Sjukvårdens konstförening
Århus
24-27 maj 2018

Konstresa till Århus
Följ med på denna upplevelserika konstresa till Århus, en av Nordens äldsta städer som
blev utsedd till Europas kulturhuvudstad 2017. Vi tar även en tur till Skagen och besöker
några av områdets intressanta museer och utställningar. På vägen hem tar vi oss via Jorns
Museum i Silkesborg och Trapholts museum i Kolding.

Program
Dag 1
Avresa från Hamntorget i Helsingborg 07.50 med Thells bussar och färja över till Helsingör. Vi tar
oss sedan till Själlands Odde där vi kör på nästa färja som tar oss till Århus/Ebeltoft på Jylland
(tidtabell för våren 2018 har ej släppts ännu).
Väl i Ebeltoft besöker vi stadens Glasmuseum som kommer visa en utställning kallad
”Scandinavian Glass – Starting All over”, ett arbete utfört av ett stort antal Skandinaviska
konstnärer. Här äter vi även lunch på deras restaurang Kampmann.
Därefter fortsätter vi till Århus och vårt hotell där vi checkar in. När väskorna är lämnade möter vår
skandinavisktalande guide oss på hotellet. Guiden kommer ta oss på en stadsrundtur med buss
där vi bland annat kommer stanna till i Den gamle by (ett friluftsmuseum som tar dig tillbaka i tiden
och låter dig interagera med människor från olika tidsepoker), Århus Domkyrka och Marselisborg
Slot. Under turen kommer vi även se Århus hamn, musikhuset, Århus rådhus, Det gröna Århus
och Latinerkvarteren där vi kommer få tid att gå runt på egen hand.
På kvällen äter vi en god middag på restaurang i närheten av hotellet.
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Dag 2
Tidig morgon tar vi oss med buss upp till Skagen som ligger på Jyllands norra spets. Vi börjar med
att besöka Skagens Museum som är det mest förnäma konstmuseet med avseende på
Skagenmålarnas konst. Här hänger många av de mest kända verken av exempelvis Ancher,
Krøyer, Tuxen, Drachmann m.fl. Efter guidningen äter vi lunch på museets café.
Under eftermiddagen delar vi upp oss i två grupper där vi om vartannat besöker Anchers hus och
Drachmanns hus. I Anchers hus verkar tiden ha stått stilla. Vår guide berättar om huset, familjen
Anchers liv och deras ateljé. Drachmanns hus visas i stort sett i samma skick som när Holger
Drachmann bodde där och på väggarna hänger ett 150-tal konstverk som vittnar om hans
kreativitet. Efter besöken har vi fått med oss de absolut viktigaste bitarna i Skagen när det gäller
konstupplevelser.
Vi fortsätter norrut tills vi kommer till Grenen, en vacker strandremsa som ligger längst ut på den
nordöstliga delen av Jylland. Här kan ni gå en härlig promenad och se när de mäktiga vågorna
möts i Skagerrak och Kattegatt. Här ligger också en kiosk där man kan passa på att ta en fika.
På vägen tillbaka till Århus besöker vi Sankt Laurentii kyrka, även kallad den igensandade kyrkan
i Skagen. Efter att vi tittat runt på egen hand fortsätter vi mot Århus och hotellet. Kväll och middag
på egen hand.
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Dag 3
Vi startar dagen med att åka buss till Moesgaard museum som ligger strax utanför Århus. Det är
ett historiskt museum specialiserat på arkeologi och etnografi där besökarna får lära sig om bland
annat människans utveckling. Vi kommer fokusera på modern arkitektur samt mosefolket från
Järnåldern och den omtalade Grauballeman. Efter att vi fått en guidad rundvisning och fått tid till att
beskåda dess vackra omgivning tar vi oss tillbaka till Århus och Kunsthal Aarhus. Detta är ett
modernt utställningscenter för samtidakonst beläget i hjärtat av Århus. Här producerar och
presenterar man nya verk på internationell och lokal nivå och som relaterar sig till människans
vardagsliv. Här äter vi även lunch i museets café.
Därefter promenerar vi till ARoS Art Museum där konstnären Olafur Eliasson placerat sitt verk
”Your rainbow panorama” som snabbt blivit ett stadsmärke. Den lokala pressen skrev om
konstnären att han gett London en sol, New York ett vattenfall och nu Århus en regnbåge. Museet
omfattar såväl klassisk dansk guldålderkonst som moderna verk.
Därefter får vi lite tid på egen hand att gå runt på museet eller utforska centrala staden.
På kvällen äter vi en gemensam middag på restaurang (exkl. dryck).

Dag 4
Efter att vi checkat ut från hotellet tar vi oss till Silkeborg och Jorn museum som är uppkallat efter
konstnären Asger Jorn. Den fina samlingen omfattar Jorns konst samt verk av andra COBRAkonstnärer och konstnärer som inspirerade Jorn t.ex. Picabia, Leger och Max Ernst.
Efter den guidade turen åker vi vidare söderut till Kolding och besöker Trapholt museum. Här
börjar vi med en god lunch i deras café. Museets permanenta samling är intressant och omfattar
ikonisk dansk möbeldesign och konsthantverk. Här visar de bland annat utställningar av möbler av
Nanna Ditzel, målningar av Richard Mortensen samt Arne Jacobsens Kubeflex-modelhus.
Efter ett intressant besök fortsätter vi mot Sverige och Helsingborg. Under vägen stannar vi till för
middag (ingår ej i paketet). Framme i Helsingborg ca.20.30.
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I Århus bor vi på:
Cabinn Aarhus
https://www.cabinn.com/en/hotel/cabinn-aarhus-hotel
Cabinn Aarhus är ett enklare hotell, perfekt beläget i centrum, bredvid Aarhus floden. Här har man
gångavstånd till hamnen, katedralen och Latinkvarteren. Hotellet byggdes år 2001 och
expanderade till 401 rum år 2015. Receptionen har öppet dygnet runt och säljer bland annat dryck,
mackor, frukt och snacks.

Länkar:
Glasmuseet Ebeltoft: http://glasmuseet.dk/
Skagens museum: https://skagenskunstmuseer.dk/
Anchers hus: https://skagenskunstmuseer.dk/museer/anchers-hus/
Drachmanns hus: https://skagenskunstmuseer.dk/museer/drachmanns-hus/
Moesgaard museum: http://www.moesgaardmuseum.dk/
Kunsthal Aarhus: http://kunsthalaarhus.dk/
ARoS Art Museum: http://www.aros.dk/
Jorn Museum: http://www.museumjorn.dk/da/
Trapholt Museum: http://www.trapholt.dk/
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Pris per person i dubbelrum:
(gäller vid minst 30 personer)

8 550:-

Enkelrumstillägg:

1 500:-

I priset ingår:







Buss enligt program
Tre nätter på Cabinn Aarhus
Frukost alla dagar
Inträden och guidade turer enligt program
Luncher enligt program exkl. dryck
Middagar enligt program inkl. 1 glas vin (ej middag dag 3)

Med reservation för prisförändringar vi ej kan påverka.

Anmälningsavgift:

1 200:-

Betala in senast den 22 dec till konto:
Bankgiro: 943-2105
Märk betalningen med Århus och ditt namn.

