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125 feststemte medlemmer af Byens Netværk tjekkede 
ind på 25hours Hotel i Københavns Indre By til Nytårskur. 

We will never grow up står der over indgangen til hotellet, og indenfor 
venter en farverig, urban og kreativ indretning af tre bygninger på 
Købmagergade, som senest har været en del af Københavns Universitet, 
men nu på fornemmeste vis er transformeret med respekt for historien 
og med en hyldest til viden og passion.

Aftenen bød på middag i restaurant NENI og undervejs var der 
traditionen tro nytårstaler og et kunstnerisk indslag. Og selvfølgelig rig 
mulighed for gode snakke og hyggeligt samvær med både kendte og nye 
ansigter i foreningen. 

Var man nysgerrig på at høre mere om hotellets transformation, kunne 
man indledningsvist komme på en rundvisning og opleve den smukke 
arkitektur og det oplevelsesmættede design ved selvsyn. 

25hours Hotel Copenhagen Indre By åbnede i sommeren 2022 og strækker sig over tre ejendomme 
på Købmagergade 44-46 og 50, som er udviklet til hotel, butikker og beboelse af Hines med en 
ambition om at genskabe ejendommenes tidligere storhed gennem en omfattende ombygning og 
renovering med respekt for områdets historiske arv. Hotellet med 243 værelser er drevet af 
hotelkæden 25hours som deres første i Skandinavien. Indretningen er skabt i samarbejde med den 
svenske designer Martin Brudnizki, mens BBP Arkitekter har stået for arkitektrådgivningen.



















Aftenens kunstneriske indslag var en 
digtoplæsning ved Claus Høxbroe, 
der er digter, forfatter og underviser i 
kreativ skrivning. Han kalder sig selv 
beatpoet og er en af den danske 
spoken word-scenes mest aktive 
skikkelser. 

Under middagen læste Claus digte fra 
sin udgivelse ‘Flanør’, der en 
kærlighedserklæring til København 
baseret på hans iagttagelser af byen i 
en periode, hvor han dels boede på 
forskellige hoteller, dels tilbragte et år 
som hjemløs.



Tak til alle for en fantastisk aften!
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