
F O R Å R S N Y H E D S B R E V: 
 

Kære venner i Designmuseets Venneforening, 
 

Endelig! I onsdags blev der så åbnet op for store dele af den alt for længe 
nedlukkede kulturelle verden igen – håber I alle har nydt muligheden af at være 
sammen med andre mennesker på udstilling, museum eller café/restaurant. Da 
Dorte og jeg var ude at spise i fredags, var der en pragtfuld positiv og begejstret 
stemning – man kunne MÆRKE at alle var glade. Og foråret er lige på trapperne - 
selv om det stadig er koldt – den 5. maj springer bøgen ud! 
 

Nu kan vi derfor være ret sikre på, at vores tre kommende arrangementer bliver 
til noget på de anførte dage – se endvidere vedhæftede invitationer. Flere af dem 
har været udsat indtil flere gange, så tjek datoerne og tjek at I har tilmeldt jer 
dem, I gerne vil deltage i. Fx var der i fredags stadig plads på Pouls meget 
spændende foredrag og mini-workshop om ”At folde verden i papir”! Fra den 6. 
maj er det tilladt at forsamles op til 25 personer indendørs og 75 personer 
udendørs – dog stadig med mundbind, afspritning og god afstand. Så på 
forårsgensyn til et eller flere af følgende arrangementer: 

• Onsdag den 5. maj kl. 16 - 17 har Designmuseet inviteret til et åbent 
arrangement i forgården 

• Onsdag den 12. maj kl. 16 – ca. 20: ”At folde verden i papir”, foredrag og 
miniworkshop af arkitekt og designer Poul Christiansen 

• Onsdag den 19. maj kl. 17 – ca. 20: ”Royal Copenhagen porcelæn 1775 – 
2020”, foredrag af kulturhistorikere Lone Rahbæk 

• Onsdag den 31. maj kl. 17 – ca. 20: ”Fra couture til arbejdstøj”, foredrag af 
beklædningsdesigner Vibeke Lassen Nielsen 

• Torsdag den 10. juni kl. 16: Ordinær generalforsamling i 
Designværkstedet. Indkaldelse med dagsorden og bilag vil senere blive 
udsendt, men reserver datoen allerede nu. 

Vi har glædet os rigtig længe til at kunne mødes igen - og vi glæder os rigtig 
meget til at se jer. 
 

På gensyn 
 

Johan Adam Linneballe 

Formand 

 


