Hyggeligt interiør, spændende bøger, fremragende
etnisk design, god mad og
vin og forfattermøder det
er Tranquebars koncept.
Indre by medborgerhus
har også mange tilbud,
bl.a. en kæmpe skaterbane på pladsen foran
huset.

Januar-turen:

Et verdenshjørne
i Borgergade
Det var en mild tirsdag da 15 halvtolvere
drog afsted på årets første cykeltur. Vi
kørte over Rådhuspladsen og så den
smukke nyetablerede plads foran Vartov.
Videre gennem Ørstedsparken til Nansensgade, en spændende gade med pariserstemning, små etniske butikker, caféer
og midt i nansensgadekvarteret ligger
Kulturhuset Indre By. Her summer det af
liv hver dag mellem 8.00 - 23.30. Huset
bliver brugt til sport, musik, møde, fester
og mange andre aktiviteter. Her kan du
deltage i kurser i babytegnsprog, høre foredrag om brintenergi og spirituel praksis
i de platoniske og aristoteliske strømninger (direkte citat fra hjemmesiden) eller
lytte til koncerter, låne badmintonbaner
og musikøvebokse for beskedne beløb. Se
www.kubik.kk.dk/indre-by.
I Café Light spiste vi vores medbragte
mad. Vi holdt en lille pause hvor nogle
besøgte halalslagteren i Nansensgade og
andre kiggede på Torvehallernes fristelser
før vi cyklede videre til Tranquebar i Borgergade

Her
blev vi gæstfrit modtaget af vores egen Vibeke fra Halvtolv. Når vi ikke ser hende meget på
Halvtolv ved vi nu hvorfor, hun er travlt
beskæftiget med at lave forfatter- og musikarrangementer i sin spændende bogcafé.
Vibeke fortalte om Tranquebar, en boghandel det blev overtaget efter Mellemfolkelig Samvirkes boghandel og forlag
ophørte. I Vibekes regi har stedet udviklet
sig til ikke bare en bogcafe, men et kulturtilbud til oplevelseshungrende københavnere.
Tranquebar har fokus på hele verden. Her
kan man købe udsøgt etnisk design,
bøger og opleve spændende musik- og
forfatterarrangementer.
Og så kan man nyde et glas vin eller kaffe
eller en af cafeens spændende øl der specielt er udvalgt af Vibekes mand Anders
Evald.
Tranquebar er et oplagt sted at besøge,
hvis man interesserer sig for livet uden
for Arsenaløen. Se: www.tranquebar.net
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