170 TIMERS FEJRING
AF CARLSBERG
PROGRAM
MANDAG 21. AUGUST

De 170 timers fejring af Carlsberg indledes ved at
give adgang til Carlsberg Laboratoriums mere end 100 år
gamle bygninger, inklusiv det gamle bestyrelseslokale, hvor
Pasteuer og Emil Christian Hansen har haft deres gang; videre
forbi de moderne laboratorier for at følge udviklingen fra
dengang til nu. Det er Visit Carlsberg, der viser rundt.

TIRSDAG 22. AUGUST

‘Streets of the World’ fotoudstilling åbner i
Carlsbergs gamle bryghus med over 170 billeder fra alle
Carlsbergs markeder. Bryghuset har været lukket i 10 år, men
kunne for nyligt ses i Carlsberg-reklamen med skuespilleren
Mads Mikkelsen. En film om den fantastiske fotoudstilling
vises på NatGeo People.

ONSDAG 23. AUGUST

Hvorfor bør alle spørgsmål i livet besvares med
”Probably”. Se med på Carlsbergs Facebook, hvor vi om
onsdagen blænder op for spændende Facebook Live event.

TORSDAG 24. AUGUST

Særudstilling i Prinsessefløjen i Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg Slot, der tager udgangspunkt
i brygger J.C. Jacobsen, hans familie og repræsentanter
for den kreds, der omgav ham i guldalderens København.
Særudstillingen er åben frem til 17. september.

FREDAG 25. AUGUST

Når videnskaben møder kunsten – the Art of Light.
Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet inviterer til en
aften i selskab med to af Danmarks største kunstnere og
videnskabsfolk: Lene Hau og Olafur Eliasson til en samtale
med Lone Frank i DR Koncerthuset om deres banebrydende
arbejde med lys.

LØRDAG 26. AUGUST

Probably the best street party in the world
– kom og vær med fra kl. 13:00. Carlsbergs gadefest afholdes
på Gamle Carlsberg Vej med lækker mad, øl fra Carlsberg
og Husbryggeriet Jacobsen samt live-musik med et kendt
dansk navn, som afsløres senere…

Hele ugen slår Visit Carlsberg portene op for særomvisninger på steder, der normalt ikke er
åbne for offentligheden heriblandt den gamle brygger J.C. Jacobsens villa. Der bydes også
på en helt særlig jubilæumsfrokost, hvor gastronomien møder ølvidenskaben i sønnen Carl Jacobsens
tidligere bolig, der indtil i dag har været lukket for offentligheden.

Læs mere på www.carlsberg.com/170
og se den fantastiske dronetur, der åbner
Carlsbergs 170 års jubilæum

