
good living
Invitation t i l  eksklusiv Liebhaveroplevelse – søndag den 27. nov. 2011 

www.strandvejsliebhaveri.dk

The art of



Kære Livsnyder

Det er en fornøjelse at invitere dig 

med ledsager til et lille  eksklusivt

 arrangement søndag den 27.11.11 

fra kl. 12.00 til kl.14.00 på 

Gl. Strandvej 209 i Espergærde. 

I vil blive trakteret, med lidt gode

 oplevelser til  sanserne. Vi ved, at I

 påskønner de gode ting i livet, og dem

vil der  blive mulighed for at opleve og

nyde i et par timer i godt  selskab.

Terminalen Birkerød præsenterer den

nye Range Rover Evoque, som du blandt

andet vil få mulighed for, at  opleve 

og prøvekøre. Range Rover har netop

lanceret en helt ny bæredygtig luksus

SUV, der allerede før den er landet på 

de danske veje, har tiltrukket sig stor

 opmærksomhed og begejstring. 

Den har bl.a. vundet den prestigefyldte

designpris ved  Geneva Motor Show.



Dagens program

Kl.12.15

Indslag om design af skønne møbler 

ved Thomas E. Alken, fra Formatdesign

Kl.12.45

Indslag om arkitekturen på Gl. Strandvej

ved arkitekt Lars Gitz, fra Lars Gitz

 Architects

Kl.13.15

Indslag om kulinariske fristelser ved

 Thomas Rode, fra Kong Hans Kælder 

I løbet af dagen vil der også være

 mulighed for, at lade dig forføre af de

eksklusive pelse fra Kløve & Lønberg.

Tastings fra

• Pellegrino 

• Nespresso 

• Bülow Lakrids 

• Summerbird chokolade

• Moet Chandon 

Liebhaver-boligerne er blandt andet
indrettet med skønne møbler fra

• PP Møbler

• H. J. Wegner Flaglinestolen 

• Trip Trap

• Loewe

• Kunst fra Maria Marstrand 

og Tobias Ginsborg

• Rug Company 

• Bioburn

Efter et par hyggelige timer i godt

 selskab, vil alle blive begavet med

 billetter til Louisiana Museum of 

Modern Art samt en goodie bag. 

Hos vor nabo og Nord Europas førende

kunstmuseum Louisiana, kan udstillingen

KLEE og COBRA samt Ai Weiweis

 udstilling opleves.

Se mere info på www.louisiana.dk
Vi glæder os meget til at se jer.

Med Venlig hilsen

Falk-Rønne & Kierkegaard & Range Rover

Tilmelding efter ”først til mølle-princippet”. 
Svar udbedes senest den 24.11.11 på vip@falkronnekierkegaard.dk 

se mere på www.strandvejsliebhaveri.dk

Louisiana Museum of Modern Art
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