PROGRAM FOR TIM’s AMSTERDAMTUR 2012

Lørdag
Tid

d. 2. juni

Aktivitet

Sted

Detaljer

Pris

9.45

Vi mødes alle sammen,
tjekker bagage ind,
modtager boarding pass
m.m.

Terminal 3 ved
nedgangen til
DSB-togene

Husk pas

I har betalt 

11.45

Afgang fra Kastrup til
Schiphol

Fra Terminal 2 til
luften

Der vil blive
serveret en snack
undervejs

I har betalt

13.10

Ankommer til Schiphol
og tager toget ind til
Amsterdam

Fra lufthavn til by
ca. 35-40 min.

Det kan tage lidt
tid for os at finde
ud af det med
billetterne, så vær
tålmodig!

TIM betaler for
transporten til og
fra lufthavnen i
Amsterdam

?

Ankommer til
Best Western
Delphi Hotel

Apollolaan 101-105,
Amsterdam Oud Zuid
Amsterdam 1077 AN
Tlf: +31206795152

Vi fordeler her
værelserne imellem
os ud fra ønskerne
om dobbelt- og
enkeltværelser

I har betalt

19.40

Vi mødes inden vi
kl. 20 skal sammen se
forestillingen
C(H)OEURS med
les ballets C de la B

Koninklijk Theater
Carré, Amstel 115-125

C(H)OEURS varer 1
time og 50 min. Der
er ingen pause.
Efterfølgende er
der en snak med
Alain Platel

Egenbetaling på
250 kr., som Marie
opkræver via mail
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Søndag

d. 3. juni

Tid

Aktivitet

Sted

Detaljer

Pris

10.40

Vi mødes inden vi
sammen skal høre
GUSTAV MAHLER MET
GRANDIOOS ORKESTRAAL
SPROOKJE

Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam

Koncerten varer 1
time og 5 min.

Egenbetaling på
150 kr., som
Marie opkræver
pr. mail

12.15

Snak med Johan
Reuter (baryton ved
koncerten – og Årets
Reumert prisvinder)

På Café Martinot kun 3
min. gang fra
Concertgebouw

Det er op til den
enkelt om de vil
drikke kaffe eller
spise frokost

Mellem 10-30
EUR for frokost

Der skulle være en
skøn terrasse foran
The Eye, hvor der
kan drikkes kaffe og
nyde udsigten ud
over vandet

Egenbetaling på
8 EUR for
udstillingen

Hvis man kan nå det
er der en forelæsning kl. 14.00
om: ”Myths and
reality. Stories
about Van Gogh”

14 EUR uden
audio tour

14.00
**

The Eye museum –
Spritnyt filmmuseum
udstillingen vi skal
se hedder ”Found
Footage” Som fokuserer på genbrug af
billeder fra andre
medier i film.

13.40

Van Gogh museum

el.

14.00
**

Moreelsestraat marts
1071 BJ Amsterdam
Vi følges fra cafeen
eller mødes på
Centraal Station og
følges via fod og båd
til museet:
IJpromenade 1,
1031KT Amsterdam
Vi følges fra cafeen
7 min. gang til
Paulus Potterstraat 7

19 EUR med
audio tour
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Mandag

d. 4. juni

Tid

Aktivitet

Sted

Detaljer

Pris

11.00
**

Cykeltur med Mike’s bike
tours

Kerkstraat # 123

Cykelturen varer 4
timer og tager os
på en smuk rute on
the countryside

22 EUR pr. per.

11.00
**
16.00
**

19.00

Rembrandts hus
The Rembrandt House Museum

Rijksmuseum

Fællesspisning på The
pancake bakery

Museum Het
Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam

10 EUR pr. per.
inkl. audio tour

Vi mødes ude foran
museet:
Jan Luijkenstraat 1
1071 CJ Amsterdam

Mens hovedbygningen
undergår en større
ombygning, udstiller Rijksmuserum
crème de la crèmen
af museets permanente kollektion
i den nymøblerede
Philips Wing.
The Masterpieces
giver en unik
mulighed for at se
alle museets
highlights fra the
Golden Age på en
gang.

Prinsengracht 191

Vi skal have det
sjovt!

14 EUR pr. per.

12 EUR for en
pandekage med fyld
i fra kl. 12 til
21.30

PROGRAM FOR TIM’s AMSTERDAMTUR 2012

Tirsdag

d. 5. juni

Tid

Aktivitet

?
11.00

HUSK at tjekke ud af
hotellet

Sted

Detaljer

Stadhouderskade 30
1071 ZD Amsterdam

Vi har lejet en
lille båd kun til
os, som pga.
størrelsen kan
komme rundt i flere
kanaler, som de
store traditionelle
både ikke kan
Norbert har også
været ansat på et
par af de andre
store teatre i
byen, så han ved en
del om PR i
Amsterdams
teaterbranche
Vi finder et præcis
sted at mødes, når
vi har været på
stationen d. 2.6.
Der vil blive
serveret en snack

