Program for Regentparrets sommertogt i Odense den 19. juni 2014
9.35

Indsejling - markering af den nyåbnede Odins Bro
Odense Forenede Skydeselskab saluterer, idet Dannebrog sejler igennem svingbroen.

10.00

Regentparret ankommer til Odense Havn
Officiel modtagelse af bl.a. borgmester Anker Boye.

10.30

Regentparret ankommer til Odense Rådhus
Officiel modtagelse af Odense Byråd.
Borgmester Anker Boye overrækker byens gave til regentparret.

11.15

Afgang fra Odense Rådhus

11.20 –
11.50

Regentparret besøger Kunsthallen Brandts
Regentparret ser udstillingen ”TATOO – tatoveringer som kunst”, som bl.a. indeholder et
stort foto af HM Dronningens far, Kong Frederik den 9..
Desuden besøges udstillingen ”Kurt Trampedach – in memoriam”.

12.05 –
12.25

Regentparret besøger Universal Robots, Energivej
Robotvirksomheden Universal Robots udvikler og sælger robotarme, der kan automatisere
og effektivisere monotone og opslidende processer i industrien.
En af Universal Robots’ robotarme var det første ”ikke-menneske”, der ringede med den
klokke, der afslutter dagens handler på børsen på Wall Street.
Regentparret skal se produktionen og overvære en demonstration af forskellige robotarme.

12.35 –
14.00

Regentparret deltager i frokost på rådhuset
Ca. 100 gæster er inviteret til frokost på Odense Rådhus.
Slesvigske Musikkorps underholder de fremmødte borgere på Flakhaven.

14.15 –
14.35

Hendes Majestæt Dronningen besøger den røde infoboks på Fisketorvet
Infoboksen er en midlertidig bygning, som er etableret der, hvor byomdannelsen af Odenses
bymidte finder sted.
En udstilling viser, hvordan Thomas B. Thriges Gade skal omdannes fra gade til by, og giver
et indtryk af, hvordan det nye byrum vil se ud, når projektet er færdigt.
Dronningen får en kort præsentation af udstillingen og den store udvikling, Odenses bymidte
gennemgår i disse år.
Herefter præsenterer udgravningschefen de arkæologiske udgravninger i forbindelse med
byomdannelsen og fund herfra.

14.40 –
15.20

Hendes Majestæt Dronningen besøger bymuseet Møntergården, Møntestræde
Møntergården gennemgik en stor renovering i 2013, og fremstår nu som et flot integreret
nybyggeri blandt fredede huse fra renæssancen.

Dronningen vises rundt i den nye udstilling ”Fyn midt i verden”.
14.20 –
14.40

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen besøger varmestuen i Østergade
Den nybyggede varmestue åbnede i 2013. Her kan udsatte borgere få et måltid mad, et bad,
omsorg og nærvær.
Prinsgemalen møder nogle af brugerne og vises rundt i varmestuen, de tilhørende sundhedsog stofindtagelsesrum og i gårdrummet omkring varmestuen.

14.45 –
15.20

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen besøger Odense Marcipan, Toldbodgade
Prinsgemalen får rundvisning i pakkeriet og ser produktionen.
Odense Marcipan er Kgl. Hofleverandør.

15.30 –
16.00

Festlig afslutning for regentparrets besøg i Odense på Nordatlantisk Hus,
Nordatlantisk Promenade, Odense Havn
Der vil bl.a. være korsang og rundvisning i huset.

19.30

Reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog
Der vil være korsang på havnen for gæster og publikum, ligesom H. C. Andersen Paraden vil
underholde.

22.00

Kongeskibet forlader havnen

