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Regnskab for Kultur- og Turismeudvalgets studietur til 
Marseille den 18.-20. september 2019

Deltagere:

Politikere
Daniel Boalth Petersen
Helena Jørgensen
Janus Kyhl
Michael Mathiesen
Michael Lagoni
Silas Drejer 

Embedsfolk
Susanne Arnholtz Docherty
Kim Jørgensen

Program: Vedhæftet

Samlede udgifter:

Tog til og fra lufthavn (rejsekort) kr. 840,00
Flybilletter Marseille t/r kr. 28.950,00
Hotel 9 personer (inkl. konsulent) kr. 22.325,00
Forplejning (frokoster, middage mv.) kr. 12.476,28
Konsulent (planlægning & deltagelse i turen) kr. 12.837,00
Værtsgaver kr. 1.344,00
Taxa i Marseille + lufthavn CPH kr. 2.226,25
I alt kr. 80.998,53



Kultur- og Turismeudvalgets Studietur til Marseille 
den 18.-20. september 2019

Formål

At hente inspiration til: 
 Udvikling af Helsingør Kommune Kulturpolitik 2030
 Anvendelse af kultur som en vækstdriver
 Anvendelse af kulturen som en løftestang for sociale udfordringer
 Udviklingen af nye forretningsmodeller i relation til museum- og oplevelsesøkonomi
 Udviklingen af store events
 Udviklingen af byrum med flere funktionaliteter og by- og kulturproduktion

Udarbejdet i samarbejde med Joëlle Giordano, ansat i Direction des Relations Internationales et Européennes og Jesper Tang, bosiddende journalist tlf.: +33 4 75274355

Stemningsartikel fra en lignende studietur for kulturinstitutioner: 
https://pov.international/nikolina-olsen-rule-fra-slidt-havneby-til-kulturhovedstad/  

Kontaktinformation: 
Joëlle Giordano +33 4 91 14 64 52
Jesper Tang +33 4 75 27 43 55
Kim Jørgensen 22 20 75 00
Susanne Docherty 51 32 45 40
Hotel Carré Vieux +33 4 91 33 02 33

https://pov.international/nikolina-olsen-rule-fra-slidt-havneby-til-kulturhovedstad/


Onsdag den 18. september 

Tidspunkt Indhold
05.38 Afgang Helsingør Station med Re 2014 (mod Göteborg og Helsingborg). Ankomst 

Kastrup Lufthavn kl. 06:40 – Susanne og Kim rejser på eget rejsekort. Udvalget rejser 
på kommunens øvrige rejsekort - udleveres på udvalgsmødet den 10. september.

07.40 Check in lukker
Morgenmad Sørg for at få lidt morgenmad i lufthavnen efter check-in. 
08.40 Afgang Kastrup Lufthavn med LH2441 mod München 
10.15 Mellemlanding i München og videre med LH2262 mod Marseille kl. 11.30 
11.30 LH2262 mod Marseille 
13.10 Flyankomst til Marignane-lufthavnen i Marseille.

Transport fra lufthavn: Taxa direkte til Hotel Carré Vieux Port (6 Rue Beauveau, 
13001). Ca. 80 Euro for taxa til 8 personer.

14.00 Hotel Carré Vieux Port

Ankomst og installering på hotel Carré Vieux Port.  Jesper Tang møder gruppen på 
hotellet 13.45

Port (6 Rue Beauveau, 13001 – 04 91 33 02 33) 
http://www.hotel-carre-vieux-port.com/en/

14.30 FROKOST

Grundet en presset tidsplan er der denne dag ikke mulighed for en lang frokost. I 
anbefales at finde noget rundt om hjørnet. Hotellet ligger praktisk talt ved siden af 
turistkontoret, hvor I har første aftale kl. 15.00. 

Joëlle Giordano slutter sig til gruppen på dette tidspunkt/sted
15.00-16.30 Marseille Office de Tourisme et des Congres

Gruppen modtages af Jean Roatta (Viceborgmester for internationale og europæiske 
anliggender i Marseille kommune. Fri diskussion (på engelsk) med Maxime Tissot 
(Directeur for Marseilles Turist- og Konference-aktiviteter. 

