
Åbent Hus 
 
TV2 og Metronome Productions giver dig nu en unik mulighed for at komme helt tæt på 
Nybyggerne, når vi Påskesøndag slår dørene op til de fire færdige huse fra Nybyggerne, som du har 
set på tv. Det eneste du skal gøre for, at få adgang til husene er, at sikre dig en billet til Åbent Hus 
her på billetto.dk  
Der er begrænsede pladser, så hvis du vil være sikker på at komme med til Åbent Hus, så bestil din 
billet allerede i dag. BILLETTERNE ER GRATIS!  
Med billetten får du adgang til alle fire huse fra Nybyggerne. Så kan du med egne øjne se de flotte 
detaljer og de inspirerende indretninger fra Nybyggerne.Du kan møde og snakke med alle fire 
deltagende par ligesom tv-værten Puk Elgaard, fra scenen, vil have spændende samtaler med 
forskellige personligheder, der har været med til at forme Nybyggerne. Se flere informationer i 
programmet nedenfor.  
 
Hvis du ikke nåede at anskaffe dig en af de begrænsende billetter til husene, så fortvivl ikke. Du 
kan stadig komme ind på området ved siden af husene. Her kan du møde alle de deltagende par og 
høre samtalerne med Puk. Vær dog opmærksom på, at der ikke gives adgang til husene uden gyldig 
billet.  
Der vil være mulighed for køb af mad og drikkevarer på området, ligesom det vil være muligt at få 
en snak med 2E Bolig Projektsalg, som har opført de fire flotte huse, der har dannet rammen om 
Nybyggerne.  
 
TV2, Metronome Productions og Nybyggerne glæder sig til at se dig Påskesøndag, den 27. Marts. 
Mellem 09.00 – 17.00 til Åbent Hus.  
PROGRAM: 09.00 - Husene fra Nybyggerne åbner dørene 
10.00 - Lise & Michael(Blå) 
11.00 - Nybyggerne i Farum 
12.00 - Christel & Johan (Gul) 
14.00 - Rikke & Peter (Rød) 
15.00 - Bag om Nybyggerne 
16.00 - Manne & Frederik (Grøn) 
17.00 - Tak for i dag  
 


