
 København     –     3m 
 September 2021 

 Tema:  Oplev din hovedstad på en ny måde 

 Ulige numre - København 
 Du har danset med mig i 20 år 

 Du har lært mig de trin jeg følger 
 Men ikke forstår 

 København, 
 Du er kun alt jeg har 

 Når dine tusinde øjne lukker i 
 Og mørket maler dig uendelig 

 Dine døtre, de vil mig intet godt 
 Men dine øjne lyser mig hjem når jeg får nok 

 Jeg har et lille problem 
 Jeg ikke kan finde 

 Før du viser mig hvor du gemmer hende 
 København, 

 Jeg er din sidste søn 
 Når dine tusinde øjne lukker i 

 Mørket maler dig uendelig 
 Og dine døtre, de vil mig intet godt 

 Men dine øjne lyser mig hjem når jeg får nok 
 https://www.youtube.com/watch?v=vSaUWDOexXU 

https://www.youtube.com/watch?v=vSaUWDOexXU


 Rejsetider 

 3m 

 Til København  Hjem til Århus 

 Vi mødes kl:   7:45 

 Afrejse:    8:00 

 Ankomst:    12:00 

 Vi mødes ved receptionen  kl:9:30 

 Afrejse:    10:00 

 Ankomst:    14:00 

 Hostel: 
 Steel House Copenhagen 
 Herholtsgade 6 
 1605 København V 

 Link:  https://www.steelhousecopenhagen.com/da/?gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D3 
 SCSh5sdESPy5bKH7BHOq7XeTMdedliMToVRrNuS7qsgSiLQizPiYaAjESEALw_wcB 
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https://www.steelhousecopenhagen.com/da/?gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D3SCSh5sdESPy5bKH7BHOq7XeTMdedliMToVRrNuS7qsgSiLQizPiYaAjESEALw_wcB
https://www.steelhousecopenhagen.com/da/?gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D3SCSh5sdESPy5bKH7BHOq7XeTMdedliMToVRrNuS7qsgSiLQizPiYaAjESEALw_wcB


 Program 
 Dato  Tid  Hvad skal vi? 

 Mandag 27-9  Formiddag  Rejsetid 

 Eftermiddag 
 Find rundt i din hovedstad  - Opgaveløb med 
 billeddokumentation i grupper. 

 Opgaveark udleveres på dagen. 

 Gruppe 1-4: Send billederne til Louise 
 Gruppe 5-7: Send billederne til Anders 

 Kl 15:30  mødes vi ved: 
 Adresse  : Kapelvej 44, 2200 Nørrebro 
 (dansesalen i baggården) 
 Kl 15:45  Salsa for hele klassen (1 time) 

 Vi går sammen hen til Folkehuset Absalon 

 Aften  18:00  Fællesspisning på Folkehuset Absalon, se 
 https://absaloncph.dk/spisning/  (maden er betalt) 

 Adresse  : Sønder Blvd. 73, 1720 Kbh V 

 Vi skal tidligt op tirsdag morgen. Derfor skal I 
 ikke for sent i seng mandag!! 
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https://absaloncph.dk/spisning/


 Dato  Tid  Hvad skal vi? 

 Tirsdag den 28/9  Formiddag  Vi  går  fra Receptionen  kl 7:55 

 Voxmeter  .  Foredrag kl 8:30 - ca 10:00 

 Adresse:  Borgergade 6, 4. sal, 1300 København 

 Vi mødes ved Helligåndskirken kl 11:30 
 Adresse  : Niels Hemmingsens Gade 5, 1153 
 København K 

 Helligåndskirken - klokkespilskoncert kl 11:40, 
 andagt med orgelmusik kl 12:00 og efterfølgende 
 rundvisning ved orglet og klokkespil i tårnet. 
 Færdig ca kl 13:15 

 Frokost på egen hånd 

 Eftermiddag  Kl 14:45  skal vi mødes ved Grønningen 15 
 Kl 15:00-16:30  : Mystery Makers: “The Lab” - 4 
 rum: Hvem kommer først ud? 

 16:30  : Fritid fx til at få sig en svømmetur, 
 drikke kaffe, shoppe, hoppe, træne, sove !!! 

 Aften  Friaften 
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 Dato  Tid  Hvad skal vi? 

 Onsdag den 29/9  Formiddag  Vi  går  fra receptionen  kl 9:25 

 kl 10.00  : Rosenborg slot - Rundvisning:  Det 
 bedste af Rosenborg  . 

 Adresse  :: Østervoldgade 4a, 1350 Kbh 

 (vi bliver hentet ved porten) 

 Efter Rosenborg Slot går vi en kort tur i Kongens 
 have. 

