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 6. august 2019 
 

Indbydelse, DR-koncerthuset, studie 1, 2, 3, og 4 

mandag den 9. september 2019 

 

Vi mødes i DR's hovedreception 

mandag d. 9. september 2019 kl. 15.00 

 

Metro standser ved DR Byen og hvis man selv er i bil, har DR et samarbejde med Q-

Park, som står for opsynet med P-pladsen ved Metroen. Anlægget er som man kender 

det fra gadeparkering i resten af København. 
 

Programmet er herefter således: 

kl. 15.15 Rundvisning i koncerthuset, Studie 1, 2, 3 og 4. 

kl. 16.30 Platte med 1 vand/øl og kaffe. 

 

Rundvisning i DR Koncerthuset, Studie 1, 2, 3 og 4. 

Oplev et af verdens smukkeste koncerthuse, et af Danmarks største medie- og kulturhuse. 

 

På turen besøger vi også Koncerthusets store foyerområde, som kaldes studie 1. 

 

Studie 2 er storbyagtigt og rustikt og rammen er sat både for vilde fester og intime koncerter. 

 

Studie 3 beskrives som en bouillonterning af intimitet, og rummet er sort, hvidt og blankt, 

som virker magisk. 

 

Studie 4 er et studie i rødt og fortættet stemning – et glødende rum, hvor rød er lidenskabens, 

begærets og energiens farve. 

 

På vejen rundt er der taget højde for eventuelle gangbesværede, som kan benytte elevatorer.  

Deltagelse i arrangementet er gratis. 

 

 

Tilmelding til dette arrangement kan ske pr. mail til foreningens sekretær Jette Dipo på mail  

jettedipo@hotmail.com – eller ved at udfylde og sende vedlagte slip. 

 

Tilmeldingen skal være Jette Dipo i hænde senest tirsdag den 20. august 2019. 

Husk venligst at melde afbud, såfremt du, efter at være tilmeldt, alligevel ikke kan deltage. 

 

 

Mange venlige hilsener 

Bestyrelsen 

 

PS: Følg udviklingen, gå ind på foreningens hjemmeside: www.di-pensionist.dk  
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TILMELDING 

 

 

 

Ja tak, jeg vil gerne deltage i rundvisningen DR koncerthuset, studie 1, 2, 3 og 4 

mandag d. 9. september 2019 kl. 15.00 

med efterfølgende platte i DR's restaurant. 

 

 

 

Navn: ____________________________________________________________ 

(blokbogstaver) 

 

 

Din tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 20. august 2019. 

 

Sendes til: 

Jette Dipo 

Støden 3, 2 lejl. 521 

4000 Roskilde 

 

 

Du kan inden for samme tidsfrist tilmelde dig ved at sende en e-mail til: 

 

jettedipo@hotmail.com 


