
 

SCENEN I INDRE GADE 
I løbet af aftenen præsenterer vi nogle af DR’s 
største programmer og personligheder på scenen 
i Indre Gade.

18.15: DR SPIREKORET
Varm op til en skøn Kulturnat med DR Spirekoret, 
som synger aftenen i gang.
 
18.45: ANNA LIN
Vær sammen i bevægelse med Anna Lin.
 
19.00: VORES NATUR 
Hør om DRs store naturserier, og få et smugkig på 
sæson 2 af Giv os naturen tilbage med DR-redaktør 
Erling Groth.
 
19.30: SIGNE MOLDE
Kom bag om tv-eksperimentet med konspirations-
folket.
 
20.00: ANNA LIN
Vær sammen i bevægelse med Anna Lin.

20.15: PETER GEISLING 
TV-lægen tager pulsen på vores sundhed.

20.45: MORS AFSKEDSBREV  
Kom tættere på Adrian Hughes’ arbejde med den 
populære P1-podcast.

21.15: SPROGET I DR 
Ved sprogredaktør Martin Kristiansen.

21.45: DE KØDÆDENDE BAKTERIER
Tilrettelægger Jonatan Placing fortæller om 
arbejdet med dokumentarserien.

22.15: MORS AFSKEDSBREV 
Kom tættere på Adrian Hughes’ arbejde med 
den populære P1-podcast.

22.45: GODNAT

 

 

VI SENDER SOM ALTID 
Selvom vi holder kulturnat i DR Byen, så sender 
vi også samtidig nyheder, radioprogrammer og 
shows som på enhver anden fredag aften. 
Det betyder, at hvis der sker noget uforudset, så 
kan vi blive nødt til at aflyse dele af vores kultur-
natsaktiviteter.

MAD OG DRIKKE
Der er flere steder, du kan købe mad og drikke i 
løbet af aftenen. Koncerthuset serverer mad og 
drikke i Klangbar og Studie 1. Vores medarbej-
derkantine serverer varm aftensmad. Og i Indre 
Gade kan du købe kaffe og snacks. 

VIDSTE DU I ØVRIGT  

...Hele DR Byen + koncerthuset har været fær-
digbygget siden 2010, men faktisk har der været 
medarbejdere, der har arbejdet og produceret 
programmer her lige siden 2006. 

...DR har eksisteret siden 1. april 1925, og DR 
er sat i verden for at samle, udfordre og oplyse 
Danmark 

...Rasmus Emil Holm var DRs første chef fra 1925 – 
1937. DR Byens adresse og kanalen, der løber lige 
udenfor døren, er opkaldt efter ham. 
Han tog bl.a. initiativ til oprettelse af både DRs 
symfoniorkester og torsdagskoncerter.
 

KULTURNATTEN 2021
Velkommen til Kulturnatten i DR Byen. 

Vi holder åbent fra kl. 18.00 - 23.00  
og håber, at du får en rigtig dejlig aften.

 



 

DET KAN DU OPLEVE 
DR Byen er et stort hus - selv os der arbejder her 
kan have svært ved at finde rundt, så fortvivl ej, 
hvis der er noget du ikke kan finde. Vi har delt 
huset op i seks områder, så kig efter de små 
farvede prikker og så spørg endelig de mange 
søde mennesker i de gule t-shirts om hjælp. 

 

DR MUSEUM 
Hvordan klippede man film, dengang film ikke 
bare var en fil på en computer? Hvor stor var DR’s 
allerførste slowmotion-maskine? Få svarene hos 
DR Museum. 1. sal over studiegangen, kl. 18.00  - 
23.00

KOSTUMER OG REKVISITTER
Få en guidet tur rundt i DR’s enorme rekvisit- og 
kostumekælder. Rundvisning hver halve time.
Studiegangen, kl. 18.15 - 23.00
 
RAMASJANG REDDER FRØERNE 
Hos Ramasjang kan du kigge på frø-arter, lære at 
lave et vandhul, gå på skattejagt, prøve den store 
frøquiz og få et Ramasjang Redder-diplom. Kvæk!  
Indre Gade, kl. 18.00 - 21.00
 
SAMMEN I BEVÆGELSE
DR’s Sammen i bevægelse-partnerskab inviterer til 
bevægelse for hele familien. Receptionen og Indre 
Gade, kl. 18.00 - 23.00.  
Aktiviteterne har forskellige lukketider. Se mere
på danmarksmotionsuge.dk