 Kl ca 11:30  : Frokost på egen hånd. 

 Eftermiddag 
 Fritid t  il at hygge, gå på museum, drikke kaffe, 
 svømme, shoppe, sightseeing, massage, 
 lektielæsning, se på panda i Zoo, spise slik, 
 biffen (find selv på flere) 😉 

 Kl 15:45  mødes vi ved  Det Kongelige Teater  , 
 Kongens Nytorv 9, 1050 København 
 (Hovedindgangen). 

 Kl: 16:00 til ca 17:15:  Rundvisning på den 
 gamle scene. 

 Aften  Aftensmad på egen hånd 

 Kl 19:30  mødes vi foran Det Kongelige Theater. 

 KL 20.00  skal vi se forestillingen  “Come Fly 
 Away”  uden mobiltelefoner !! 
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 Dato  Tid  Hvad skal vi? 

 Torsdag den 30/9  Formiddag  Vi  går  fra receptionen  kl 9:35 

 10:15-12:15  : Statens Museum for kunst, 
 Sølvgade 48-50. 

 Hvad skal vi?  Her skal vi sammen genanalysere et 
 par billeder, som I også har set i undervisningen, 
 hvorefter I inddeles i grupper, der selv skal gå rundt og 
 vælge et billede, tjekke oplysninger om det (via jeres 
 telefoner) samt analysere det. 

 Eftermiddag 
 Frieftermiddag  til at shoppe, snakke, drikke 
 te, kaffe, spise, hygge eller evt. sove eller gå I 
 zoologisk have og se en Panda! 🐼🐼🐼 

 Aften  Fællesspisning  17:30  (Anders og Louise finder et 
 sted) 

 Vi mødes Kl 19:25 ved Dantes Plads 7 

 Ny Carlsberg Glyptoteket 19:30:  Aftenåbning 
 med lidt old-undervisning med Claus 

 Efter Glyptoteket går vi sammen enten hen til 
 Blues-jamsession på Mojo  kl 21:00  (entré 20 
 kr) eller til koncert med Uffe Steens orgeltrio på 
 La Fontaine kl 21:00  (entré 80 kr) 
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 Dato  tid  Hvad skal vi? 

 Fredag den 1/10  Formiddag  Hjemrejse 

 Vi mødes ved receptionen kl:9:30 til 
 udtjekning (med al bagage og ryddet 
 værelse). 

 Lærer og aften/nattevagt: 

 ●  Louise Lomholt Vilhelmsen   : 22 89 90 96 
 ●  Anders Ladegaard Dohn   : 26 705 705 

 Hvem har vagten, hvis der sker noget - altså det gør der jo ikke!, men hvem skal I ringe til, 
 hvis der gør: 

 ●  Mandag  aften/nat: Louise 
 ●  Tirsdag  aften/nat: Anders 
 ●  Onsdag  aften/nat: Louise 
 ●  Torsdag  aften/nat: Anders 

 Huskeliste: 
 ●  Rejsekort (Vi skal køre i bus) ellers telefon, så I kan købe mobil billet, når I selv skal 

 gå rundt i København 
 ●  Sygesikringskort (det gule) 
 ●  Corona-Pas (for en sikkerheds skyld) 
 ●  Sko til at gå (rigtig) langt i - måske vabelplaster! 
 ●  Papir/Blyant (I behøver ikke have computer med), men  husk programmet i papir  og 

 på jeres telefon 
 ●  Toilettaske mm og evt. medicin 
 ●  Tøj og en god jakke.  Evt. regnjakke/paraply (afhængigt af vejrudsigten) 
 ●  Badetøj (!) - Pool på vores Hostel kan bookes - 20 kr pr person for en time 
 ●  Mobil og oplader… (men altså ikke nødvendigvis computer) 
 ●  Dette printede program!  (Ja det står to steder, så I ikke glemmer det) 
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 Grupper til 1. dag: 
 “Find rundt i din hovedstad” 

 Gruppe 1  : Agnes; Josefine, Malthe, Ronja 
 Gruppe 2  : Ayo, Holger, Lea, Selma, Karl 
 Gruppe 3  : Andrea H, Jacob, Marie, Otto, Eva 
 Gruppe 4  : Andrea P, Iben, Mark, Signe 
 Gruppe 5:  Anna, Gustav, Sofie, Thomas 
 Gruppe 6:  Amanda, Erik, Klara, Elvine, Juliane 
 Gruppe 7:  Celestine, Frida, Kristian, Rasmus 
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