'dannelse'.

»Man må ryge ud af vinduet under den kinesiske lampe«, forklarer
aftenens ordstyrer Stéphanie Surrugue.

Mænd på
Copacabana
Filosoffen Anders
Fogh Jensen har fået
til opgave at holde et
oplæg for at kickstarte
snakken på
kvalificeret vis.

I hvid skjorte og
brede sorte seler
sidder han i
halvmørket og
fortæller om, hvorfor
dannelse er vigtigt. Han indleder med en anekdote om, hvordan
filosoffen Luc Ferry blev interviewet af en journalist, mens de sad med
udsigt til Copacabana-stranden i Rio de Janeiro.

Her kunne de se ned på mænd, der løb og spillede bold på stranden, og
journalisten spurgte, hvad der dog skulle give disse mænd lyste til at
søge dannelse.

De havde det jo skønt med at lege ubekymret på stranden. Det tog
filosoffen tid at finde et godt svar, men så lød det:

»Ingen kvinde kan leve særligt længe med et forkælet barn, der
ingenting ved og ikke har noget at fortælle«.

Voilá. Visdommen siver ind: Dannelse er altså grundlag for et rigt socialt
(og kærligheds-) liv. Ørerne spidses.

LÆS Guide: Gyldne dage med kongeligt taffel og hundekunster

Friends er ok
De forsamlede kloge hoveder lytter interesseret, mens filosoffen runder
ordene 'Kend dig selv' fra Oraklet i Delfi, Odysséen og almendannelse
(som Nietzsche mente var et forstadie til barbariet!).

Ordene suser gnidningsfrit ind i øregangene, for Anders Fogh Jensen
fortæller så jordnært, som sad vi bænket hjemme ved køkkenbordet.

Og der går et lettelsens suk gennem forsamlingen, da han erklærer, at
man sagtens kan blive dannet af at se afsnit af Friends. Så længe det
ikke drejer sig om 500 styk.

En gæst kommer til at vælte sin drink, og diskret rækker marquisen et
viskestykke ned gennem klyngen af gæster. Der falder ingen
reprimander.

Og hvorfor er dannelse så vigtig?

»Fordi det gør os tolerante, giver os perspektiv og gør det muligt for os
at skabe forbindelser mellem vidt forskellige oplevelser og emner«,
mener Anders Fogh Jensen.



Der skåles, og så er der pause.

Debat i grupper
Forsamlingen trækker
ud i flygelsalonen, og
martiniglassene
fyldes op med stærke
røde drinks fra
kander. Snakken går
lystigt. Gæsterne
netværker og sludrer
med hinanden, mens
andre veksler ord
med marquisen, som
stråler i den megen
opmærksomhed.

Men så er det tid til debat. Gæsterne gennes ind i salonen igen og tager
plads på plyssæder og vakkelvorne forgyldte skamler.

Filosoffen tænder diskussionslysten, og så går gæsterne ud i små
grupper for at debattere. F.eks. om det er snobbet at være dannet, om
dannelse er en social distinktion, om man kan være dannet uden at
være uddannet og meget mere.

Mange er så ivrige efter at komme til orde, at de næsten taler i munden
på hinanden. Alle vil høres, for den ene er klogere end den anden, og
den anden er klogere end den tredje.

Hvem skulle have troet, at begrebet dannelse kan skabe ophedet debat
blandt en flok tilfædigt sammensatte mennesker en onsdag aften? Men
det kan det.

»Vi elitefimser klart i disse dannede saloner«, lyder det fra Ulla Tofte fra
Golden Days.

Filosoffen er heller
ikke bleg for melde
klart ud: »Dannelse
og det kloge selskab
skal stjæle rampelyset
fra Paradise Hotel«.

Fra en dyb grøn
lænstol lyder det
»Dannelse eksisterer
ikke mere. Vi kan ikke
længere vide alt om
hele verden, som
man stort set kunne

på Holbergs tid. I dag er dannelse vores eget egotrip«.

Og den griber filosoffen elegant, da han skal afrunde aftenen. Han
vender tilbage til sit udgangspunkt og Oraklet i Delfi, som sagde ’Kend
dig selv’.

»Hvis vi fik sådan et tempel i vor tid, skulle der stå ’Glem dig selv’.

Klokken er 22, og salonen skal rømmes.

»Det har været meget morsomt at høre de forskellige kommentarer«,
lyder det med spag, men alligevel klar røst fra Marcel de Sade, der har
lyttet med bag et velourforhæng.

OBS: Der er er nu udsolgt til alle fire arrangementer.

SE OGSÅ

Unge og gamle festede igennem til maskebal  06. SEP 11.14

Stor festival begynder med rokokobrag  30. AUG 08.28

1700-tallet er næsten som en tegneserie 22. AUG 21.58

Skuespiller laver Struensee-film for egne penge 21. AUG 21.19

Festival favoriserer dem under 40  17. AUG 08.20

Det er out at gå ud og in at gå hjem  05. NOV 10.02



›
Alle aktuelle filmanmeldelser

Kim Skotte Søren Vinterberg Sophie Engberg
Sonne

Brudepiger
USA, 124 minutter

Hesten fra Torino (A
torinói ló)
Ungarn/
Frankrig/Schweiz/Tyskland,
146 min.

Harry Potter og
dødsregalierne: del 2
England/USA, 130
minutter

Julias øjne
Spansk, 117 min.

