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Tegneworkshop skal hjælpe anbragte børn
STOCKHOLMSGADE: Akademiet
for Visuel Innovation i Stockholmsgade har i samarbejde
med Kunstterapeutisk Center
for børn, unge og voksne og
Børnehjælpsdagen for nylig afviklet fire tegne-workshops for
anbragte børn og unge.
I alt 24 piger og drenge i alderen 10-16 år har lagt vejen
forbi akademiet på Østerbro,
hvor de er blevet introduceret
til klassisk tegning og har arbejdet med opgaver, der appellerer til fantasien.
Formålet har været at pirre
de unges nysgerrighed og vise
dem mulighederne i at tænke
og arbejde kreativt – både på

hobbyplan og i professionelt
øjemed.
»Folkeskolen fokuserer i

overvejende grad på de boglige kompetencer. Jeg vil gerne
vise de unge, at der findes al-

ternative veje, der kræver at
man kan arbejde visuelt og
innovativt,« fortæller Nor Sisden, der er kunstnerisk rektor
på akademiet.
Hun har lagt mærke til, at
det for mange af de unge virker mere sikkert at sige, de ikke kan, eller ikke vil.
»Når de unge bliver stiller
over for en opgave vil et ja betyde at de giver sig hen, og det
tror jeg kan opleves som farligt
fordi nogle af dem mangler tillid til deres omgivelser eller til
sig selv,« siger Nor Sidsen, der
derfor har arbejdet på at præge
de unges tanker og sprogbrug
i en mere positiv retning. liwe
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Affald brændte i kælderrum
SERRIDSLEVVEJ: Natten til tirsdag var der ild i noget affald i et
kælderrum på Serridslevvej.
Brandvæsenet fik slukket branden og tilkaldt et skadeservicefirma.
Næste morgen fik brandvæsenet en henvendelse fra en beboer på Serridslevej, der oplevede en kraftig røglugt og en sodsværtet dør, da vedkommende kom hjem. På vej til adressen
blev brandvæsenet dog kontaktet af beboeren, og det viste sig,
at røglugten og sod skyldtes affaldsbranden samme nat, oplyser Københavns Brandvæsen. liwe

Vandskade i Sankt Kjelds Gade
SANKT KJELDS GADE: Natten til søndag den 24. marts blev brandvæsenet kaldt ud til Sankt Kjelds Gade, hvor der var vandskade
fra 5. sal ned til 2. sal til venstre i opgangen.
Efter at have lukket for hovedhanen til det kolde vand, tilkaldte brandvæsenet skadeservice. liwe

Mand lå under tog

Skynd dig!
Kun til 12. maj

RYVANGS ALLÉ: Brandvæsenet blev fredag den 22. marts om aftenen kaldt ud til Ryvangs Allé, hvor der lå en mand under et
tog cirka 40 meter fra førerhuset.
Akutlægen behandlede manden, der var cirka 40 år, under toget. Derefter fik ambulancetjenesten og brandvæsenet mandne
ud og han , blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter, oplyser
Københavns Brandvæsen. liwe

Røvede Netto med kniv
HARALDSGADE: En mand truede sig fredag den 22. marts klokken 13.30 til kontanter med en kniv i Netto i Haraldsgade. Derefter løb han mod Lyngbyvej.
Gerningsmanden beskrives som mellemøstligt, høj og ranglet.
Han var klædt i sort dunjakke med hætte, kasket med guldfarvet
mørke forrest, hvide sko, stramme blå jeans og sorte handsker.
Røverigruppen på Station Bellahøj efterforsker sagen, og har
man oplysninger, kan man kontakte politiet på telefon 114. liwe

75-årig fik røgforgiftning under brand
HARALDSGADE: En mand på omkring 75 år fik en lettere røgforgiftning, da der fredag den 22. marts var ild i hans lejlighed i
Haraldsgade
Brandvæsenet måtte opbryde døren for at få adgang til lejligheden, og her fandt de manden. Han blev overdraget til ambulancetjenesten, og lejlighedens stue var efter slukningen kraftigt
brandskadet, oplyser Københavns Brandvæsen. liwe

ØSTERBROMARKED

- det originale i remisen
Københavns hyggeligste loppemarked
Lørdag & Søndag den 6. og 7. april
kl. 10.00- 17.00
Remisen på Blegdamsvej 132 (v/ Trianglen)
Facebook: Østerbromarked Entré 25,Buslinje: 1A, 3A, 14 & 15 lige til døren
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