Rundtur hos Elbphilharmonie søndag d. 13. oktober
Efter at vi i efteråret 2012 besøgte Spiegel forlagets nye hovedsæde i Hafencity og tidligere i år Vattenfall
administrationsbygningen af Arne Jakobsen, er er vi nu klar til endnu et spændende arkitektonisk
højdepunkt i Hamborg.
Søndag den 13.oktober kan vi tilbyde vores medlemmer en eksklusiv rundtur i et af de mest omdiskuterede
byggerier nogensinde i Hamborg, når vi besøger Elbphilharmonie i HafenCity.
Arkitekterne bag Elbphilharmonie er ingen ringere end de schweizeriske stjerne-arkitekter
Pierre de Meuron og Jacques Herzog. Herzog & de Meuron har bl.a. tegnet Beijing Nationalstadion samt
Allianz Arena i München, for blot at nævne 2 eksempler fra en lang og imponerende liste.

Elbphilharmonien er nu beregnet til, at skulle koste 789 millioner euro. Det svarer, blot for at nævne det, til
de samlede omkostninger for både Operahuset i Oslo samt Operaen på Holmen i København. Bygningen
på den særdeles prominente plads i HafenCity skulle have været færdiggjort i 2010, men åbningen blev
udsat flere gange. Termin for første koncerter lyder pt på foråret 2017.
Når den står færdig, rummer Elbphilharmonien dog ikke kun en koncertsal men hele tre sale: en sal med
plads til 2.150, en mindre sal med plads til 550 og en lille sal med 170 siddepladser. Derudover vil
bygningen også indeholde restauranter og det femstjernes hotel Westin Hamburg med 244 værelser samt
45 særdeles dyre og luksuriøse lejligheder.

Mødetid og -sted den 13. oktober er klokken 16:50 ved Elbphilharmonie Pavillonen ved Magellan-Terrassen
(Großer Grasbrook / HafenCity). Rundturen varer cirka 90 minutter og foregår på tysk. Grundet sikkerhed
er gruppens deltagerantal begrænset. Børn under 14 år kan desværre ikke deltage.
Vigtigt: Rundturen kan blive anstregende og er ikke barrierefri. Derudover kan det være
nødvendigt, at der skal gåes for at komme op på 12. etage. For personer, som har problemer med
kredsløbet og for personer med fysiske mobilitetsproblemer, er rundturen desværre ikke
egnet.
Når vi betræder byggepladsen er sikkerhedsbeklædning nødvendig. Sikkerhedssko (str. 36-48) og
sikkerhedshjelm udleveres og skal iføres når vi befinder os på byggepladsen. På byggepladsen må der
ikke fotograferes/filmes. Overholdes dette ikke, kan rundturen blive afbrudt. Derudover vedlægges
et informationsblad på tysk. Dette bedes alle, som deltager, læse igennem inden man tilmelder sig. På
dagen for rundturen skal hver deltager medbringe dette informationsblad i et trykt og
underskrevet udgave og afleveres til organisatorerne. Det anbefales, at deltagerne tager et par
ekstra tykke sokker med, så sikkerhedsskoene kommer til at sidde som de skal.
Til sidst endnu en vigtig henvisning: Rundturen finder sted på en byggeplads, hvor der nu arbejdes døgnet
rundt. Organisatoren holder sig derfor ret til at aflyse rundturen, hvis det af byggetekniske eller
byggeorganisatoriske grunde anses som nødvendigt.
Mødested: Elbphilharmonie Pavillon
Klokken: 16:50
Dato: søndag d. 13. oktober 2013
Tilmelding: Per email detdanskeselskab@gmail.com eller telefon 40 32 84 60 92 eller via
kontaktformularen på vores hjemmeside: http://www.detdanskeselskab.de
Frist for tilmeldelse: senest d. 16 september 2013
Bemærk venligst, at der er begrænset pladser på rundturen.
Ved tilmelding gælder derfor først til mølle princippet!

