
Kulturgruppen af 2011 
Inviterer til Nordisk Films særudstilling om Olsen Banden 

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 11.00 

 
 

Nordisk Film har lavet en eksklusiv Olsen Banden særudstilling, da det i år er 50 år siden, at 

publikum for første gang kunne stifte bekendtskab med Danmarks mest folkekære 

forbryderbande:  Olsen Banden. 

 

Nordisk Film har i den anledning opsat den eksklusive Olsen Banden særudstilling på Nordisk 

Films Scene 4 – scenen hvor de fleste af Olsen Banden-filmene blev indspillet fra ’68-’98.  

Denne udstilling består af nye – og dog velkendte – kulisser fra filmene – som blandt andet 

bunkeren fra Jylland, Yvonnes hyggelige stue og Hallandsens pompøse kontor, mens den også 

huser mere end 100 originale klenodier og kostumer fra de 14 oprindelige film – hvoraf nogle af 

dem aldrig har været udstillet før. 

 

Som besøgende får vi et unikt indblik i tilblivelsen af nogle af de mest ikoniske og mindeværdige 

Olsen Banden-scener gennem aldrig før viste produktionsbilleder, mens Nordisk Films guide vil 

supplere med spændende historier og anekdoter fra de sidste 50 år med Olsen Banden! 

 

Kl. 10.45 

 

Kl. 11.00 

Kl. 12.20 

 

Kl. 14.30 

mødes vi på Mosedalvej 14, 2500 Valby. Her har Nordisk Films filmstudier ligget 

siden 1906.  

begynder omvisningen, som varer ca. fem kvarter. 

går vi til Hotel Fy & Bi, der ligger i umiddelbar nærhed, for at indtage stedets gode 

mad serveret som ”Det danske bræt”, og til afslutning en kop kaffe / the. 

slutter arrangementet efter dejligt samvær. 

 

Pris/antal: 

 

Kr. 310,00 for hele arrangementet. På denne tur er der 30 pladser.  

HUSK, som altid ”først til mølle” princippet. 

 

Tilmeldings 

frist: 

 

 

Senest 1. marts 2018 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 

 

Tilmelding 

 

 

Brug hjemmesiden Kulturklb.dk: På forsiden ”Velkommen”, tryk på knappen 

”Tilmelding”, udfyld skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 

 

Betaling: 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr. 310,00 indsat på 

bankkonto 4356 4779671216, HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

 

Parkering: 

 

Meget begrænsede muligheder for parkering. 

 

Transport: 

 

Gåafstand fra Valby S-tog station. 

 

Afbud: 

 

Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail: 

kulturgruppe2011@kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 
 

På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 
 

Lillian Ellebæk Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 

Britt Olsen 

Tlf.  6130 5401 
 

NB: Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af ovennævnte mobilnumre. 
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mailto:kulturgruppe2011@kulturklb.dk

