Hvad med et arbejdsophold eller et seminar
i inspirende og smukke omgivelser?
Det norske ægtepar Birgitte og Petter Gilsvik bor på Dutrupgaard og åbner
sitt hjem for mennesker, der søger ro til at arbejde med sine projekt. En rekke
forfattere, kunstnere, forskere og andre har haft arbejdsophold på gården.
” Eg tok turen til Dutrupgaard for å finna skrivero, men eg fann så mykje meir: Eit
gammalt staseleg hus fylt av sjel og historiar; omgjevnader fulle av turmogligheiter,
vakre slott og flotte skogar. Eit vertskap som tryllar fram dei lekraste måltid
morgon og kveld; som deler tankar og idéar, varme. Dette er ein god plass å vera. ”
– Elin Skaar, seniorforskar Chr. Michelsen Institutt, febr. 2019.

”Jeg vil med stor glæde tenke tilbage på nogle gode dage med interessante samtaler
og mad i verdensklasse. Jeg har bestemt apetitt på at gentage succesen”.

– Marc Jacobsen, Ph.d. stipendiat. Institut for Statskundskab KU. Sept. 2019.

”Dette hjem er i sanhed en perle. Jeres aktivisme sidder i veggene.”
– Sherin Khankan, forfatter,foredragsholder, imam, og stifter af Exitcirclen, juni 2019.

Et motiverende mødested med
helt særlige rammer for fordybelse.

VI HAR OGSÅ FACILITETER TIL AT TAGE
I MOD SEMINAR PÅ OP TIL 80 PERSONER.
”Vi har haft 2 X 2 fantastiske kursusdage.
Kuristerne har været super glade for forplejningen.
Maden er dejlig og der mangler ikke noget. Det er
skønt at være i dejlige omgivelser.
– Center for dagtilbud og skoler Helsingør kommune
Gårdens tre længer rummer 8 gode
dobbeltværelser, hyggelige stuer,
bilbliotek, værksted for billedkunst et stort
mødelokale, et grønt køkken – alt sammen i
pragtfulde omgivelser kun 35 min. kørsel fra
København.
1 uges ophold med morgenmad, madpakke og middag fra kr 3.950,Vi glæder os til at byde jer velkommen
På gensyn Birgitte og Petter Gilsvik
Dutrupgaard – Kongevejen 256 – DK-3070 Snekkersten
Tlf +45 60229210 post@dutrupgaard.dk - www.dutrupgaard.dk

