
 

 

Dansk Arkitektur Center (DAC) er en international kulturattraktion, der skaber engagerende oplevelser og debat om arkitektur, design  

og byudvikling gennem udstillinger, ture, events, læring og netværk. DAC er et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. 

Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.  
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Praktiske informationer 

Preview & åbning af Den danske Pavillion 

▪ Preview af Den danske Pavillon kan ske torsdag d. 20. maj i tidsrum-
met kl. 10.00 – 19.00.  
 

▪ Den officielle åbning af Den danske Pavillon vil finde sted fredag d. 21. 
maj (tidspunkt endnu uvist grundet central koordinering fra Biennale 
administrationen). Fredag d. 21. maj er Den danske Pavillon tilgænge-
lig for forhåndsvisning. Det bør gælde de øvrige pavilloner og Arse-
nale i det omfang, de er færdiggjorte.  
 

▪ Den officielle åbning af arkitekturbiennalen for offentligheden finder 
sted lørdag d. 22. maj. 
 

▪ Pre-openings/åbningsarrangementer vil finde sted udendørs. Vejret og 
temperaturen i Venedig på denne årstid kan være omskiftelig. Vi op-
fordrer derfor alle til at have passende overtøj og paraply (kan bruges 
som parasol) med til lejligheden.  
 

▪ Af COVID-19-hensyn er der separat indgang og udgang i den danske 
pavillon.  

Indrejse i Italien 

▪ Ved ankomst til Italien skal man kunne fremvise en gyldig, negativ, 
max 72/48 timer gammel Corona-test for at kunne komme ind i landet, 
samt ind på Biennale-området. Dette kan ændre sig tættere på afvik-
ling. Information kan løbende findes her: https://infocovid.viaggiaresi-
curi.it/index_en.html 
 

▪ Den tilrejsende udenlandske erhvervsrejsende har tilladelse til at være 
i Italien i max 120 timer (5 dage), uden at skulle i karantæne ved an-
komst til Italien.  
 

Adgang til Giardini/Biennale området  
 

▪ For at kunne komme ind på Giardini/Biennaleområdet skal man kunne 
fremvise en gyldig, negativ, max 72/48 timer gammel corona-test, en 
udprintet invitation til pre-opening, samt sit danske pas.  

 
▪ Gæsterne vil få taget deres temperatur målt ved indgangen til Giardini 

og Arsenale (som i sommeren 2020), og der er maskepåbud.  
 

▪ Afstandsrestriktionerne er på min. 1 meter.  
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfocovid.viaggiaresicuri.it%2Findex_en.html&data=04%7C01%7Cjott%40dac.dk%7Cc90eca36d3154f7ef0a408d9042a434b%7C524509adcf0845b3a8f2afac4f4f60b6%7C0%7C0%7C637545401818844729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BIY1hwaPJarMWqbXaTARENKJibxogks9l5sLtrqKp2c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfocovid.viaggiaresicuri.it%2Findex_en.html&data=04%7C01%7Cjott%40dac.dk%7Cc90eca36d3154f7ef0a408d9042a434b%7C524509adcf0845b3a8f2afac4f4f60b6%7C0%7C0%7C637545401818844729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BIY1hwaPJarMWqbXaTARENKJibxogks9l5sLtrqKp2c%3D&reserved=0
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▪ Gæsterne kan ved modtagelse af invitationen blive bedt om at udfylde 
papirer med personlige oplysninger om helbred og rejsedetaljer af CO-
VID-19 årsager.  
  

Indrejse i Danmark  
Der er indført lovkrav om test og isolation ved indrejse til Danmark. Mere 
information kan findes her: coronasmitte.dk. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.coronasmitte.dk%2F&data=04%7C01%7Cjott%40dac.dk%7Cc90eca36d3154f7ef0a408d9042a434b%7C524509adcf0845b3a8f2afac4f4f60b6%7C0%7C0%7C637545401818844729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uXPm5rbATb2sB7vyGoez65ZwI9gEFSeMJ9YqEqNUs4o%3D&reserved=0

