
 

Kulturgruppen af 2011 
inviterer til omvisning i BELLEVUE TEATRET 

Tirsdag den 31. marts 2020 
 

 

 

Arne Jacobsens ikoniske Bellevue Teatret blev indviet i juni 1936 som sommerteater. Det ligger 

elegant på Strandvejen i Klampenborg ved Dyrehavens sydøstlige hjørne. 

Efter få år måtte teatret lukke, og fungerede indtil 1980 bl.a. som biograf. I 1981 har det igen 

virket som teater, og biografen blev 1989 nedlagt og lagt sammen med teatersalen, så der i dag 

er plads til ca. 740 gæster. 

Teatret har en dejlig udsigt over Øresund samt sandstrand med moler og udkigstårne. 

Ved siden af Bellevue Teatret ligger boligrækken Bellevista, det hele er designet af den berømte 

arkitekt Arne Jacobsen. 

Under den guidede rundvisning får vi historien om Bellevue Teatrets funkisarkitektur. 

Da det er et levende teater får vi adgang, hvor dagens aktiviteter tillader det. Hvis vejret er til 

det, får vi også oplevet, hvordan teatrets tag kan skydes til side  

 

Kl. 10.45 

Kl. 11.00 

Kl. 12.30 

Kl. 14.30 

Mødes vi udenfor teatret, Strandvejen 451, 2930 Klampenborg 

Omvisningen starter og varer 45 min. 

Får vi serveret en lækker Renæssance menu efterfulgt af kaffe/te med kringle 

Slutter vi efter en hyggelig dag 

 

Pris/antal Kr. 390,00 for hele arrangementet excl. drikkevarer. Deltagerantal 30 personer.  

 

Tilmelding Senest søndag 15. marts 2020 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 

 

Tilmelding 

 

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

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

 

Betaling 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr. 390,00 indsættes på 

bankkonto 4356-4779671216, eller MobilePay 2028 6780. 

HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

 

Parkering 

 

Der er fri parkering på parkeringspladsen bag teatret.  

 

Transport 

 

S-tog (linje C) og Kystbanen kører til Klampenborg St. 

Bus 23 kører til Bellevue (Strandvejen), Bus 185 og 388 kører til Klampenborg St. 

 

Afbud 

 

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

 eller ved personlig kontakt. kulturgruppe2011@kulturklb.dk

  

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 
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