
  

 

 

       Sjukvårdens konstförening 

       i Helsingborg 

 

Konstresa till Oslo 2011   

 

22/9  07.00 avresa från Hamntorget med helturistbuss ( Thells Bussar i Södra Sandby) 

  Lunch på Hotell Gullmarsstrand i Fiskebäckskil där vi även besöker  

 ”Samling Saltarvet”, ett rum för samtidskonst med guide.   

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 Vi fortsätter till Oslo och checkar in           

 på Scandic K.N.A.  

 



  

 

 

   

23/9 09.00 kommer den svenska guiden till    
 hotellet för en 4-timmars sightseeing med   
 stopp vid Holmenkollen och promenad    
 igenom Vigeland parken 

   

  

 13.00 paus för lunch/fika på egen hand 

 

  

 14.30 guidat besök på Munch museet   

  

Museet öppnades 1963 - hundra år efter konstnärens födelse. 
Edvard Munch testamenterade en stor del av sina konstnärliga arbeten till Oslo stad 
och därför rymmer museet gott och väl halvdelen av hans måleri och samtliga grafiska 
motiv. 
 
 
Resten av eftermiddagen fri för egna strövtåg. 
 



  

 

 

       

 

 

24/9 10.00  Besök på Nasjonalgalleriet        

Här finns Norges största samling av norsk och 
utländsk bildkonst. 
Utställningen är huvudsakligen vigd åt norsk konst 
från slutet av 1700-talet och fram till 1945, men visar också fransk, dansk och svensk konst 
från 1800-talets början till 1950. 
 
Rundvandring på egen hand. 
 

Paus för egen lunch/fika  

 

  

 

 13.00 Besök på det nya Operahuset 

  med guide 

 

 
 
Det fantastiska operahuset i marmor och glas rymmer både opera och andra 
kulturevenemang. Själva byggnaden är också ett konstverk i sig. 
Mest slående utifrån är det vita, sluttande stentaket, som tycks resa sig direkt ur 
Oslofjorden för att låta besökarna ta en promenad upp och se ut över omgivningarna. 
I oktober 2008 utsågs operahuset till “Världens Kulturbyggnad 2008” på The World 
Architecture Festival i Barcelona. 



  

 

 

         

 14.30 Guidat besök på  

 Henie Onstad Kunstsenter 

Museet är vackert beläget på en udde som sticker ut 
i Oslofjorden, ca. 10 km söder om huvudstaden. 
Det öppnades 1968 av skridskoprinsessan Sonja 
Henie och hennes man, skeppsredaren Niels 
Onstad. De donerade hela sin privata samling av samtidskonst till museet och det är den 
som ingår i själva visningen. 
Särutställningar:  
John Olav Riise, norsk fotograf (1855-1978) 
Judy Radul från Kanada (Installationer) 
 
 17.00 ca åter vid hotellet 
  

 25/9 Under vår hemfärd gör vi stopp i Skärhamn på Tjörn och besöker 

 Nordiska Akvarellmuseet  

 12.00 guidad visning 

  Vernissage av särutställningen Mexico-Politik och poesi, 
  akvareller och animationer från Mexico.                  

           

 

 

 

 Gemensam lunch kl. 13.00 på museets restaurang. 

 18.30 ca åter i Helsingborg  



  

 

 

Pris per person: SEK 3.970:- vid minst 30 personer 

Enkeltillägg:  + 980:- 

 

Inkl. helturistbuss - 3 övernattningar med frukost - 2 luncher - Entréer och guider enligt 
program - Sightseeing i Oslo med lokal guide 

  
Res. för prisändringar vi ej kan påverka. 

 

Möjlighet ges för fika på bussen. 

 

Tillval:     (bokas samtidigt med anmälan till resan) 

 

Middag på hotellet första kvällen    SEK 240:- 

 

Föreställning på Operan den 23/9 kl. 19.00 

Avskjedskonsert - Kjell M. Sandve 

Den berömde norske tenoren ger en avskedskonsert och framför ett tvärsnitt av det  
han har gjort genom sin karriär. 
 
http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=28477&ProductID=PROD672 
 
Gruppris NOK 204:-/biljett           Priset räknas om till svenska kronor inför slutbetalning av resan. 
 
               Obs! Anmälan till konserten är bindande. 
 



  

 

 

Diverse länkar: 

Saltarvet 
http://www.saltarvet.se/    
 
Gullmarsstrand   
http://www.gullmarsstrand.se/o.o.i.s/140 
 
Scandic K.N.A.   
www.scandichotels.se/Hotels/Countries/Norge/Oslo/Hotels/Scandic-KNA/ 
 
Munch 
http://www.munch.museum.no/ 
 
Nasjonalgalleriet 
http://www.nasjonalmuseet.no/   
 
Operahuset 
http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=26854 
 
Henie Onstad 
http://www.hok.no/ 
 
Akvarellmuseet 
http://www.akvarellmuseet.org/Kultur_Default.aspx?id=47014 


