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Vi har en spændende nyhed, vi gerne vil dele med dig. 
AudioNova har åbnet AudioNova World of Hearing  
- et nyt og helt unikt oplevelsesunivers i Lyngby.

Oplev hørelse på en helt ny måde
Oplev en verden af lyd og de fantastiske oplevelser, som god 
hørelse giver. Hos os ved vi, at god hørelse giver øget livskvalitet, 
uanset alder. Derfor har vi skabt AudioNova World of Hearing – et 
oplevelsesunivers, hvor du på egen hånd eller sammen med en 
af vores erfarne specialister kan se, røre og høre forskellene mel-
lem vores høreløsninger gennem både aktiv og interaktiv læring.

Test selv din hørelse og kom i gang med det samme
Det er vigtigt at reagere, hvis du føler, at du har problemer med 
hørelsen. I World of Hearing kan du komme i gang med det 
samme. I vores Self-Screening Room kan du f.eks. selv teste din 
hørelse og dykke ned i forskellige høreløsninger i det interaktive 
produktbord.

En oplevelse for dig og dine pårørende
Dine nærmeste er ofte en vigtig del af processen, når du skal 
have høreapparater, men det kan være svært for dem at forholde 
sig til nedsat hørelse. I vores Experience Room kan både du og 
dine nærmeste opleve præcis, hvordan du hører i velkendte  
situationer, og hvordan forskellige høreløsninger kan gøre en 
forskel for netop dig og din livskvalitet.

Ekspertise og service
Vores mål er, at vi sammen finder den høreløsning, der passer 
bedst til dig. Vores specialister hjælper dig til at træffe de rigtige 
beslutninger, og du får altid høreapparaterne med hjem på 
prøve i 14 dage.

Oplev hørelse 
på en helt ny måde

Fokus på din sikkerhed  
Vi tager fortsat situationen med Covid-19 alvorligt og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at minimere smitterisikoen for vores kunder og personale. Det betyder bl.a., at dit 
besøg skal være aftalt på forhånd, og oplever du tegn på sygdom, skal du ringe for at lave en ny aftale. Vi benytter værnemidler og andre former for afskærmning, så tæt kontakt undgås. 
Derudover rengøres udstyr og berøringsflader efter hver kunde. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os. Læs mere på www.audionova.dk/coronainfo
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Nyt interaktivt hørecenter med oplevelsesunivers

AudioNova World of Hearing
Lyngby Torv 2  /  Lyngby

Åbningstider:
Hverdage  09.00  - 17.30
Lørdag  10.00  - 14.00

worldofhearing.dk

Lørdags- åbent

Oplev din hørelse og få en 
høreprøve på en helt ny måde.

Book tid i dag på tlf. 88 77 81 34

BLIV OMDELER OG TJEN EKSTRA PENGE

Vi har lige nu brug for omdelere i alle aldre. Unge, 
studerende, voksne, ældre – du skal blot være fyldt 
13 år for at søge jobbet.

Vi leverer reklamerne og aviserne på din adresse  
– reklamerne er pakkede og klar til omdeling.

Du kan arbejde 1-2 gange 
om ugen.

Du arbejder i dit  
nærområde.

Bestem selv hvornår på 
dagen, du vil arbejde,  
indenfor deadline.

De pakkede reklamer og 
aviser leveres hos dig  
– klar til omdeling.

Du optjener løbende point til 
vores gaveshop, hvis du er 
fast omdeler under 18 år.

VI                     OMDELERE
I DIT OMRÅDE
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LÆS MERE

blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

KONCERT Onsdag aften indle-
der Birkerød Kammermusik 
Forening sin længe ventede 
sæson i Mantziusgården. 

Publikum kan denne aften 
klokken 19.39 opleve to fan-
tastiske klaverkvintetter af 
Gabriel Fauré og Antonín 
Dvorák opført af den internati-
onalt berømte Strabawa Kvin-
tetten. 

Dette berømte ensemble er 
ledet af selveste 1. koncertme-
steren David Stabrawa fra et af 
eruropas bedste orkestre Ber-
liner Philharmonikerne, som 
har grundlagt kvintetten, for-
tæller Birkams stolte formand 
Klaus Ostenfeld.  

Den polske violinist og 
dirigent Daniel Stabrawa, er 
uddannet ved Konservatoriet 
i Krakow i Polen. I 1983 vandt 
han en plads i 1. violingruppen 
i Berliner Philharmonikerne, 
og i 1986 blev han koncertme-
ster samme sted.

 
Birkam har i samarbejde 

med Mantziusgården taget de 
nødvendige forholdsregler i 
forbindelse med coronasitu-
ationen, oplyser Klaus Osten-
feld.

Det gælder om afstand, 
plads i foyer, anvisninger til 
sæder i salen, afspritning af 
inventar og så videre. Der er 

i alt 220 pladser mulige med 
den krævede afstand mellem 
enkeltpersoner og par eller 
grupper. 

I øvrigt anbefales det at hol-
de øje med foreningens hjem-
meside www.birkam.dk for evt 
opdateringer. 

FAKTA

KLASSISK 
KONCERT
•   Hvem: Strabawa 

Kvintetten
•   Hvor: Mantziusgården
•   Hvornår: Onsdag 9. 

september klokken 
19.30

Læs mere: www.birkam.dk

Berømt kvintet 
indleder sæsonen
Birkam indleder onsdag aften sæsonen 
med klaverkvintetter af Dvorák og Fauré 

Strabawa Kvintetten. Pressefoto
TALK Gl. Holtegaard byder tirs-
dag 15. september klokken 17 
indenfor i lerværkstedet, når 
kunstner og lektor Karen Hars-
bo kaster lys over fascinatio-
nen af ler og keramik i dansk 
samtidskunst.

Det er den første talk i ræk-
ken i Gl. Holtegaards arran-
gementsprogram i forbindel-
se med udstillingen FED LER.  
Her giver Karen Harsbo, der er 
kunstner og lektor på Labora-
toriet for Keramik ved Kunst-
akademiet i København, sit 
bud på, hvad der rører sig hos 
unge danske billedkunstnere, 
der beskæftiger sig med ler, 
samt hvad der har ledt op til 
den popularitet, leret har hos 
kunstnere i dag. 

Billet er nødvendig til arran-
gemenet og købes på:

www.glholtegaard.dk 
Eller på dagen på Gl. Holte-

gaard, hvis der ikke er udsolgt 
online.

Ler og keramik 
i ung dansk 
samtidskunst

Mange yngre kunstnere beskæftiger 
sig med ler. Som Klara Lilja med vær-
ket Dryope. Foto: Klara Lilja


