
Studietur til 

Dannerhuset, Kulturhus Bryggen og Holmegaard Værk 

  

Onsdag den 5. maj 2021 

 

Kl. 07.30 Afgang Rosengårdscentret – p. plads v. gul indgang 

 

Kl. 10.00 Ankomst Dannerhuset 

 

Kl. 10.00 - 12.00 Foredrag i og om Dannerhuset 

 

Kl. 12.30 - 13.45 Frokost i kulturhuset Bryggen 

 

Kl. 13.45 - 15.05 Fortsætter frem til Holmegaard Glasværk 

 

Kl. 15.05 - 17.00 Rundvisning m.m. på Holmegaard Værk 

 

Kl. 17.00 Hjemkørsel til Odense 

 

Kl. 18.30 Forventet ankomst til Odense 

 

Pris for medlemmer kr. 775.00 – ikke medlemmer kr. 875.00 

 

Inkluderet i prisen er: Bus tur-retur, kaffe og ½ bolle. Foredrag i Dannerhu-

set. Frokost m. valgfri øl eller vand. Kaffe og kage. Entre samt rundvisning på 

Holmegaard Værk. Valgfri øl eller vand på hjemturen.  

 

Tilmelding for medlemmer fra den 2. december 2020 

 

For ikke medlemmer fra den 1. marts 2021 

 

Betaling senest den 4. april 2021. se kontonummer side 3 

 

Bemærk: Indbetaling er bindende fra den 4. april 2021 

Dannerhuset 



   
 

 

Kl. 10.00 - 12.00 

Danner Stiftelsen er en privat organisa-

tion, som arbejder for at skabe respekt, 

ligeværd og lige muligheder mellem 

kønnene og en verden fri for vold mod 

kvinder og børn. 

Foredraget varetages af frivillige, og her kan privatpersoner og grupper få et 

indblik i organisationen, Danners særlige historie (fra græsrodsbevægelse til 

professionel organisation), vores viden om og arbejde med vold i nære relatio-

ner, krisecenteret, Danner og frivillighed, og hvad du kan gøre for at hjælpe.  

 

Undertegnede Louise Christine Lensgrevinde af Danner, Kong Frederik d. 

7de’s Enke, meddeler herved min fuldmagt til i mit navn og på mine vegne at 

oprette og søge Kongelig Confirmation på fundatsen af en stiftelse for træn-

gende Fruentimmere af Arbejderklassen med det formål at yde, uden nogen 

som helst vederlag, fribolig.  

Sådan skrev Grevinde Danner i et brev i 1873, og det blev starten på huset i 

Nansensgade, som de fleste kender som Dannerhuset og som huser organisati-

onen Danner. Brevet hænger i kopi på en af de indre skorstene til minde om 

den helt særlige dame, der lod det opføre. 

 

 
 

 

 

 

 

Se mere på  www.danner.dk                                                                                                       
 

 

http://www.danner.dk/


   
 

 

 Kl. 12.30 - 13.45  

Frokost i kulturhuset Bryggen 

 

Der kan vælges mellem  

Stjerneskud eller Pariserbøf  

 

Der betales særskilt for drikkevarer. 

 

Kulturhuset Islands Brygge stod færdigbygget i 2002 og er tegnet af Fogh og 

Følners arkitektfirma. Med en fornem placering ved Islands Brygges havnefront, 

ligger kulturhuset lige midt i havneparkens smørhul med petanque banen og 

havnebadet som naboer. Kulturhusets midterste del er overdækket af en stor 

”svævende” tagflade med vinduer fra gulv til loft, hvilket giver husets besøgen-

de en storslået udsigt til vandet og Københavns havne-skyline.  

 

Kl. 15.05 - 17.00    Rundvisning m.m. på Holmegaard Værk 

 

Kom helt tæt på livet på Holmegaard, og bliv blæst bagover af historien om 

Danmarks første, sidste og eneste eksisterende 

glasværk. Det er her, at ikoniske stykker glas 

som Provence-skålen, Skibsglassene, Lotus-

stagen og Blixen-vasen er tænkt, formet og 

født. 

Holmegaard værk – Kunst for alle 

Holmegaard værk er Danmarks nye hot spot 

for kunsthåndværk og tradition, hvor vi for-

midler fortiden som inspiration for fremtiden. 

I et partnerskab mellem museum, kommune 

og kulturliv løfter vi den danske designtradi-

tion til et niveau, den ikke har været på siden 

1950’erne og 1960’erne, og med fokus på det 

gode kunsthåndværk og det innovative design puster vi til en industri, der si-

den 2008 har været uddød i Danmark. 



   
 

En verden af design, kunsthåndværk og historie 

Da Holmegaard Glasværk måtte lukke, blev værket forladt og efterladt koldt 

og stille. Nu er her atter liv. Hør om en arbejdsplads, hvor en søn følger i fars 

fodspor, og hvor hårdt arbejde, stædighed og nysgerrighed betaler sig. Om 

Danmarks største glaskunstnere, der katapulterer Holmegaard og dansk glas 

langt ud i verden.          

Designer Anja Kjær 

 

 

 

Forbered dig på at få sat alle sanserne i spil, når du 

besøger Holmegaard Værk. 

 

Udover at tilbyde podcast til ørerne, har vi indhyllet glasværket i de smukkeste 

lysinstallationer og animationer, der vil få dit hjerte til at banke lidt hurtigere. 

 

Gå på opdagelse i både skiftende 

og permanente udstillinger af det 

mest fortryllende glaskunst, der 

kan tage pusten fra de fleste, og 

læg hovedet tilbage, mens en syv 

meter høj reol fyldt med glas-

kunst fra hele Holmegaards histo-

rie tårner sig op foran dig. 

 

 

 

www.museerne.dk/holmegaard-vaerk  

http://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk

