
POP UP ARTS vil give upcoming kunstnere en fornøden platform
 

Det frivillige initiativ POP UP ARTS afholder i år for tredje gang kunstfestivalen POP UP
FESTIVAL i København. Kunstudstillingerne bliver fordelt på Halmtorvet, Højbro Plads og
Multipladsen, og bliver afholdt d. 6. og 7. august fra kl. 12:00 - 18:00. Til festivalen er der

udvalgt 30 kunstnere, som får mulighed for at vise deres livsværk frem.
 
 

 
 



Efter at have afholdt to tidligere kunstfestivaler med succes, har POP UP ARTS valgt at være
mere ambitiøs i år. Den frivillige organisation har de seneste to år afholdt festivalen på en
enkelt lokation, hvor der sidste år var over 300 besøgende på Multipladsen, Nørrebro. I år
udbygges festivalen til tre attraktive lokationer i København, som skal være med til at give
endnu flere kunstnere chancen for at udstille deres kunst for offentligheden. POP UP ARTS,
som er drevet af den unge ildsjæl Oliver Strunck, har samlet en gruppe ligesindede
kunstintresserede for at give festivalen et ekstra skub i år. 

Det har længe været målet at opskalere konceptet, og efter tidligere års gode erfaringer, er
2022 det rette tidspunkt til at løfte festivalen til nye højder. I år bliver festivalspladserne tegnet
og designet af Marius Krogh, som er arkitekt og udstillingsdesigner, for at skabe de bedst
mulige rammer for udstillingen.  

Siden starten af året har der været open call til alle interesserede kunstnere. POP UP ARTS
har spredt budskabet ved bl.a. at kontakte landets kunstakademier og -skoler. Det har
resulteret i næsten 100 ansøgninger fra hele landet, hvor en yderst kvalificeret komité har
udvalgt de 30, som har fået chancen for at udstille.  

Målet med POP UP festival er at give kunstnerne en eksponeringsplatform uden for de
traditionelle rammer, som kan være med til at etablere dem på den danske såvel som den
internationale kunstscene. Festivalen vil give de besøgende et mere afslappet forhold til kunst,
hvor man kan interagere med kunstnerne og få en dybere forståelse af tankerne bag
værkerne samt skabe en samtale om kunst.



 

 

Kontakt
For mere information om festivalen, kontakt venligst; 

POP UP ARTS 

popuparts.cph@gmail.com

+45 50 53 35 18 

 Efter festivalen er der arrangeret en afterparty, begge dage, som afholdes på
Midsommar Biergarten & Rooftop (Nørrebrogade 18B, 2200 Kbh N) fra 17:00 - 23:00.

Her vil der være mulighed for at nyde en kold øl i baggården, og opleve forskellig
performance kunst. På rooftop baren vil det være muligt at byde på kunsten, som man

har set til festivalen. Det vil være en auktion, hvor man lægger sit bud i en krukke, hvortil
det højeste bud vinder kunstværket. Budrunderne varer i to timer, hvorefter nye

kunstværker kan bydes på. For at kunne deltage på rooftop baren, skal der købes en
billet til 200 kr. som også kan bruges til at indløse en øl og burger. Hver billet kan bruges

i én budrunde. 
 


