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Inviterer nu til en spændende rundvisning i Kongernes Lapidarium 

 

Torsdag 16. marts 2017 kl. 12.00 

            
 

Vi får denne gang mulighed for at opleve Christian 4.s Bryghus, med Lapidariet, som blev åbnet 3.juni 

2014. Bryghuset har været lukket for offentligheden i århundreder, men fremviser nu ca. 300 

fantastiske stenskulpturer og gipsafstøbninger fra slotspladser, slotshaver og slotsfacader. 

Et Lapidarium er et slags alderdomshjem for sten !! 

Christian 4.s Bryghus blev bygget som en del af Københavns befæstning i 1608. Da bygningen ikke 

længere havde militærisk betydning, blev det lavet til bryghus, der bryggede øl til militæret. 

Bygningen har været brændt både 1632 og 1767 og blev derefter kun brugt til opbevaringsmagasin. 

 

Vi vil blive ført rundt under de rustikke hvælvinger og op på det stemningsfulde pakhusloft, hvor vi 

undervejs vil se både Frederik V til hest, græske gudinder og bondefolk fra Nordmandsdalen i 

Fredensborg Slotshave samt den originale rytterstatue af Christian 5. i bly. 
 

Rundvisningen varer ca. 1 time, hvor der også vil være tid til at stille spørgsmål. 

 

Kl. 11.50 mødes vi ved Christian 4.s Bryghus, Frederiksholms Kanal 29, 1220 Kbh. K. 

Kl. ca 13.30  mødes vi uden for indgangen til Tårnet, Christiansborg. KUN SMÅ TASKER MÅ MEDBRINGES !! 

                Der vil være sikkerhedstjek, der kan vare 15 – 20 min. 

Kl. 14.00 får vi serveret 2 stykker smørrebrød incl. 1 glas øl / vin / sodavand og kaffe. 

Kl. ca. 15.30 er arrangementet slut, og man kan selv slutte af med at komme op og nyde udsigten over 

København højere oppe i Tårnet. 

Pris for hele arrangementet kr. 395,00 
 

Tilmeldingen kan ske til kirstenkann@hotmail.com eller på vores hjemmeside kulturklb.dk 

 

HUSK som altid ”først til mølle” princippet 

Der er kun 40 pladser –    Tilmelding senest 15. feruar 2017 
 

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 395,00  

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  Husk at skrive NAVN på indbetalingen. 
 

På gensyn til en hyggelig eftermiddag og fælles kulturel oplevelse 

 

   Lillian Ellebæk Ryelund                Kirsten Kann                      Britt Olsen 
     Mobil: 4015 3515                   kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780               Mobil: 6130 5401 

 

Transport: Tag toget til Kbhs Hovedbanegård og tag derfra bus 66 til Det Kongelige Bibliotek (Christians Brygge) 3 stoppesteder 

Alternativ: Dårlige parkeringsmuligheder i området, men P-hus ”Magasin du Nord” kan bruges. 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre. 
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