
Kulturgruppen af 2011 
inviterer til omvisning i særudstillingen, Eventyrdronningen 

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 13.30 

 

 
 

I særudstillingen ”Eventyrdronningen” på Amalienborgsmuseet har Dronningen været med til at 

udvælge kostumer og scenografier til en udstilling, der belyser flere sider af Majestætens kunstneriske 

virke. I Christian VIII’s Palæs mange sale udfoldes Dronningens sceniske univers, og det første stop for 

de besøgende er i rummet Inspiration, hvor der sættes fokus på de visuelle kilder, der gennem livet har 

inspireret Dronningens arbejde med scenografier. Herefter fortsætter vandringen til rummet 

Udklædning, der gennem fotos fra det private album belyser den kongelige families tradition for at 

klæde sig ud. Her kan den besøgende opleve højdepunkter fra Dronningens barndom, med talrige 

udklædninger til hverdag og fest. 
 

I de tre næste sale præsenteres et udvalg af kostumer i scenografier sammensat af Dronningens 

découpager. Her spadserer man gennem Den magiske skov, befolket med en festlig blanding af figurer 

fra Tommelise, Fyrtøjet, Nøddeknækkeren og Askepot, og lukkes derefter gennem slotsporten til et 

festligt, lidt anarkistisk Taffel på slottet med kig ind i Det dystre. Turen slutter i Kreativitet, hvor 

scenografens arbejdsbord og atelier er genskabt. 

 

Kl. 13.15 

Kl. 13.30 

Kl. 14.35 

 

 

Kl. 16.00 

udenfor Christian 8.s Palæ, Amalienborg 

omvisningen starter og tager 60 minutter. 

begiver vi os til MORMORS, Bredgade 45, 1260 København K 

Her vil vi hygge os med et glas vin, saft, kaffe / the og smage MORMORS fantastiske 

kiksekage. 

slutter arrangementet. 
 

Pris/antal: Kr. 290,00 for hele arrangementet. Indgang til udstillingen alene koster kr. 140.00. 

Deltagerantal 20 personer. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at 

medbringe tasker og lign. Alle tasker skal opbevares i aflåste bagagebokse i Christian 

8.s Palæ. Husk mønter hertil. 
 

Tilmelding: 
 

Senest 12. november 2018 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 
 

Vejledning i 

lmelding: 

 

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.290,00 

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 Østerport 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 
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