Kære DP -Seniorer
Hermed indbydelse til efterårsarrangementet, som denne
gang bliver i København den 27. september.
Temaet er igen: Hyggeligt samvær og spændende oplevelser!
Kl. 13.30 mødes vi på ”Cafe Bjerget”,
Bispebjerg Torv 8, 2400 Kbh. N,
Her starter vi med sandwich og en øl/vand,
kaffe og lidt sødt.
Der er normalt gode muligheder for at parkere på
”Bjerget”.

Efter en god frokost og en snak mødes vi i
Grundtvigskirken kl. 15.00.

Her får vi en kort introduktion til
Grundtvigs Kirkes tilblivelse - og om
manden bag det mægtige projekt, P.V.
Jensen Klint.
På rundvisningen ser vi kirken, krypten
og kirkeloftet med det fantastiske
håndværk og slutter, hvis man har lyst, i
tårnet med den imponerende tømmerkonstruktion og med vid udsigt over
København.

Og så skal vi i teatret!
Det Ny Teater, Gammel Kongevej 29,
1610 Kbh. V.
Efter besøget i Grundvigskirken er der god tid til at
køre til Gammel Kongevej på Frederiksberg. Ifølge
KRAK tager turen ca. 15 min., og mulighederne for
at parkere er rimelige (de 2 første timer er gratis).
Ellers er der parkeringsmulighed i Q-Park
Codanhus P-kælder over for Det Ny Teater på
hjørnet af Gammel Kongevej og Vodroffsvej.

Kl. 17 mødes vi ved teatrets hovedindgang,
hvor Lars Halby - en dygtig rundviser og
teatermand - tager imod os. Vi skal opleve
teatret ”indefra” og se steder og lokaliteter,
man normalt ikke har adgang til.

Efter rundvisningen går vi i Teaterkælderen, hvor der bliver serveret en velkomstdrink,
hvorefter vi indtager en 2-retters menu med tilhørende vine. Det kan desuden være, at
tjenerne pludselig overrasker gæsterne!
Kl. 20 har vi indtaget vores gode
pladser i teatersalen, hvor der
venter os en uforglemmelig
teateraften, med en af musicalhistoriens hovedværker, der nu
kan opleves i en helt ny og i den
hidtil største danske opsætning
med en stjernespækket rollebesætning, stort ensemble og
levende orkester. Medrivende
dansenumre
og
betagende
scenografi.
En bevægende, tankevækkende og evig aktuel fortælling om menneskeskæbner i en verden
i forandring. Poetisk og fuld af humor. Uforglemmelige karakterer, skøn musik og en perlerække af evergreens, bl.a. ”Hvis Jeg Var En Rig Mand”.
Tommy Kenter spiller den ikoniske rolle som den lune og underfundige mælkemand Tevye,
og hans kone, Golde, spilles af Ann Mari Max Hansen.
Hele arrangementet: Let frokost med øl/vand, kaffe og sødt, rundvisning i ”Grundtvigskirken”,
en tur bag og på scenen i ”Det Ny Teater”, en 2-retters menu med tilhørende vin og aftenens
højdepunkt: ”Spillemand på en Tagryg”. Prisen for alt dette er 1125 kr. for medlemmer og
1175 kr. for ledsagere.
Af hensyn til reservationerne, skal vi bede om tilmelding hos Anders Langskov på mail
anders@langskovmail.dk
senest den 7.09.19, og betaling senest den 14.09.19 på reg.nr. 9893 konto nr. 8930 043 940.

Vi glæder os til et gensyn!

Bestyrelsen

