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for kulturen
for en nat
for alle
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kkVelkommen til Kulturnatten  

 
hos Realdania

Kom med rundt i vores smukke hus og hør om foreningen  
Realdanias arbejde for at skabe livskvalitet gennem det  
byggede miljø. 

I år kan du blive meget klogere på bygningsarven og de  
gode håndværk. 

Test dine evner som håndværker i de arbejdende værksteder,  
hvor der males, tømres og smedes for bygningsarven.  
Mød Den Muntre Murer, byg med mini-tegl, deltag i  
præmiequiz og nyd lækre smagsprøver.  

Se og hør også hvorfor og hvordan Realdania giver  
historiske huse nyt liv.

Rigtig god Kulturnat.

#Realdania  #KulturnatKbh

Følg os på Facebook, Twitter, 
Instagram og LinkedIn

Kulturnatten hos Realdania



Kulturnatten hos Realdania, Jarmers Plads

Prøv kræfter med de gode håndværk 
Test dine evner i teltene med arbejdende værksteder og deltag i 
præmiequiz om godt håndværk. 

18:00 - 23:00 I tømrer-teltet kan du møde Agnes og  
  medaljevinderen Clara. De jonglerer med  
  spær, bindingsværk og franske låse. Prøv at  
  arbejde med stemmejern, tappe træ og hør 
  hvorfor, det er fedt at være tømrer. 

18:00 - 23:00 I murer-teltet kan du møde Thomas, som 
  kender hver en fuge og hver en sten i  
  Københavns berømte, murede bygninger.  
  Prøv at mure i vater, fuge og hør hvorfor, 
  at mørtel ikke bare er mørtel.  

18:00 - 23:00 I smede-teltet kan du møde Rasmus og  
  datteren Pil, som slår med ild og gnister, så  
  selv det hårdeste jern bliver blødt som smør  
  og kan formes til beslag, låse, gitre mm.  
  Prøv om du også selv kan trylle med jern.

18:00 - 23:00 I maler-teltet kan du møde Martin og sønnen 
  Tinus, som bl.a. passer på Folketinget og  
  Amalienborgs malede interiør. Prøv om du kan 
  marmorere og ådre. Mal giftfrit og få gode råd 
  til rigtig vedligehold af vinduer m.m.

18:00 - 23:00 I blikkenslager-teltet kan du møde Nicklas 
  og Michael, som har kravlet på de fleste  
  kobber- og skifertage i København. Prøv at  
  kuple, false i zink og kobber og hugge i skifer  
  til tagdækning.



Minimursten og mørtel, kloge ord og kunstfærdige kvinder 
Bliv klogere på bygningsarvens store værdi, byg med mursten og 
se hvordan et håndlavet tapet bliver til. 

18:00 - 23:00 I stueetagen kan du i bedste håndværkerstil 
  nyde kaffe og kage i Annies Kaffebar.

18:00 - 23:00 På 1. sal hos Bolius kan du aflevere din 
  quizkupon og få udleveret din præmie.  
  Få også gode råd fra fagfolk om vedligehold 
  af din bolig. 

18:00 - 23:00 På 2. sal kan du se de bedste eksempler på  
  restaurering af historiske huse. Hør for- 
  tællingerne om de enkelte huse, og om de  
  udfordringer håndværkerne mødte undervejs. 

18:00 - 23:00 På 2. sal kan du kigge forbi tapetværkstedet.
  Kl. 18:30 og 20:30 fortæller kunsthåndværker 
  Heidi Zilmer bl.a. om sit arbejde med at 
  genskabe PH’s tapeter med dristige damer.

18:00 - 23:00 På 2. sal kan du mure med mursten og mørtel  
  i miniature. Få dit svendebrev og deltag i  
  lodtrækningen om slik og Den Gyldne Murske.

19:00 og 21:00 På 2. sal kan du høre Ane Cortzen interviewe 
  Realdanias adm. direktør Jesper Nygård og  
  arkitekt Per Troelsen om Realdaniahuset og  
  dets beboere.

20:00 og 22:00 På 2. sal spørger Ane Cortzen: Hvad skal vi  
  med bygningsarven? Kom og få svarene 
  fra formanden for Det Særlige Bygningssyn 
  Lars Juel Thiis; Nyborgs borgmester  
  Kenneth Muhs og Realdanias filantropidirektør  
  Anne Skovbro. 

Kulturnatten hos Realdania, huset



Kulturnatten hos Realdania, haven

Århundredets Murermatch og lækre grillpølser    
Se Den Muntre Murer vs. Mørtelmesteren i disciplinen:  
Bedst til muret havegrill.

18:00 - 23:00 I haven kan du møde Den Muntre Murer, Lindy 
  Aldahl fra DR tv-programmet Rigtige Mænd 
  og Realdanias Eske Møller kendt som Mørtel- 
  mesteren. Hvem er bedst til at mure havegrill? 

  Bare rolig, du skal nok få en smagsprøve.  
  Vi har nemlig ”snydt lidt” og inviteret mester- 
  kokken Melina Motsenigou til at grille pølser,  
  da vi har hørt, at Den Muntre Murer og Mørtel- 
  mesteren begge er meget, meget bedre til at 
  holde pauser end til at mure!

  Kaffepauser, murersnak og fotosession med 
  Den Muntrer Murer og Mørtelmesteren:  
  kl. 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 og 22.30.

18:00 - 23:00 I haven kan du også få lidt at drikke til din grill- 
  pølse. Der er nemlig smagsprøver på koldt øl  
  og saft fra steder, hvor bygningsarven har fået 
  nyt liv.
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kkFå mere at vide om Realdania

Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe 
livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Vi vil løse problemer i samfundet ved at forbedre de fysiske  
rammer for menneskers hverdag. Vi arbejder på at skabe  
forandringer og løsninger i bygninger og byer, store som små.  
Det gør vi i fællesskab med andre for at nå vores mål.

Foreningen Realdania har 148.000 medlemmer. Som medlem er 
du en del af et fællesskab, der støtter arbejdet med at skabe  
større livskvalitet for alle. Og så har du også mulighed for at  
komme tættere på nogle af de projekter, vi arbejder med.

Læs mere om vores filantropiske arbejde, og om hvordan du 
bliver medlem, på realdania.dk

På Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram kan du bl.a. følge 
med i nyt om vores projekter. Og hvis du vil finde og se projekter, 
som er tæt på dig – uanset hvor du er i Danmark – kan du down-
loade vores app.

Livskvalitet gennem  
det byggede miljø


