
sker, når den globale multikulturelle
elite indtager en ny bydel.
Freies Neukölln, Pannierstraße 54.

Kl. 0 Klub i fjernsyns-butikken
8

Til lyden af house og tech house
indtager berlinere deres Beck’s el-

ler gin & tonic i klubben Farbfernsehers
Bar. Eller de prøver at få plads på det lil-
le tætpakkede dansegulv mellem de
høje afskallede vægge. Den beskedne
plads i de uprætentiøse omgivelser op-
vejes af flere forskudte fremspring, der
bidrager til følelsen af at være i et min-
dre amfiteater. 

Nummeret ’Swing Bop’ med Der Drit-
te Raum har en umiskendelig lighed
med musikken fra baren Mos Eisley
Cantina i starten af den fjerde Star
Wars-film – og pludselig forvandler gæ-
sterne i Farbfernseher sig til en broget
samling lovløse rumeventyrere. 
Farbfernsehers Bar, Skalitzer Straße 114.
WWW farb-fernseher.de

SØNDAG
Kl. 11 Sadisme i bunkeren

9
Ikke nok med at rigmanden Chri-

stian Boros købte, istandsatte og
flyttede ind i den imposante overjordi-
ske nazibunker i Reinhardtstraße. Han
bruger den også til at udstille sin kunst-
samling. Efter forudgående tilmelding
er den åben for guidede ture for offent-
ligheden hver weekend. 

Samlingen indeholder skulpturer,
ruminstallationer, samt lys- og perfor-
manceværker af samtidskunstnere. De
er udformet specielt til deres plads i
bunkeren. På de omkring 3.000 kva-
dratmeter er blandt andet værker af Mi-
chael Beutler, John Bock og Kitty Kraus.
Også billeder af fattige, der for et lille
beløb foran kunstnerens kamera enten
masturberer eller lader sig tatovere, er
udstillet. 

På bunkerens tag har Boros opført en
penthouselejlighed i samme stil som

arkitekten Mies van der Rohes berømte
Barcelona-pavillon. 

Med naziassociationerne, pavillo-
nens eksklusivitet og ydmygelsen af de
fattige masturberende mødes fortidig
og nutidig sadistisk aggression mod
svage befolkningsgrupper i en grad af
dekadence og perversitet, der ville få Pa-
trick Bateman fra ’American Psycho’ til
at tabe underkæben. 
Sammlung Boros, Reinhardtstraße 20.
WWW sammlung-boros.de 

Kl. 14 Bauhaus-arkitektur
10

De flot buede balkoner berøvet
enhver udsmykning udtrykker

effektivitet og simpelhed i Wohnstadt
Carl Legi. Sammen med andre af funk-
tionalismens karakteristika og detaljer
kan de opleves i boligkvarteret, der blev
bygget af Bruno Taut mellem 1928 og
1930. Opført i fagforeningsregi er de fra
en tid, hvor arkitekturen stadig havde
en vigtig social rolle i samfundet. På
den måde står kvarterets Bauhaus-bo-
liger i grel kontrast til den type ejen-
domme, der bliver bygget i resten af
Prenzlauer Berg for tiden. Her drejer
det sig om luksuslejligheder for dem,
der kan betale. Især danskere har kastet
deres kærlighed på den slags boliger og
bruger dem som investeringsobjekter,
hvilket har medført en vis utilfredshed
blandt berlinere, der er kede af stigen-
de huspriser. Decideret uvilje mod dan-
skere i kvarteret forekommer. 

De 1.169 lejligheder i Wohnstadt Carl
Legien blev nænsomt restaureret i 1994
og er nu på Unesco’s liste over beva-
ringsværdig kulturarv. 
Wohnstadt Carl Legien, Erich-Weinert-
Straße mellem Gubitz- og Sültstraße.

REINHARDTSTRASSE. Skolepiger foran bunkeren,
hvor rigmanden Christian Boros udstiller sin kunstsamling. 