BAMSES HUS
Se Bamses Hus, og tag et billede af dig selv foran 
det. Receptionen kl. 18.00 - 23.00

NYHEDSRUMMET 
Kig udover nyhedsrummet, og få fortællingen om, 
hvordan dagens nyhedsudsendelser bliver til.
Kø i Indre Gade kl. 18.00 - 22.30

MELODI GRAND PRIX BANKO
Kom og vær med til Melodi Grand Prix Banko med 
selveste DMGP-vært Martin Brygmann i rollen som 
opråber og DR-vært Mathias Hammer ved klaveret. 
Måske er du heldig at vinde billetter til Dansk Melodi 
Grand Prix 2022. Koncerthusets studie 1, kl. 18.15 og 
21.30

DR ARKIV  
Kom på besøg hos DR Research og Arkiv, og fornem 
historiens vingesus. Måske har du eller et familie-
medlem engang deltaget i en udsendelse, som vi 
kan gå på jagt efter. Indre Gade, kl. 18.00 - 23.00

SE KULISSERNE TIL DR’S NYE DRAMASERIE 
Få et sneak peak ind i DR ś dramaserie ´Carmen
Curlers ,́ der kommer i 2022. Studiegangen, kl. 
18.00 - 23.00 

ULTRA:BIT
Hos ultra:bit kan hele familien prøve kræfter med at  
kode med mikrocomputeren BBC micro:bit, spille 
på et frugtklaver og løbe med i ’Challenge Stafet’. 
Kantinen, 18.00 - 21.00

UDSTILLING: BØRNE-TV’S HISTORIE 
Der er gravet dybt i DR’s store kælder, og gamle 
kendinge er fundet frem. Husker du mon Anna & 
Lotte? Studiegangen, kl. 18.00 - 23.00

ALLE MOD 1 - LIVE 
Joakim Ingversen og Stephania Potalivo styrer løjerne 
i de direkte optagelser af aftenens program. 
Udenfor ved kanalen, kl. 20.00 - 21.00

KOM BAG OM SHOWET ‘DEN STØRSTE AF DE 
STØRSTE’
Få et kig ind i opsætningen bag prisuddelingsshowet 
‘Den største af de største’, der løber af stablen lør-
dag d. 16. oktober. Koncertsalen, kl. 18.30 - 22.30
 
DEADLINE
Kom ind, og se studiet, hvorfra Deadline sender 
denne aften. Koncerthuset, studie 3 kl. 18.00 - 21.30 

DR NYHEDERNES FOTOGRAFER OG UDSTYR
Mød DR Nyheders fotografer, der står ved 
indgangen til DR med bl.a. kamera og vogn. 
Udenfor ved kanalen kl. 18.00 - 23.00

TV AVISEN STUDIE
Få en rundvisning i studie 14 og kontrolrum.
Kø i Indre Gade bag cafeen.  
Åbent kl. 19.00 – 20.00 og kl. 21.30 - 23.00

RADIOAVISEN
Se med, når Radioavisen (vært Preben Lund) send-
er, og mød Jan Falkentoft fra P1 Morgen. 
Kø i Indre Gade kl. 18.45, 19.45, 20.45 og 21.45

BRUGERINDDRAGELSE, DR ULTRA
Mød en juniorredaktør, og bliv klogere på, hvor-
dan du kan være med til at gøre DR Ultras indhold 
bedre. Indre Gade, kl. 18.00 - 21.00

VORES NATUR
Smag på vores natur, få tips til at gøre altankassen 
vild, og hør nærmere om naturaktiviteter, du kan 
opleve i efteråret. Indre Gade, kl. 18.00 - 22.00

FÆLLESSANG
Mathias Hammer og Martin Brygmann inviterer til 
fællessang i Koncerthuset. Koncerthusets studie 
1, kl. 19.15 (børnesange), 20.30 (efterårssange) og 
22.00 (Grand Prix-sange).

SPISE MED PRICE
Kig ind i Spise med Price-kulissen, og ta’ en  
selfie derfra. Indre Gade, kl. 18.30 - 22.00

P8 JAZZ
Mød jazzen i de bløde sæder hos Jonas Visti,  
der spiller knitrende, varme vinyler.  
Indre Gade, kl. 19.30 - 22.00

ADNAN PÅ TVÆRS - SATIRE PÅ SOME
Lyt med, når Adnan og Sofie fra DR Ung Digital 
fortæller om deres arbejde med at lave satire til 
sociale medier. Indre Gade, kl. 19.00, kl. 20.00  
og kl. 21.00
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