(11 La Canébière, 13001 Marseille, 3 sal.) 

http://www.hotel-carre-vieux-port.com/en/


http://www.marseille-tourisme.com/
16.30-17.00 Transport til Friche la Belle de Mai,  minimus stillet til rådighed af Marseille Kommune.  

(41 Rue Jobin, 13003 Marseille – 04 95 04 95 95) 
17.00-18.30 Friche la Belle de Mai

 
Kunsthus, udstillinger, residerende kunstnere, café, restaurant, en fantastisk, 
multifunktionel kæmpeterrasse i et tidligere, for længst nedlagt industrielt kompleks 
(cigaretfabrikken Seita).  Som led i en fortsat byudvikling i et forfaldet kvarter 
eksisterer et stort kreativt kompleks, hvor unge kreative kunstnere og virksomheder 
bydes indenfor i et tværfagligt hus. Vi møder direktøren Alain Arnaudet til en snak om 
brobygning mellem kunst, teknologi, uddannelse, byudvikling mm. 

(41 Rue Jobin, 13003 Marseille – 04 95 04 95 95)
http://www.lafriche.org/en/ 

18.30-19.00 Transport tilbage til hotellet med kommunens minibus.  

19.00-20.00 Cours Julien
 
Vi går samlet til kvarteret Cours Julien til en typisk provencalsk restaurant. Kvarteret 
er kendt som et ungt og kreativt miljø bl.a. med street-art aktivitet. Nogle synes, det 
er for kaotisk og snavset, andre sværger til områdets fremtidskunst.

(Fontaine du, 80 Cours Julien, 13006 Marseille)
https://www.marseilletourisme.fr/en/places-see/heritage-
culture/neighborhoods/cours-julien/ 

20.00- MIDDAG i Cours Julien - Jesper Tang har reservation

Aftenen derefter fri. Gåtur tilbage gennem byen til hotellet eller taxa.

http://www.marseille-tourisme.com/
http://www.lafriche.org/en/
https://www.marseilletourisme.fr/en/places-see/heritage-culture/neighborhoods/cours-julien/
https://www.marseilletourisme.fr/en/places-see/heritage-culture/neighborhoods/cours-julien/


Torsdag den 19. september 

9.00 Afgang fra hotellet – gå til Ville de Marseille (Rådhus) 
9.30-10.30 Møde med Nathalie Cazals, virksomhedsleder og kulturarvsekspert. Hun 

præsenterer turistprojekter med integrering af aspekter som sociabilitet og 
destination marketing – Repræsenterer virksomhederne Mygrantour, kooperativet 
Hôtel Nord, Les Oiseaux de passage, Agence N.

(Café Citoyen Louise Michel, 31 Rue des Petites Maries, 13001 Marseille)
http://www.mygrantour.org/en/
https://www.hoteldunord.coop/en/welcome/#pll_switcher
https://www.lesoiseauxdepassage.coop/

11.00-12.15 L’ Hotel de Ville de Marseille (Rådhus) 

Byens officielle modtagelse med Sébastien Cavalier (Marseille kommunes 
kulturdirektør). 

(Place Villeneuve-Bargemon, 13002 Marseille, 1ère Salle des commissions)
http://culture.marseille.fr/

12.30-13.45 FROKOST

Frokost arrangeret af Joëlle Giordano på restaurant L’Inclassable. Etablissementet 
deltager i projekt Marseille-Provence-Gastronomie 2019.

Ca. (Place Sadi-Carnot, 97133 Marseille)
https://www.mpg2019.com/

14.00 Afgang i minibus fra Rådhuset til havnen i Roucas Blanc

(2 Promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille – 04 90 29 30 40)
https://www.marseilletourisme.fr/en/places-see/heritage-
culture/neighborhoods/roucas-blanc/

14.30-16.30 NGO Office de la Mer

Organisationen der varetager alle kulturelle aktiviteter centreret om havn/vand.  
Renaud Madier (projektleder) præsenterer bl.a. byens olympiske projekt forud for 

http://www.mygrantour.org/en/
https://www.hoteldunord.coop/en/welcome/#pll_switcher
https://www.lesoiseauxdepassage.coop/
http://culture.marseille.fr/
https://www.mpg2019.com/
https://www.marseilletourisme.fr/en/places-see/heritage-culture/neighborhoods/roucas-blanc/
https://www.marseilletourisme.fr/en/places-see/heritage-culture/neighborhoods/roucas-blanc/


det franske Olympiade-år 2024. Præsentation af arbejdet med events og drøftelse 
af forberedelserne, og hvordan eventen kommer Marseille til gode ift. turisme, 
branding, værtskab, information, erhverv mm.

