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Julearrangement 2022 
 

Lørdag den 26. november 2022 kl. 11:15 
 

Velkommen til Ny Carlsberg Glyptotek 
Dantes Plads 7 

1556 København V 
 

Vi mødes kl. 11:15 
Rundvisning kl. 11:30 – 12:30 

 
 

 
 

Marmorkroppe og malerier, mumier og middelhavsstemning. Med den enestående 

blanding af kunst og smukke arkitektoniske rammer er Glyptoteket både fordybelsesrum 

og pusterum. Samlingen er i verdensklasse og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og 

civilisation set gennem 6.000 års kunst. 
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Kunst og øl 

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets 

store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen. Carl Jacobsen var en 

lidenskabelig samler. Med indtjeningen fra sit bryggeri, Ny Carlsberg, skabte han en 

enestående samling af kunst- og kulturgenstande. I 1888 forærede Carl Jacobsen sin 

kunstsamling til offentligheden og begyndte byggeriet af Glyptoteket. Endnu en donation, 

denne gang af bryggerens rige samling af kunst fra antikken, fulgte i 1899, hvilket førte til 

en markant udvidelse af det nyåbnede museum. 

Glyptoteket har været åbent for publikum siden 1897 og huser i dag over 10.000 

kunstværker, hovedsageligt fordelt på kunst fra antikkens middelhavskulturer samt dansk 

og fransk skulptur og maleri fra 1800-tallet. 

Ikke som andre museer 

Carl Jacobsens overbevisning om, at kunsten kan forskønne, røre og berige alle 

menneskers liv, gør sig stadig gældende på Glyptoteket. Bryggeren troede fuldt og fast på 

kunstens pædagogiske betydning. Men modsat traditionelle museer mente han ikke, at 

hverken kunstværker eller museumsgæster skulle tynges for meget af videnskabelige og 

akademiske systemer. Snarere skulle kunsten tale direkte til den enkelte gæst, hvorfor 

Carl Jacobsen også satsede på værker med stor gennemslagskraft, helst mesterværker 

og værker med en vis monumentalitet. 

Glyptoteket skulle samtidig være en oase. Museets rigt afvekslende arkitektur med 

Vinterhaven som frodigt omdrejningspunkt skulle give enhver gæst mulighed for koble af 

fra hverdagen og gøre besøget til en uforpligtende nydelse. 
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Frokost kl. 13:00 

Rio Bravo 
Vestervoldgade 86 
1552 København 

 

Du kan vælge følgende frokost på Rio Bravo. 
 
 Stegt flæsk ad libitum  
Eller 
 Quich lunch, Graved laks & mørbradbøf & ost. 
                            
Husk at skrive ved tilmeldingen hvad du/i ønsker at spise til frokost. 
  
Dessert til alle : Pandekager  
  Kaffe/The 
 

 

Tilmeld dig senest mandag den 07. November 2022  

til linda.fischer@dhl.com  eller på tlf. 25121099 

 

Pris pr. medlem: Gratis 

Pris pr. ledsager: Kr. 300,00  Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422 

    HUSK NAVN 

 

Transport Aalborg/Nordenfjords :   Tilskud pr. medlem  Kr. 600,00 

Transport øvrige Jylland/Fyn :  Tilskud pr. medlem  Kr. 400,00 
 

 

Vi glæder os til at se jer igen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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