
  SCENEKUNSTENS  

KOMMUNIKATION 

 

 

24.november 2014 

 
Scenekunstens Kommunikations juletur 2014: 

JUL PÅ VESTERBRO 
 
 

I år holder vi juleturen til Københavnsområdet – nærmere betegnet Vesterbro, hvor vi besøger 

spillestedet Vega, spiser god mad og tager til koncert på Ideal Bar. 

Datoen er: 

 

MANDAG den 8. december 2014 
  

Dagens program:  

Kl.15.45: Vi mødes ved VEGA, Enghavevej 40 

Kl.16.00 – 17.30: Rundvisning på VEGA:  

Rundvisning og foredrag om bygningen Folkets hus og om koncertvirksomheden VEGA - både før og nu. 
Rundvisningen giver et indblik i historien og arkitekturen i Folkets Hus. 
Afviklingsansvarlig og VEGAs hushistoriker Nikolaj Muldkjær viser huset frem, og giver os mulighed for at 
opleve aspekter ved bygningen, som man ikke normalt har lejlighed til at se. 
Nikolaj har desuden gravet dybt i en række forskellige arkiver og fundet gamle billeder og dokumenter, der 
vil blive vist frem under det foredrag, som også er en del af rundvisningen.   
På baggrund af hans mange år som ansat og afvikler i VEGA vil Nikolaj ligeledes fortælle anekdoter og sjove 
historier om små og store oplevelser i VEGA.  
 
Kl.17.45: Middag på Vesterbro Vinstue, hvor vi får serveret en 4 retters menu af små lækre      

retter. http://vesterbrovinstue.dk/ 

 

Kl. 21.00: Koncert på Ideal Bar med Thus Owls (svensk/canadisk eksperimenterende 

indiepop. http://vega.dk/arrangementer/thus-owls-15339.html).  

 

 

Prisen er 200 kr. pr. person. Prisen inkluderer rundvisning på VEGA og middagen.  

Drikkevarer og koncertbillet (90 kr. incl.gebyr) er ikke inkluderet i prisen.  

Du kan plukke i dagens programpunkter. Så ved tilmelding angiv om du deltager i rundvisning, 

middag og koncert, eller blot nogle af delene.  

Hvis du kun deltager i rundvisningen på Vega er prisen 50 kr., og hvis du kun deltager i 

middagen 150 kr.  

 

TILMELDING: Send en mail til marie@grob.dk senest torsdag den 4.december.  

Indbetalt beløb på konto 4001-4445 522 546, med mrk. ”juletur” og angivelse af navn – 

ligeledes senest den 4.december. 

 
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag og aften sammen  

 

 
 

 

Mange hilsner  

bestyrelsen 
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