
 KONCERTGUIDE TIL BESØG I DR KONCERTHUSET

BESØGER 
DR KONCERTHUSET

RELAXED 
PERFORMANCE



Jeg tager til DR Koncerthuset i København.
I DR Koncerthuset kan jeg lytte til koncerter.

DR KONCERTHUSET



Når jeg kommer til DR Koncerthuset, kan jeg være nødt til at stå i kø.
Jeg bliver måske nødt til at stå i kø for at komme til min plads.

Jeg bliver måske nødt til at stå i kø hvis jeg skal på toilettet.

VENTE



Jeg skal bruge en billet for at komme ind i DR Koncerthuset.
Jeg kan bestille en billet på DR Koncerthusets hjemmeside.

BILLETTER



Når jeg kommer ind i DR Koncerthuset, kommer jeg først til en stor foyer.
I foyeren kan der være mange andre mennesker og mange lyde. 

Hvis jeg ikke bryder mig om foyeren, kan jeg gå til det rolige område i 
DR Koncerthuset.

FOYER



Der vil være andre mennesker i DR Koncerthuset for at høre koncerten.
Koncertsalen og foyeren har heldigvis god plads til mange mennesker.

Hvis jeg vil væk fra de andre mennesker, kan jeg gå til det rolige område i 
DR Koncerthuset.

MENNESKER



Billetkontrolløren er en venlig og hjælpsom person. 
Jeg giver min billet til billetkontrolløren for at komme ind i koncertsalen.

Billetkontrolløren bruger en scanner til at kontrollere min billet. 

BILLETKONTROLLØREN



Jeg kan gå på toilettet, lige når jeg vil.
Jeg skal skylle ud, når jeg er færdig på toilettet.

Toilettet laver en høj lyd, når jeg skyller ud.

Toiletter



Jeg kan møde musikerne og se deres instrumenter før og efter koncerten.
Jeg kan spørge musikerne om deres instrumenter.

Jeg kan spørge musikerne om det at spille på et instrument.
Andre mennesker vil også stille musikerne spørgsmål.

Jeg skal sørge for at holde mine spørgsmål korte. 

MØD MUSIKERNE



Jeg kan hilse på værten før og efter koncerten hvis jeg har lyst.
Jeg kan stille værten spørgsmål om koncerten og musikken.

Under koncerten fortæller værten om musikken.

VÆRTEN



Hvis jeg har brug for hjælp til at finde min plads, kan jeg spørge personalet.
Hvis jeg har brug for hjælp til at finde toilettet, kan jeg spørge personalet.
Hvis jeg har et spørgsmål om DR Koncerthuset eller koncerten, 

kan jeg spørge personalet.
Personale har mange opgaver under koncerten.

Jeg skal sørge for at holde mine spørgsmål korte.

PERSONALE



 I koncertsalen skal jeg finde min plads.
Hvis jeg har brug for hjælp, kan jeg spørge personalet i koncertsalen.
Hvis jeg har brug for en pause under koncerten, kan jeg gå udenfor 

og komme tilbage igen.

Koncertsalen



Hvis jeg har brug for fred og ro, kan jeg gå til det rolige område.
Jeg kan forlade koncerten for at gå til det rolige område.

Jeg kan slappe af i det rolige område eller gå rundt i foyeren.

DET ROLIGE OMRÅDE



Hvis jeg har brug for en pause fra koncerten, kan jeg gå til foyeren
eller det rolige område.

Jeg kan stadig se koncerten på en tv-skærm i
det rolige område.

TV-SKÆRME



Haydn  Strygekvartet Op. 33/3  “Fuglekvartetten”
   l) Allegro moderato

Langgaard Strygekvartet nr 3
   Il) Presto scherzoso artificioso

Nielsen  Solen er så rød Mor

Langgaard Strygekvartet nr 2
   II) Bortkørende tog 

Langgaard Strygekvartet nr 2
   IIl) Skumrende landskab

Mozart  Strygekvartet kv. 575
   lV) Allegretto

Holmboe  Strygekvartet nr 14
   V) Allegro

Nielsen  Strygekvartet g-mol Op. 13
   I) Andante amoroso

Nielsen  Jeg ved en lærkerede

Mendelssohn Strygekvartet nr 6 f mol
   ll) Allegro vivace assai

Program



kl. 11.00  Koncerthuset åbner 
kl. 11.30  Dørene til koncertsalen åbner
kl. 11.45  Musikerne og vært er i koncertsalen og svarer på spørgsmål
   På grund af Covid 19 regler skal man sidde på sin   
   plads hele tiden, når man er i koncertsalen. 
   Hvis man har brug for en pause, kan man gå udenfor  
   og komme tilbage igen. 
kl. 12.00  Koncerten begynder
kl. 12.45  Musikerne og vært er i koncertsalen og svarer på spørgsmål
kl. 13.00  Koncertsalen lukker
kl. 14.00  Koncerhuset lukker

Tidsplan



RELAXED 
PERFORMANCE

Spørgsmål eller feedback?
Skriv et mail til musikariet@dr.dk og skriv 
“Relaxed Performance” i rubriken.


