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Vi skyder Copenhagen Christmas i gang!  

Lørdag den 16. november kl. 14:00 går en stemningsfyldt juleparade gennem Strøget, efterfulgt af den 
traditionsrige lystænding af juleudsmykningerne i Indre By.   

I anledningen af, at vi tænder juleudsmykningerne i Indre Bys gader, byder KBH – Commerce & Culture, 
interesseorganisationen for erhvervslivet i Indre By, velkommen til en hyggelig juleparade gennem Strøget 
efterfulgt af lystændingsevent på Amagertorv, lørdag d. 16. november kl. 14:00 – 16:30.  
 
Juleparade gennem Strøget 
 
En stor og stemningsfyldt juleparade går lørdag d. 16. november kl. 14.00 gennem Københavns største 
handelsgade Strøget. Paraden starter ved Mindeankeret i Nyhavn, hvor julemanden med nissebørn 
kommer sejlende til lyden af julemusik.  
Kl. 14.30 kører julemanden i hestetrukken kane mod Hotel d’Angleterre på Kongens Nytorv, hvor Tivoli-
Garden fører an efterfulgt af julemandens kane fyldt med nissebørn, Carlsbergs bryggerheste og Conditori 
La Glace’s gamle veteranbil. Undervejs i paraden vil julemænd fra Dansk Julemands Laug dele 
pebernødder og andre lækkerier ud til store og små.  
Paraden ender på Rådhuspladsen kl. 15:00, hvor man er velkommen videre på Amagertorv til 
lystændingsevent.  

Julestemning på Amagertorv  

Juleudsmykningerne i Indre By tændes fra Amagertorv lørdag, den 16. november præcis kl. 16:00 til 
sjælfuld julemusik fra Københavns Post Orkester. Arrangementet starter kl. 15:30, hvor Slagteren ved 
Kultorvet griller økologisk julemedister, mens Julemænd fra Dansk Julemands Laug sørger for at sprede 
julestemning blandt børn og barnlige sjæle. Der vil blive uddelt goodiebags til de første 300 børn, der 
kommer forbi arrangementet.  

Når klokken nærmer sig 16:00, vil nedtællingen sammen med julemanden begynde, hvorefter lysene 
tændes i de smukke guirlander med stjerner og røde julehjerter, som lyser København op i mørket gennem 
julemånederne.  
 
I år vil det desuden være muligt at opleve en kæmpe lysinstallation, nemlig Renen på Kultorvet, som troner 
frem i mørket lige midt i byen. Installationen kan opleves samtidig med, at lysene tændes kl. 16.00.  

Læs mere om eventen på Amagertorv på https://www.facebook.com/events/547636836047321/ 
 



Copenhagen Christmas  

Copenhagen Christmas arrangeres af interesseorganisation KBH – Commerce & Culture i samarbejde med 
en række af byens erhvervsdrivende.  
Copenhagen Christmas samler julebegivenheder inden for mad, musik, kultur, mode, kunst, design og 
shopping. Vi byder på traditionelle juleevents, som vi kender og elsker, men også på nye og anderledes 
aktiviteter, der skaber fælles oplevelser i juletiden. Læs mere om Copenhagen Christmas på 
https://www.facebook.com/cphcitycenter/ 
 
 
FAKTA  

KBH - Commerce & Culture (KCC) er en interesseorganisation for erhvervslivet i Københavns Indre By. I 
2010 overtog og genetablerede KCC juleudsmykningen i Indre By og oprettede anpartsselskabet 
Copenhagen Christmas ApS. Juleudsmykningerne hænges op på initiativ fra Copenhagen Christmas ApS 
og med støtte fra de erhvervsdrivende i Indre By. I 2019 står Copenhagen Christmas for ophængning af 
juleudsmykning på Strøget, Købmagergade, Pilestræde, Skoubogade, Kronprinsensgade, Ny Østergade, 
Hovedvagtsgade, Nørregade, Læderstræde, Kompagnistræde, Fiolstræde, Rosengården og Kultorvet. 

For yderligere information, kontakt:  

John Hansen 
Direktør 
KBH K - Commerce & Culture  
Tlf: 36 85 66 06 
Mobil: 51 33 73 99 
Mail: john.hansen@kcc.dk  

Nanna Adrian 
Projektkoordinator  
KBH – Commerce & Culture  
Tlf. 36 85 66 06 
Mobil: 51 41 30 76 
Mail: jul@kcc.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 