(2 Promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille – 04 90 29 30 40.)
https://officedelamer.com/fr/jo-2024/ 
https://officedelamer.com/en/about-us/ 

16.30 Transport tilbage til byen i minibus – I sættes af i området ved Les Docks. 

17.00-18.30 Les Docks, Siloen 

Byvandring i området omkring med Katedralen og besøg i Marseilles gamle bydel 
Le Panier, La Vieille Charité. Området har gennem en årrække gennemgået en 
større udvikling og huser i dag kulturinstitutioner, iværksættermiljøer, erhverv, 
detailhandel, strandpromenade mm. og kan sammenlignes med den forvandling 
Helsingørs værftshaller står overfor. Udviklingen er sket som et resultat af 
satsningen EuroMediterranée. Bosiddende journalist Jesper Tang guider og 
fortæller om det storstilede projekt. 

(10 Place de la Joliette, 13002 Marseille) 
https://www.euromediterranee.fr/strategie

19,30 MIDDAG

Middag på Vieux Port (den Gamle Havn, Europas ældste) på restaurant med 
speciale i Marseilles »nationalret« Bouillabaisse: fiskesuppe efterfulgt af 5 slags 
nyfanget fisk, købt samme morgen på havnekajen. Restaurant Chez Laury.

(3 rue Fortia 13001 Marseille)
https://www.loury.com/fr

https://officedelamer.com/fr/jo-2024/
https://officedelamer.com/en/about-us/
https://www.euromediterranee.fr/strategie
https://www.loury.com/fr


Fredag den 20. september 2019

Før 10.30 Check ud fra hotellet og placering af bagage til afhentning senere på dagen.
10.30 Afgang fra hotellet til fods langs den gamle havn. 
11.00-12.30 MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)

Besøg på prisvindende museum for middelhavsområdets kulturhistorie. 
Arkitektonisk nytænkende i mødet mellem den gamle by og det ”nye”. Vi møder 
Mikael Mohamed (MuCems chef for internationale kontakter) til en snak om, 
hvordan museumsoplevelse skal se ud i fremtiden, hvordan museerne skal udvikle 
sig, og gøre sig gældende som museum. Herunder også hvordan de kan mærke 
gæsternes efterspørgsel på oplevelsesområdet ændre vores måde at gå på museum, 
og hvor midlerne skal komme fra. 

(1 Espl. J4, 13002 Marseille) 
http://www.mucem.org/

12.30 – 13.30 FROKOST: 
MuCEM-restauranten Le Môle Passedat – en filial af den tre-stjernede Michelin-kok 
Passadat. Tag-selv bord med udsigt over Middelhavet på 4. sal.

(1 Espl. J4, 13002 Marseille)
http://www.mucem.org/en/your-visit/bookshop-restaurants-shops/le-mole-
passedat

13.30 – 15.00 I kan lige få tanket op på det sidste til turen hjem. I skal være tilbage og hente jeres 
kufferter på hotellet kl. 15.00. 

15.15 – 15.50 Transport fra hotel til lufthavn: Taxa direkte. Ca. 80 Euro for taxa til 8 personer. I skal 
selv få hotellet til at ringe efter Taxa. 

17:50 Afgang fra Marseille lufthavn med LH2265 mod München 
19.20 Mellemlanding i München og videre mod Kastrup med LH2446 kl. 20.15
20.15 Videre mod Kastrup med LH2446
21.45 Ankomst Kastrup
Afhænger af 
bagageudlevering

Afgang Kastrup Station mod Helsingør – rejse på rejsekort
Afgang 03 - 23 - 43
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