
PROGRAM FOR BASKERNES BESØG I KBH 

20/9 – 1/10 - 2015 

             

Søndag den 20. september  

Ankomst: Bilbao - Frankfurt 

6:55-9:05 

Frankfurt – Kbh. 

10:10-11:30 

3a henter deres basker(e) i lufthavnen og følger dem hjem. Dernæst følger et 
frivilligt arrangement i Tivoli om eftermiddagen/aftenen som 3a står for 

Mandag 21. september 

Mandag morgen: 

Fra kl. 8:00-11:30 er der introduktion på Nørre Gymnasium. Baskerne deltager 
i engelsk- og spansktimer. 

12:00 Tager baskerne ind til Kbh. med Miren. De skal se kastellet, Den Lille 

Havfrue, Nyhavn og slutter af ved Storkespringvandet, hvor de skal mødes 
12:30. Danskerne kommer kl. 16.30 og møder baskerne ved 

Storkespringvandet for at følge baskerne hjem.  

Tuesday 21. september 

Om dagen: Ekskursion til centrum med Ingrid, som er spansk og filosofi lærer. 
Vi tager til Christianshavn og Christiana. 

Tidspunkt og mødested: Christianshavn metrostation kl 9. Udenfor stationen 

Klassen tager selv hjemmefra (I skal ikke møde på skolen først). 

Danskerne forklarer hvordan I kommer derind. 

Senere: 12.30: Vi mødes alle – danskere som baskere med Jette og Helen. 

Tidspunkt og mødested: Storkespringvandet = La Fuente de las Cigüeñas. 

Kl. 12.30 har danskerne spist. Alle deltager i et byløb i grupper! 

http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/maritime-christianshavn-

holmen  

 

http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/maritime-christianshavn-holmen
http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/maritime-christianshavn-holmen


Onsdag den 23. sept. 

8.00-9.30 : På Nørre G søger baskerne information om Nationalmuseets 
historiske del. Hvad er de vigtigste ting som museet besidder? Hvad vil I selv 

opsøge i museet efter rundvisningen på fredag? 

9.30: Afgang til København med Miren og Merian, mødested med Merian er 
Rundetårn kl 10. Rosenborg, torvehallerne og Rundetårn, derefter fri tid i 

byen. Baskerne mødes med danskerne i København et aftalt sted og på et 
aftalt tidspunkt eller tager alene hjem. 

Torsdag den 24. sept. 

Ekskursion med John hele dagen til Louisiana (Museet for moderne kunst) Og 
Kronborg slot. (Hamlet) 

10.00: Afgang fra Nørre G. (Baskerne finder selv til Nørre eller følges med 

deres dansker kl. 8) 

11.00: Rundvisning  på Kronborg. Halvanden time. 

12.30: Frokostpause i Helsingør. 

14.00: Louisiana. 

16.30: Tilbage på Nørre G. 

Fredag den 25. sept 

9.30: Baskere og Jette mødes udenfor metrostationen “Kongens Nytorv”  

10.00 – 11.00: København via kanalrundfart (med Jette) Amalienborg, den lille 
havfrue og Kastellet fra bådene. afgangssted: Holmens Kirke. (Danskerne har 

forklaret deres baskere hvordan de finder Holmens Kirke. På baskernes kort 
findes der et kort)     

12:15- 13.15 Engelsk guidet besøg på Nationalmuseet(med Jette). “De 

vigtigste øjeblikke i dansk historie”  

13.15 – 14.30: Individuel tid til at se andre udstillinger på museet, for at få 
information til projekterne 

15.00: Danskerne mødes med baskerne foran Nationalmuseet. 

Weekend den 26-27. sept 

Tid med familierne 

            

 



Mandag 28 sept.  

8.00-14.00. Baskerne arbejder med projekterne på Nørre Gymnasium 

14.00-15.00: Traditionel dans (Les Lanciers !!) med Lotte, danselærer.  

             

Tirsdag den 29. september  

8.00 – 14.00: Baskerne arbejder med projekterne på Nørre Gymnasium 

             

Onsdag d. 30. sept.          

8:00-9.00 Det sidste arbejde på projekterne   

9:00-11:30: Præsentation af projekterne (7 grupper - 15 minutter hver)  

12:00: Evaluering af projekterne? (Danskerne får fri klokken 14) 

17.30: Afskedsmiddag på Nørre. Baskiske og danske elever har sammen 

forberedt nogle underholdende lege. Og har lavet maden selvfølgelig 

Torsdag 1 oktober  

REJSEDAG 

Baskerne mødes på Københavns Hovedbanegård kl 8:30.  

Flyafgang  

København - Frankfurt  

12.40 - 14.10  

Frankfurt - Bilbao  

16.00 - 18.05  

 

 

 