Foto: Jens Malling

PRENZLAUER BERG. Arkitekten Bruno Taut måtte flygte
fra nazisterne, efter han havde opført Wohnstadt Carl Legien. 

...

3
GODE RÅD
1 Begivenheder

De fleste af Berlins aktuelle
kulturelle begivenheder bliver om-
talt i de tyske magasiner Tip, Zitty
og det engelske Exberliner.
Ved ankomst til byen er de veleg-
nede til et hurtigt overblik enten i
papirudgaverne eller på de re-
spektive hjemmesider.

2 På to hjul
Berlin opleves særlig godt

på cykel, og man får et fint indtryk
af byen ved at besøge kortets ti
steder på den måde. Høje kant-
sten, skæve fliser og gader med
brosten sænker af og til farten,
men der er cykelstier de fleste
steder. Pas på ikke at få hjulet ned
i en af sporvognsskinnerne!
Bycykler kan lejes på: 
callabike.de

3 Grill i parken
På en sommeraften er det

fristende at grille i en af Berlins
mange parker. Fornøjelsen er dog
forbundet med forholdsvis stren-
ge regler, og det er ikke tilladt
overalt. I Monbijoupark, Volkspark
Friedrichshain, Görlitzer Park og
Mauerpark må man grille på de
dertil indrettede områder. Udenfor
er det forbudt og straffes med bø-
de på mellem 25 og 120 Euro.

turengårtil.dk
politiken.dk/turengaartil

Find en liste over clubbing 
i Berlin i guiden til byen på
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Tlf: 70 201 208 • www.toptours.dk

rundrejser
i østen

På denne rejse har du mulighed for at opleve Viet-
nam- og Cambodias mange forskellige kulturer, smukke 
strande, majestætiske bjerge, naturskønne områder og 
komme helt tæt på lokalbefolkningen. 
Vi oplever Vietnams største seværdigheder og færdes 
på cykel gennem skønne naturomgivelser med flod-
er, vilde bjerge, rismarker og gennem landsbyer hvor 
traditionerne lever. Vi slutter i Cambodias hovedstad 
Phnom Penh og derefter Siem Reaps imponerende tem-
pelkompleks.
Vores rejseleder er dansktalende Anton Lee som er 
tidligere bådflygtning fra Vietnam. 
Afrejse 16/11 2012, 04/01 og 08/03 2013

det bedste af indokina 
med dansktalende rejseleder

rejs fx 16. november fra kr. 16.998

burmas højdepunkter
med dansktalende rejseleder 
rejs 30. september fra kr. 13.998   

Inkl: Flyrejse med Thai t/r • 2 nætter i Yangon • 2 næt-
ter i Bagan • 2 nætter i Mandalay • 1 nat i Inle Lake • 
7 x morgenmad • Al transport • Hestevognstur i Bagan 
& Ava • Alle afgifter i lufthavne • Sejltur på Inle Lake 
• Sunset cruise i Bagan • alle entreer. Forlæng med 
badeferie i Burma eller Thailand - 5 dage fra kr. 2.000
Afrejse 30. september 2012 fra kr. 13.998
Rejs 24. jan., 07. februar og 01. marts fra kr. 16.498

Fantastisk oplevelsesrig rundrejse i Burma/Myanmar. 
Oplev blandt andet Yangon, Bagan, Mandalay, Amara-
pura, Ava & Sagaing, Heho og Inle Lake.

eventyrlige borneo 
med dansktalende rejseleder

rejs fx 11. oktober fra kr. 16.998

Fantastisk rundrejse til Borneos unikke natur og dyre-
liv. Efter 2 oplevelsesrige dage i Kuala Lumpur med 
guidede ture i den spændende metropol, fortsættes til 
Borneo hvor natur-oplevelserne venter. 
Orangutanger, havskildpadder, næseaber og floddelfiner 
udforskes, side og side med den spændende kultur fra 
hovedjægerne og nationalparkernes smukke mangrov-
er. En virkelig fantastisk rundrejse hvor alle aldre kan 
være med. Afrejse 11/10, 28/02, 27/04


