
Kære K15 pensionister 
 

Hvor meget ved I om den danske filmhistorie? 

Dansk Filmskat Rundvisning kredser lige netop 

omkring dét spørgsmål. De garanterer 75 minutters 

underholdning fyldt med fantastiske fortællinger om 

farverige filmproduktioner og finurlige filmtricks, fortalt af deres engagerede rundvisere.  

 

Kom med bagom kulisserne, når Nordisk Film åbner portene til verdens ældste fungerende 

filmselskab, og gå på opdagelse bag de lukkede scenedøre, i en filmby der rummer alt fra dristige 

jungleeventyr, royale rygeskure og morsomme mordgåder.  

 

Besøg de gamle scener, der har huset nogle af Danmarks mest populære tv-shows op gennem 

tiden, og oplev deres nye udstilling, der vil betage og forbløffe fans af de danske filmperler. 

Denne rundvisning foregår: 

Onsdag den 29. marts klokken 11.00 – 12.15 

Nordisk Film,  

Mosedalvej 14, 2500 Valby, ved hovedindgangen. Der er ikke noget venterum. 

En lille del af rundvisningen foregår udendørs, da vi skal fra bygning til bygning, så husk at tage tøj 

på efter vejret. 

Der er 6 minutters gang fra Valby station til Nordisk Film. Hvis I kommer i bil, er der lige indført 

parkeringsafgift i Valby. 

Hvis I har lyst til at spise frokost efter rundvisningen, er der bestilt bord klokken 12.30 på: 

 

Hotel Fy & Bi / Cafe Asta, Valby Langgade 62, blot 5 minutters gang fra 

Nordisk Film. Her får vi vores eget lokale på 1. sal.  

Da der kun er et lille køkken, er der blot to menuer at vælge imellem: 

Frokosttallerken med sild, fiskefilet og mørbradbøf, pris: 125,00 kr. 

eller 

Havets salat med rejer, tunmousse, røget laks og kaviar. Dertil brød, smør 

og olietapenade, pris: 95,00 kr. 
 

 

Rundvisningen er gratis for medlemmer, men koster 125,00 kr. for gæster. 

Der er tilmelding til Kirsten på 26 81 08 94 fra mandag den 13. marts kl. 09:00 til og med fredag 
den 17. marts, hvor bestilling til frokost også kan afgives.  
Husk at I ikke kan melde jer til med en sms eller en besked i telefonsvareren.  
Deltagerantal: Max 48. 
 

 
På forhåbentlig gensyn, mange venlige hilsner fra 

Alice, Anne-Lise, Bente, Flemming, Poul Erik, Søren og Kirsten 

 


