
Kære Medlemmer 
  
Vi har endnu et særligt arrangement på tapetet:  
Mogens Dahls Koncertsal, som de færreste har fået øjne, og ikke 
mindst ører op for. En Perle midt i byen, i en baggård på Islands 
Brygge, ligger en godt gemt koncertsal, der ud over en præmieret 
arkitektur også rummer hele 3 koncertsale, der anvendes til 
kammermusik, foredrag, konferencer og meget mere. 
  
  

 
 
FRA VÆRKSTED TIL KLASSISK KONCERTSTED 

Bygningerne er fra 1901 og har fungeret som stalde, garager og 
autoværksted, taget lige ud af en Olsen Bande film. Men i 2005 
restaurerede Mogens Dahl bygningerne med hjælp fra arkitekterne 
Maali og Lalanda, der også har stået bag renoveringen af 
Masteskurene og Mærsehusene på Holmen. I januar 2006 skrev 
Politiken:  ” Ikke siden Radiohusets Koncertsal er der i 
København åbnet et klassisk koncertsted, der æstetisk og 
fysisk tager så godt imod sine gæster.” Arkitekterne bag den 
fine renovering af Mogens Dahl Koncertsal i 2005 er det 
dansk/spanske arkitektpar Frank Maali og Gemma Lalanda. Parret 
fik Københavns Kommunes arkitekturpris i 2009, og for nylig har 
Dreyers Fond tildelt dem hædersprisen for arkitektur for deres 
indlevede og fabulerende transformationer af historiske bygninger 
og byrum. 

Mogens Dahl Koncertsal har en række foredrags- og sangaftener, 
hvor man får lejlighed til at komme bag om kendte menneskers 
vanlige fremtræden. Det er aftener hvor publikum er aktive som 
deltagere i fællessangen, og hvor man samtidig kan læne sig 



tilbage og blive underholdt af hovedpersonens helt personlige 
vinkler på sangene. Glæd dig til at røre stemmen i godt selskab! 

Vi kan hermed invitere til en foredrags- og sangaften med 
vejrværten med det smukke smil, Anja Fonseca, med den 
meget personlige historie med bulimi, som hun kæmpede med 
i 17 år, og i 2014 stod frem med i bogen "I morgen stopper 
jeg".   

Vi har forhåndsreserveret 10 pladser til dette arrangement, som 
finder sted  

19. oktober kl 20.00 

Snorresgade 22, Islands Brygge ( se kortet ovenfor)  

Pris DKK 215,- inklusive gebyr. 

Tilmelding hos rita.moller@mail.dk senest den 2. oktober. Tilmelding efter 

først til mølle-princippet. Efter bekræftelse af pladserne vil tilmeldingen 

være bindende.  

Mange hilsener 

Udvalg for Film, Teater og Musik 

Kurt Christensen 


