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10. februar 2019

Indbydelse, rundvisning i Kongernes Lapidarium
onsdag den 13. marts 2019
Vi mødes ud for Kongernes Lapidarium i Christian 4.s Bryghus
Frederiksholms Kanal 29, 1220 København K
onsdag d. 13 marts 2019 kl. 10.45
Programmet er herefter således:
kl. 11.00 - 12.15 Rundvisning. HUSK varmt tøj! Bryghuset er ikke opvarmet.
kl. 12.30 - 14.00 Frokost på restaurant Karla.
Christian 4. opfører i 1608-1616 en bastion med tykke mure, der skal beskytte
hovedstaden mod fjendens kugler. Bastionen kommer aldrig til at bestå sin prøve, for
da den er færdig, er den byggeivrige konge i fuld gang med at anlægge
Christianshavns volde. Hermed blev er bastionen overflødig. Kongen ombygger den
igen og forvandler den til et bryghus, der kan slukke tørsten hos kongens mange
soldater. I 1616 får bygningen et mægtigt tagværk med spidsgavle, og der brygges løs
indtil 1767.
Bryggeriet brænder og forsvinder.
I næsten 250 forsvinder bygningen fra hovedstadens bevidsthed indtil 2014, hvor
Bryghuset får nyt liv igen som Kongernes Lapidarium. I dag beskytter den gamle
bastion 384 af kongernes dyrebare skulpturer mod udryddelse. Her kan vi se
originalafstøbningerne til mange af de kendte skulpturer, der står opstillet ved de
kongelige slotte og offentlige anlæg. Vi får nok også historien om den statue, der sank
i grus, da den var støbt i bly belagt med guld etc.
Deltagelse i arrangementet er gratis, dog er drikkevarer til frokosten for egen regning.
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 fredag den 1. marts 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

Sæt X
Ja tak, jeg vil gerne deltage i Rundvisning i Kongernes Lapidarium
onsdag d. 13. marts 2019 kl. 10.45
med efterfølgende frokost på restaurant Karla.

Navn: ____________________________________________________________
(blokbogstaver)

Din tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 1. marts 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
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