Hedorfs Seniorforening arrangement I København
Onsdag den 21 marts 2012
Kom med på opdagelse
Det Kongelige Teaters Gamle Scene
Oplev den helt særlige stemning, de historiske loftsmalerier, svunge
engle og den traditionelle store prismelysekrone i teatersalen. Kom med
bag scenen hvor sceneteknikken arbejder og besøg den store
skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til alle teaterets forestillinger
bliver til og hvor kun fantasien sætter grænser for den mulige
kreation. På Gamle scene får I også indkig til H.M. Dronning Margrethe
2.'s private salon og loge.

Mødested
Vognporten, August Bournonvilles Passage 8

Dato

Kl.

21.03.2012 09.45

Rundvisningens forløb
Ankomst via vognporten
Rundviser Egon Bregninge byder velkommen

11.30

Rundvisning slutter

11.45

Pause i Hviids Vinstue

13.00

Frokost i Nyhavns færgekro

Pause
Historien om Hviids Vinstue er i virkeligheden en beretning om
''København i en nøddeskal'', for Hviid er og har altid været mødestedet
for et bredt udsnit af københavnere af alle aldre og samfundslag, selv
om det måske nok i nogen grad er kunstnere og intellektuelle, der har
udgjort dens stampublikum.københavnere af alle aldre og samfundslag,
selv o
På nærmeste hold har den været vidne til byens store brande i 1728 og
1795, den har oplevet Englandskrigene i 1801 og 1807, de slesvigske
krige, den første verdenskrig og besættelsens fem forbandede år.
m Glædelige og sørgelige begivenheder er blevet drøftet i dens trange
og mørke lokaler, og nu da den som byens ældste vinstue fejrer snart sit
300 års jubilæum, er det derfor fornøjeligt i erindringen at genopfriske
nogle af de hændelser, der har udspillet sig i dens særprægede miljø, og
mindes de slægter, som har skabt det. Hviids vinstue ligger på hjørnet af
Lille Kongensgade og kongens Nytorv. Lokaler er snart 300 år gammle
og fortæller en historie fra dengang da Nyhavn var en rigtig havn og
København var en købstad. Stemningen er autentisk og original.....

Frokost
Ved Kgs. Nytorv ligger det smukke og stemningsfyldte Nyhavn, en lille
oase i en travl og spændende storby. I havnen ligger de gamle sejlskibe
og vugger en sang om svundne tider til de gamle huse, som er nænsomt
restaurerede.
En af disse historiske bygninger huser Nyhavns Færgekro, der har
bibeholdt den charmerende og maritime Nyhavns stemning. Tusindvis
af emigranter har været igennem disse lokaler for at løse billet til at
drage af sted på nye eventyr i det store udland. Dette skete hos datidens
sejlskibsselskab i Nyhavn 5.
I solskin kan man på første salens ruder se resterne af
destinationsnavne, som bl.a. New York, Sao Paulo og Rio de Janeiro.

Bestilling af mad:

( Vi forudbestiller maden inden vi kommer )

Tag selv og gerne flere gange. 10 forskellinge specialiteter.
Kronesild, drømmesild, stegte sild, ”sol over Gudhjem”, rullemops,
flødesild. Hertil rugbrød og små fine kartofler, fedt og kærnet smør.
Eller du kan vælge 2 stk frisksmurt smørrebrød.
NyhaFrk. Bergs vinder-fiskefrikadeller fra Gl. Skagen.
Røget ål.
Nyhavns Færgekros rejemad.
Rødspættefilet.
Kyllingesalat.
Lun leverpostej.
Ribbenssteg.
Dyrlægens natmad.
Tatar.
Roastbeef.
Gammel ost.
Gorgonzola med rå løg og æggeblomme.
Rundvisning, 1.øl/vand på Hviid vinstue, Frokost, 1.øl/vand & 1.snaps
Kaffe/The er inkl. og gratis for medlemmer.
Pris for ledsager: Kr. 200,00
Bestilling udover ovenstående er for egen regning.
Tilmelding til Linda.Fischer@dhl.com – tlf. 24293066
senest den 05. marts 2012 –
Husk at skrive dit mad ønske på tilmeldingen.

Invitationen bliver sendt ud til alle som står på medlemslisten for 2011,
samt nye medlemmer.
Til vores Sommerarrangement lørdag den 12. maj 2012 vil kun dem som
har betalt kontigent få tilsendt en invitation.
Hedorf Seniorforening bestyrelse håber naturligvis du og nye
medlemmer vil være med til vores kulturelle arrangementer samt vi kan
få nogle hyggelige og fornøjelige sammenkomster.