Kanalrundfart

14.00

Møde med Norbert Bode
Communication &
Marketing Director of
Holland Festival

Holland Festivals
kontor på:
Muziekgebouw aan 't IJ
Piet Heinkade 5

18.30

Mødes på Centraal
Station for sammen at
følges til lufthavnen

Stationsplein 2
Binnenstad

21.15
22.35

Afgang fra Schiphol mod
København
Ankomst Kastrup

I luften
Terminal 3

Pris

15 EUR pr. per.

TIM køber en lille
gave til Norbert på
fælleskontoen 

TIM betaler for
togrejsen til
lufthavnen
I har betalt
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Forslag

til andre aktiviteter

Aktivitet

Sted

Detaljer

Pris

Anne Franks hus

Prinsengracht 267

Transport: Sporvogn 6, 13, 14 og 17.
Sæt god af til dette, da der ALTID er
laaaang kø

9 EUR

Transport: Sporvogn 6,
13, 14 og 17
Red Light District

The Amsterdam Red Light
District covers a large
area of the oldest part
of the city.

Pathé Tuschinski

Reguliersbreestraat 2634

Paradiso

Transport: Sporvogn 4,
9, 14, 16, 25 til De
Munt ved siden af
Rembrandtplein
Weteringschans 6-9

The buildings are tall, thin and crowd
together, overlooking the tree lined
canals.
The Red Light District Amsterdam is a
beautiful area and the later it gets, the
busier it gets.
And the darker it gets, the more obvious
the glow of the fluorescent red lights
above the many windows in the area becomes.
http://www.amsterdam-red-light-district.info/
Verdens smukkeste biograf – fantastisk art
deco interiør fra 20’erne og 30’erne
http://www.pathe.nl/bioscoop/tuschinski

Koncertsted i en gammel kirke
http://www.paradiso.nl/web/show
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Forslag til

shopping og cafébesøg

Aktivitet

Sted

Detaljer

Albert Cuypstraat

Oude Pijp

Marked med mad, tøj osv. der har åben
mandag - lørdag 9-17

Waterloopleinmarkt

Waterlooplein,Binnenstad,
Amsterdam

Bloomenmarkt /
Blomstermarkedet

Ved Singel på vej til
Muntplein

Shoping i ”de fine
butikker”
”Strøget”

PC Hooftstraat - lige
nord for Vondelpark
Kalverstraat. Ender på
Damplein med
kongepaladset
De Bijenkorf på Damplein

”Illum”
Oplagt gåtur

Rembrandtsplein

www.albertcuypmarkt.nl
Loppemarked der har åben Mandag tom Lørdag
0900 til 1800
www.waterloopleinmarkt.nl
ligger en af de fine attraktioner. Fra
mandag til lørdag finder man de svømmende
markeder. Tidligere blev blomsterne sejlet
dertil, men i dag foregår det fra omkring
pramme. Ud over de friske blomster finder
man også rødder, løg, frø og andet i mange
spændende variationer. Her er farverigt. I
ordets bedste forstand

Husk at købe nybagte stroopwafels i boden
på gaden.

Man kan evt. gå en dejlig
tur gennem Vondelpark,
f.eks. fra Concertgebouw
til Leidseplein(
turisternes caféplads)
plads i teaterområdet med caféer

Pris
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Cultuurpark
Westergasfabriek

Haarlemmerweg 8-10
Transport: 1014 BE
Amsterdam
Hjemmeside: Cultuurpark
Westergasfabriek

De Pijp

Quellijnstraat
Transport: Sporvogn 3,
12, 24, 25

Krea i gasværket
Westergasfabriek huser over 20 kulturmærkede industribygninger – vandværk,
gasbeholdere, lagerhaller og
administrations-bygninger - som er
omdannet til kreative kontor-fællesskaber,
biografer, gallerier, kaffebarer og rammer
for modeshows, fester og andre former for
kulturarrangementer. Med grønne områder
rundt om er det også et fint sted at hænge
ud uden ærinde
Amsterdams gamle, hippe arbejderkvarter er
blevet byens nye latinerkvarter – og med
de mange studerende, kunstnere og
intellektuelle er der også skudt en lang
række barer, cafeer og restauranter op. De
sjoveste steder ligger som regel dér, hvor
kernekunderne altid har tid til at gå ud.
De Pijp har ikke samme tuttenuttede
charmekvalitet som gaderne og stræderne i
kanalbæltet, men det er her, Amsterdam
folder sig ud fra sin unge, friske og
revitaliserede side.
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Forslag til

restaurantbesøg

Aktivitet

Sted

Detaljer

Pris

Vegetarisch restaurant de
waaghals

Frans Halsstraat 29

www.waaghals.nl

Hovedret 18,50 EUR

Brasserie van Baerle

Van Baerlestraat 158
1017 BC Amsterdam

Fransk – har også
vegetarisk menu

Sarayre

Gerard Doustraat 33

www.brasserievanbaerle.nl
Tyrkisk
www.sarayrestaurant.nl

Brasserie Harkema

De Kas

Nes 67

gammel tobaksfabrik

Transport: Sporvogn 4, 9,
14, 16, 24, 25
Kamerlingh Onneslaan 3
(ligger i parken)

Brasserie Harkema

Transport: Sporvogn 9 til
Hogeweg og derefter
lokalbus 59 eller 69

I den lidt dyrere ende.
Et gammelt drivhus hvor
de kun servere hvad de
selv dyrker på marken bag
stedet
De Kas