›
Alle koncertanmeldelser

Erik Jensen Simon Lund Henrik Friis

Tjajkovskij
Tivolis Koncertsal, To.
28. juli kl. 19.30

København, 26. juli - 4.
august

George Michael
Forum, Lørdag 3.
september kl. 20

Ugorski og Lifschitz
Tivolis Koncertsal,
Mandag 18. juli kl.
19.30

›
Alle aktuelle sceneanmeldelser

Monna Dithmer Per Theil Henrik Palle

BEDST LIGE NU

BEDST LIGE NU

SENESTE ANMELDELSER

- Få det bedste fra IBYEN på mail

Annonce

Historisk festival slog nye publikumsrekorder  28. SEP 14.17

Struensee-film føjer ikke meget til romancen  12. SEP 10.50

IBYEN – Bliv klar til weekenden
Læs Politiken hver FREDAG BESTIL I DAG

Tilmeld mig også
disse nyhedsbreve

Politiken Middag Politiken Film

Politiken Kultur Roskilde-nyheder

Indtast din mailadresse › Alle Politikens nyhedsbreve

Annoncer

Fredagsrock i Tivoli
Masser af store navne på Plænen. Se hele
programmet for 2011 her!
Tivoli.dk/Fredagsrock

Bækkenbundsøvelser mænd
Udfør bækkenbundstræning rigtigt
Velkommen ind for flere tips & råd!
TENA.dk

Tilbud på Tivoli Hotel
Altid gode tilbud på Tivoli Hotel i
København. Bestil i dag!
Hotel.dk/Tilbud/Tivoli-Hotel



La Bête
Grønnegårds Teatret

Henrik & Pernille
Grønnegårds Teatret

Bornholmerrevyen
2011
Rønne Theater, Rønne

Kongens Have

›
Alle aktuelle kunstanmeldelser

Kristine Kern Peter Michael
Hornung

Torben Sangild

Claydies Room
Trapholt

Richard Long
Hamburger Bahnhof -
Museum für
Gegenwart

Josef Albers
Louisiana

FOS
Statens Museum for
Kunst

›
Flere café og restaurantanmeldelser

Helle Brønnum
Carlsen

Adam Price

Frederiksminde
Klosternakken 8,
Præstø

Grønbech & Churchill
Esplanaden
48/Amaliegade 49.
Kbh. K.

Nose2tail
Flæsketorvet 13 A, 1711
Kbh. V.

Nimb Bar'n'Grill
Bernstorffsgade 5, 1577
Kbh. V Info: Tlf. 88 70
00 00 Menu:
Forretter: 65-145 kr.
Hovedretter: 190-385
kr. Dessert: 65-85 kr.

Klublisten: Her er 5 gode
fester i weekenden

Guide: Sommerens sidste
festivaler

Guide: Hæng ud på
Københavns store bystrand

Guide: spis med god
samvittighed på byens
velgørenhedscafeer

Guide: København kammer
over af seje festivaler

Guide: Her er byens bedste
grillsteder

BEDST LIGE NU

BEDST LIGE NU



Guide: Her er 12 billige
festivaler

Guide: Musikkens største
krukker er på vej til Danmark

Guide: Solen skal slikkes i
gårdhaver og på terrasser

Guide: Her er byens mest
forvirrede gade

Guide: Kræsen smagsdommer
viser sit København frem

Guide: Tivoli satser på
mormormad, bistro og burger

Guide: Seks bud på en god
weekend

Guide: Seks helt nye
restauranter

Guide: Fem nye caféer

Copenhagen Cooking - Nordic Taste
Få et sansebombardement af
dimensioner, når Copenhagen
Cooking i samarbejde med Politiken
forkæler dine smagsløg over 10
sensommerdage.
Hvad enten du er til gourmet, folkekøkken, vin,
øl eller snaps finder du det i årets Copenhagen
Cooking program. Fællesnævneren er den høje
kvalitet og den uovertrufne smagsoplevelse.

Season of my Soul -
Smukt debutalbum fra
Rumer
Kim Skotte gav 5
hjerter og skrev: 
'... kærlighedssange af
den slags, hvor
kunsten er at få
næsten ingenting til at
lyde, som om det
betyder alt. En kunst,
Rumer mestrer med
næsten skræmmende
selvfølgelighed.'

 

The Perfect Jazz
Collection 2 - 25 cd'er
Denne gang er der
gjort plads til albums
fra kyndige navne som
Dave Brubeck, Louis
Armstrong, Miles
Davis, Charles
Mingus, Chet Baker,
Herbie Hancock og
Sonny Rollins i den
flotte boks.

 

  

NYHEDER
Danmark
Politik
Internationalt
Erhverv
Videnskab
Uddannelse
48 timer
 

KULTUR
Film
Musik
Bøger
Scenekunst
Kunst
Anmeldelser
Medier
 

SPORT
Fodbold
Live
Håndbold
Cykling
Golf
Tennis
NFL
Formel 1
Sofaspil
 

DEBAT
Leder
Kroniken
Signatur
Analyse
Direkte
Skriv
Dagens tegning
Avisdebat
 

FOTOGRAFIER
Verden i billeder
Soundslides
Nyhedsfoto
Sportsfoto
Reportage
Politikens fotografer
 

POLITIKEN TV
Danmark
Internationalt
Erhverv
Videnskab
Kultur
Sport
iBYEN-TV
Tjek-TV
BagsidenTV
 

BLOGS
Niels Lunde
Peter Mogensen
Debatblogs
Internationale blogs
Kulturblogs
Sportsblogs
Tjekblogs
Videnskabsblogs
Læsernes Redaktør
 

TUREN GÅR TIL
Rejsenyt
Guider
Flybilletter
Konkurrencer
Guidebøger
 

Pluspris 100 kr.
Alm. pris 150 kr

Pluspris 270 kr.
Alm. pris 300 kr
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