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Kitt Johnson, koreograf og kunstnerisk leder af kompagniet Kitt Johnson X-act, har 
brugt det meste af efteråret på Vesterbro: På gader og stræder. I opgange og gårde. 
På caféer, værtshuse og væresteder. Stort set hver en brosten er vendt, hver en 
(ulåst) kælderdør er åbnet. Det indre bykort er tegnet, og læssevis af Vesterbro-
historier, fortidige som nutidige, er lagret i hukommelsen. Kitt Johnson X-act er klar 
til en ny omgang MELLEMRUM. 
 
MELLEMRUM-konceptet 
Når Vesterbro i maj 2012 lægger asfalt til MELLEMRUM, er det tredje gang, festivalen finder 
sted. Første gang var i Københavns indre by, anden gang var på Nørrebro. Konceptet er: 3 
weekender, 3 forskellige byvandringer, 11 kunstnere og 9 performances skabt specifikt til by-
ens rum. 
 
Kunstnerne 
Udover selve konceptet er intet dog som det plejer. De 11 kunstnere er denne gang: 
Lilibeth Cuenca Rasmussen - Steen Koerner - Aino Junka - Theofanis Melas – Luis 
Lara Malvacias - Sture Ericson – Kitt Johnson - Angela Brouskou - Thomas Hejlesen 
– Jannik Elkær Nielsen – Kristoffer Louis Pedersen.  
Desuden medvirker mere end to håndfulde lokale Vesterbro’ere. 
 
Schyyyy…. det er hemmeligt 
Hver kunstner vil få til opgave at udvælge én location på Vesterbro, hvortil der skabes en 
stedsspecifik performance. To af iscenesættelserne involverer lokale aktører. Hvem, hvor og 
hvordan forbliver traditionen tro en dyb og velbevaret hemmelighed indtil premieren.  
 
Det stedsspecifikke  
Betegnelsen ’stedsspecifik’ dækker over et værk, der er skabt til og med ét bestemt sted (vel 
at mærke ikke en scene), og som ikke kan flyttes uden grundlæggende at skifte karakter. 
Dette medfører en række anderledes betingelser – både begrænsninger og muligheder – for 
det kunstneriske arbejde. Om det stedsspecifikke siger Kitt Johnson: 
 
Det stedsspecifikke er en provokatør. En beskidt utilregnelig kaot. Han spænder ben. Han 
slukker lyset og sender vandalerne ind. Han piller ved kontrolpulten og skubber til vanen. Jeg 
opsøger ham igen og igen, velvidende at det hver gang er kamp til stregen.  
 
Byvandringerne 
De 9 iscenesættelser bliver del af en række guidede byvandringer på Vesterbro. Vel at mærke 
en række anderledes og temmelig uortodokse byvandringer, som foretrækker omvejene 
fremfor genvejene, og hvis mål er at tage publikum med til hidtil usete steder på Vesterbro – 
de gemte og glemte, de kendte og ukendte steder.  



 
Modtagelsen 
MELLEMRUM festivalerne i 2008 og 2010 var begge rene publikumsmagneter, med udsolgte 
vandringer og en overvældende modtagelse i pressen. Politikens Monna Dithmer skrev: 
 
Det var Kitt Johnson, der […] som arrangør af Mellemrum sørgede for at få plantet andre bil-
leder af byen i tilskuernes krop og sind. Vi kom langt videre rundt end noget politisk korrekt 
slumtrip […]. Respekt, Mellemrum og Nørrebro! (*****) Politiken, maj 2010 
 
Den første MELLEMRUM festival blev nomineret til Årets Bedste Teateroplevelse 2008 af AOK. 
 
 
Tid og sted 
10.-13. maj starter byvandringerne kl. 7 og 8 
17.-20. maj starter byvandringerne kl. 13 og 14 
24.-27. maj starter byvandringerne kl. 21.30 og 22.30 
Varighed: Ca. 2 timer 
Byvandringerne foregår alle på Vesterbro, nærmere startsted oplyses ved billetkøb 
 
Billetter 
Billetsalget åbner den 20. april. Billetter kan reserveres på: 
t: 6130 9101 / e: billetter@kittjohnson.dk 
 
 
- Læs mere om MELLEMRUM/vesterbro eller download pressefoto på: 

www.mellemrum.info (dansk) /  www.mellemrum.info/en (engelsk) 

- For yderligere information eller aftale om interview, kontakt venligst: 

Pressekoordinator Eva Nordhagen / t: 61101130 / e: presse@kittjohnson.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

MELLEMRUM/Vesterbro er venligst støttet af:  
Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Vesterbro Lokaludvalg, 
Bikubenfonden, Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968  
og Københavns Kommunes Scenekunstudvalg 
 
 


