
Hurra! - den er god nok... Du er optaget på den fedeste uddannelse, landet tilbyder, og                       
traditionen tro skal det fejres på behørig vis med et brøl af en rustur.

Før denne fantastiske og mindeværdige tur vil vi imidlertid enormt gerne invitere jer til et lille      
introforløb i skolens smukke rammer, hvor vi alle sammen kan lære hinanden at kende.

Følgende er programmet for forløbet:

Mandag d. 24. august kl 14.00 mødes vi på Phillip De Langes Allé 10, foran indgang R                        
(administrationsbygningen). Her vil I møde jeres tutorer. 
Kl 15.00 vil der være en officiel velkomst af jeres nye rektor, søde Lene Dammand Lund. 
kl 16.00 Vil vi tage jer med på en sjov rundvisning på skolens område, så I kan få en                            
fornemmelse for campus og forhåbentlig begynde at føle jer hjemme, da dette sted vil være det 
eneste I kommer til at se de næste 3 år min. 
Vi fortsætter løjerne i byg. 90, hvor jeres fantastiske og smukke tutorer vil grille nogle hottere til 
jer! 
Aftenen ender for dem der har lyst på Høker bar ved kødbyen, hvor de spirende bekendtskaber 
vil kunne udforskes yderligere. 

Tirsdag d. 25. august har i fri til at kunne lade op og evt. forberede jeres kostumer til rusturen. 
(Tema offentliggøres senere..)

Onsdag d 26. august mødes vi i skolens Festsal kl 12:00, hvor Studieadministrationen,                          
Studentersekretariatet, Festudvalget DEAR og stress/studievejlederne vil underholde.
kl. 15.45 mødes vi festklædte ude foran kantinen, hvor vi i fælles flok vil promenere ned til               
Operaen, hvor bådene ligger klar. Her vil vi sammen med de nye arkitektstuderende være på en 
times Champagne Cruise. 
For dem der ikke er druknet i pagne, vil der efterfølgende være noget uformelt hygge samme 
sted som grillhyggen mandag. 

Torsdag d. 27. august har I igen fri og mulighed for at tage en dyb indåndning, inden det fredag 
går løs med RUSTUR!

Fredag d 28. – 30. august sker det så. For alvor. 
RUSTUREN (tema offentliggøres senere) sættes i gang, og vi mødes udklædte kl. 10.00 på                             
Fabrikmestervej 5. Her vil vi varme lidt op, inden vi vender snuden mod ukendt land.

En ordentlig omgang fed tur som denne er jo desværre ikke gratis; turen koster 600,- pr mand, 
hvilket vil gå til transport, god mad, overnatning, sjov osv. Det eneste du skal gøre for at bekræfte 
din plads på turen er at overføre beløbet senest torsdag d. 13. August – husk at skrive dit fulde 
navn i overførselsnoten!   

Kr: 600,-
Reg: 4560

Kontonr: 4310734500
Swift: DABADKKK

(Hvis du er vegetar, skal du også notere dette på indbetalingen. Skriv f.eks.: Karl Lagerfeld + V)

OBS! OBS! Islændinge, nordmænd og svenskere skal være særligt opmærksomme på SELV at 
betale et evt. overførelsesgebyr!

Vi har oprettet en gruppe på facebook der hedder ”DESIGNSKOLEN // INTRO // 2015”, som du 
bedes tilmelde dig! Vigtigt! Her vil vi løbende komme med seneste nyt omkring introforløbet, så 
giv den et kig i ny og næ.

Til sidst vil vi komme med den mest oprigtige og dybtfølte opfordring til jer alle om at deltage 
i rusturen – det er en uforglemmelig oplevelse, og en sublim måde at lære jeres nye bedste       
venner at kende!
 
Her er lige lidt sager, der er lækre at have med på rustur: 
Sovepose, lagen, håndklæde, tandbørste, tandpasta, oplader til mobil, badetøj, regntøj,             
gummistøvler, varmt tøj, hovedpinepiller og vigtigst af alt, penge til drikkevarer.

Opstår der spørgsmål eller problemer med betaling eller andet, skriv til rustur@kadk.dk

På vegne af hele tutorholdet endnu engang tillykke og vi glæder os til at møde dig.

De bedste hilsner dine supertutorer Morten & Charlotte 

Kære, kære Ven
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