
 
   
 

 

 

 

Vi ønsker at inkludere alle til vores åbningsevent den 17. januar 2023. Hvis du har spørgsmål, der ikke 

besvares i dette dokument, er du velkommen til at kontakte os på copenhagenincommon@kk.dk eller 

telefon 4026 4943.  

 

De fysiske rammer 

Vores åbningsevent er tredelt, til formiddag, eftermiddag og aften og foregår på tre forskellige lokatio-

ner. Læs nærmere om indgang, toiletforhold og transport til hver lokation herunder.  

 

1. Formiddagsevent kl. 09.30-12.00 i Festsalen, Københavns Rådhus. 

 

Indgangen til Rådhuset findes på adressen, Bag Rådhuset 2, 1550 København V. Festsalen ligger på 2. 

sal, som kan tilgås via elevator. Der findes handicaptoiletter på stueetagen, hvor der er adgang med ele-

vator. Der er to handicapparkeringspladser i gaden, Bag Rådhuset, de er placeret til venstre for indgan-

gen til Rådhuset.  

 

Der er kun trapper og ikke elevator til udstillingen på Rådhusloftet. Som alternativ vil der i løbet af primo 

2023 blive produceret en film om udstillingen som alle vil få adgang til at se. 

 

2. Eftermiddagsevent kl. 15.00-16.00 på Kongens Nytorv overfor Det kongelige Teater 

 

Der er niveaufri adgang i pavillonen ”Reflections in Common”. Pavillonen er placeret på Kongens Nytorv 

overfor Det Kongelige Teater. Der er handicaptoiletter i kælderen i Magasin, ca. 200 meter fra pavillo-

nen. Der findes handicap parkering i Q-Park Magasin du Nord adressen er Bremerholm 2, 1069 Køben-

havn K. 

 

3. Aftenevent kl. 18.00-20.00 i Festsalen, Arbejdermuseet 

 

Indgangen til Arbejdermuseet findes på adressen Rømersgade 22, 1362 København K. Festsalen ligger 

på 1. sal, som kan tilgås via elevator. Der findes handicaptoiletter i stuen til venstre for skranken. Der er 

fire handicapparkeringspladser på Rømersgade overfor indgangen til Arbejdermuseet.  

 

Film om tilgængelighedsforhold 

Se også de to film om parkerings-, toilet- og adgangsforhold for Rådhuset og Arbejdermuseet. 

 

Se film 1 for tilgængelighed på Rådhuset ved at klikke på dette link 

 

Se film 2 for tilgængelighed på Arbejdermuseet ved at klikke på dette link 

 

 

 

 

Information om tilgængelighed til UNESCO- UIA World 
Capital of Architecture 2023s åbningsevent 
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