
Kulturgruppen af 2011 
inviterer til Davids Samling – en introduktion til de tre samlinger 

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 11.00 
 

   

 

Mange af jer har muligvis besøgt Davids Samling, der er centralt placeret i det historiske 

København. Kulturgruppen af 2011 har alligevel valgt et besøg i Museet, der har til huse i den 

ejendom, som stifteren, højesteretssagfører C.L. David selv beboede, samt i en senere erhvervet 

naboejendom, begge fra det 19. århundredes begyndelse.  
 

I 1945 besluttede højesteretssagfører C.L. David at bevare sine samlinger for eftertiden i form af 

et offentligt tilgængeligt museum, drevet af en selvejende fond – C.L. Davids Fond og Samling. 

Siden Davids død i 1960 er bestanden af kunstværker blevet forøget væsentligt. 
 

Udgangspunktet for omvisningen er de tre permanente samlinger, som alle i deres grundstamme 

går tilbage til stifteren C.L. Davids tid: Islamisk samling, Ældre europæisk samling og Nyere dansk 

samling. Endvidere vil der blive fortalt lidt om museets stifter C.L. David. 
 

Museet er mindre egnet for gangbesværede, og man må ikke medbringe større tasker, så hvis I 

har det, så tag en 10-krone med til garderobeskabet - er måske også en god ide til overtøjet. 
 

Kl. 10.45 

Kl. 11.00 

Kl. 12.15 

 

 

 

Kl. 14.30 

mødes vi i Kronprinsessegade 30-32, 1306 København K. 

omvisninger starter og varer ca. 60 minutter.  

går vi til Restaurant Orangeriet, Kronprinsessegade 13. Midt i byen og alligevel 

omringet af smukke gamle træer og grønne plæner har restauranten til huse i den 

gamle bygning på kanten af Kongens have. 

Her får vi serveret smørebrød og slutter af med kaffe / the. 

slutter arrangementet efter en forhåbentlig dejlig oplevelse. 
 

Pris/antal: 
 

Kr. 295,00 for hele arrangementet.  

Pga udstillingens udformning kan der max. deltage 15 personer pr. omviser. Er der 

mange tilmeldinger, finder vi en ny dato eller en omviser til, således at alle, der 

ønsker at se udstillingen, vil få muligheden. Så tilmeld jer endelig. 
 

Tilmelding: 
 

Senest 15. oktober 2018 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 
 

Vejledning i 

tilmelding: 

 

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

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

Betaling: 
 

Når I / du har modtaget en bekræftelse på tilmelding til turen, bedes beløbet kr. 

295,00 indsættes på bankkonto 4356 4779671216 eller på MobilePay 2028 6780. 

HUSK at skrive navn på indbetalingen. 
 

Parkering: 
 

Meget begrænsede muligheder for parkering. Kan parkere i parkeringshusene. 
 

Transport: 
 

Gåafstand fra Nørreport 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 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. 
 

http://kulturklb.dk/index.html
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