
Invitation til GRIPSHOLM 

 
 
TEATERTUR, 06. marts 2020 kl. 19:00  
Tilmeldingsfrist - 20. februar  
Har du lyst til at deltage i et fælles aftenarrangement, hvor skuespiller Sue Hansen-Styles, (24 A) er på scenen 
og spiller en kvindes rørende historie om, hvordan det er for hende at opleve intens længsel efter kærlighed 
og opfyldelse. Som tilskuer til teaterstykket vil du kunne føle oplevelsen af ensomhed, de indre kampe og 
få stof til eftertanke - og måske handling. Netop længsel, der udspinder sig af ensomhed, er en af nutidens 
store sociale udfordringer og i en sådan grad, at Kronprinsesse Mary (MaryFonden.dk) yder stor støtte og 
indsats for at undgå social isolation og menneskelig omkostning. Teateropsætningen er sponseret af store 
kendte fonde som A. P. Møller Fonden, William Demant Foden (Oticon) m.fl. 
 
Få en aftenen, hvor du vil blive beriget med større indsigt, fællesskab og ikke mindst en gribende forestilling. 
 
Info om teaterforestillingen, se: www.sortehest.com, ”DANCE WITH ME”      
 
 
VIRKSOMHEDS BESØG, 30. april 2020 kl. 17:00 
Tilmeldingsfrist - 20. marts  
Vil det være spændende for dig at komme på virksomhedsbesøg og høre en helt unik beretning om 
udviklingsprojektet i vores ”baghave”, der består i at skabe en ny dansk ø nr. 432?  
Assistent director Jens Damgaard (24 B) har inviteret os indenfor på projektkontoret i Indre Nordhavn, hvor 
Jens vil fortælle om det at være bindeled mellem investorer, ingeniører, arkitekter, myndigheder, entreprenører 
og selvfølgelig om selve vinderprojektet af arkitektfirmaet COBE, tilblivelsen og de særlige udfordringer ved 
at skabe en ny ø med 25.000 m2 bygninger, en grøn oase og 1.000 underjordiske p-pladser.  
 
Få en hel særlig indsigt tilrettelagt for Gripsholms beboere, interessant samvær og en god walk & talk før og 
efter. 
 

Info om udviklingsprojektet, se: www.kronløbsbassinet.dk       
 
 
 

                    Praktisk information er vedhæftet i PROGRAM & TILMELDING  
 
 

Forårs Events      
 



PROGRAM & TILMELDING 
 
Teatertur fredag 06-03-2020 

 
 
En forestilling - af en Danmarks store dramatikere Peter Asmussen - opføres nu i København, når 
skuespiller Sue Hansen-Styles i Solbjørg Højfeldts iscenesættelse står på scenen i DANCE WITH ME. 
Forestillingen spilles på letforståeligt engelsk. 
 

Gripsholm Event består af teaterforestilling og efterfølgende cafébesøg samt mulighed for fælles 
taxatransport. 
 

Hvor Teatret ved Sorte Hest, Vesterbrogade 150, Kbh.V.  
Hvornår Afgang fra Gripsholm kl. 19:00, forestilling kl. 20:00 til 21:15. Hjemkomst ca. 22:30 
Hvordan Samkørsel med Taxa fra Gripsholm. Alternativt egen transport, fx Metro fra Østerport til 

Frederiksberg Allé. Fra stationen - spadseretur 500 meter ad Platanvej til Teateret 
Pris kr. 270,00 pr. deltager inkl. taxa ud og hjem (billetpris kr. 160,-), eller  
 kr. 160,00 og egen transport  
Tilmelding Senest den 20-02-2020 via MobilePay til Anni Springborg 20352520. Tilmeldingen er 

bindende. HUSK i kommentarfeltet at skrive: Teater 06-03 og dit/jeres navn. Tak. 
 

 
Virksomhedsbesøg torsdag 30-04-2020 

 
 
Ny dansk ø - KRONLØBSØEN - er under opførelse i vores ”baghave” i Indre Nordhavn. Over de næste 
år etableres Kronløbsøen, der skal forbinde Århusgadekvarteret og Sundmolen. Øen vil rumme 
bæredygtige boliger og meget mere. Bag projekter står By & Havn, PensionDanmark, Nordkranen 
Ejendomsudviklingsselskab og NCC som totalentreprenør.  
 

Gripsholm Event består af spadseretur til The Silo, overblik fra 18. etage, besøg og orientering på 
projektkontoret og ved byggepladsen, et glas vin og lidt snack og derpå retur til Gripsholm. 
 

Hvor Nordkranen A/S, projektkontor, Pakhus 54, Orient Plads 1, 2. sal, 2150 Nordhavn  
Hvornår Afgang fra orangeriet kl. 17:00, Møde med Jens Damgaard kl. 17:30. Hjemkomst ca. 

19:30 
Hvordan Fælles spadseretur langs havnekajerne 
Pris kr. 20,00 pr. deltager. Beløbet går til køb af snack og en lille erkendlighed til værten 
Tilmelding Senest den 20-03-2020 via MobilePay til Anni Springborg 20352520. Tilmeldingen er 

bindende. HUSK i kommentarfeltet at skrive: Ø 432 og dit/jeres navn. Tak. 
 

Med venlig hilsen og god fornøjelse 
Festudvalget  


