
  

 

PROGRAM 
 

KONSTRESA 

München 
18 – 21okt 2013 

Fredag 18 okt                  
DAG 1 
    

11.00 Avresa Köpenhamn 
12.35 Ankomst till München 

Med på planet från Köpenhamn kommer 
också er guide och reseledare, Lennart 
Alves. På flygplatsen väntar bussen på att ta 
gruppen till Hotel Regents i centrala 
München.  

Efter incheckning går vi till det nyrenoverade 
Lenbachhaus, där vi ser 1900-talskonst. 
Efter den guidade visningen blir det en tidig 
middag tillsammans antingen på muséets 
egen restaurant Ella eller på Spatenhaus an 
der Oper. Därefter finns möjlighet att följa 
med till Stadsoperan för att se Verdis 
Rigoletto (350 kr). Den som inte vill se opera 
får en kväll på egen hand. 

http://www.lenbachhaus.de/  

       
 
Lördag 19 okt    
DAG 2 
     

Efter en stärkande frukost tar vi oss till fots bort till Pinakotheken där vi ska spendera större delen av dagen. 

Vi inleder med det nya pinakoteket, Neue Pinakothek, med verk från 1800-talet och början av 1900-talet. 
Museet visar konst av bland andra Francisco de Goya, William Turner, Eugène Delacroix, Max Liebermann, 
Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh och 
Edvard Munch. 

http://www.pinakothek.de/neue-pinakothek  
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Efter en kort paus fortsätter vi bort till Pinakothek der Moderne som visar verk från 1900- och 2000-talet. 
Här kan man t ex få se Pablo Picasso, Henri Matisse, Salvador Dali, Rene Magritte, Joan Miró, Franz Marc, 
Max Beckmann, Vasilij Kandinskij och Andy Warhol. 

http://www.pinakothek.de/pinakothek-der-moderne  

Lunchen intas på egen hand och därefter fortsätter vi på det moderna temat. Museum Brandhorst bjuder på 
både färgsprakande arkitektur och modern konst. Bl.a. ser vi en 
utställning av Andy Warhols verk. 
 
http://www.museum-brandhorst.de/  

Efter en givande dag beger vi oss in till Altstadt och värdshuset Zum 
Augustiner. Här väntar en afton i sann bayersk anda med mycket mat 
och dryck i härliga lokaler. 

 
Söndag 20 okt    
DAG 3 

Vi inleder dagen med ett besök på Alte Pinakothek, ett museum som uppfördes efter ritningar av Leo von 
Klenze och invigdes redan 1836. Här visas målningar av mästare från medeltiden fram till slutet av 1700-talet 

och konstgalleriet räknas som ett av de viktigaste i 
världen. Muséet hyser verk av bland andra Peter Paul 
Rubens, Anthonis van Dyck, Rafael, Leonardo da Vinci, 
Tizian, Tintoretto, Rembrandt, Frans Hals och Albrecht 
Dürer. 

http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/  

Vid lunchtid promenerar vi in till Altstadt där det blir en 
stund på egen hand för lunch och eventuell shopping. 
 
Vi samlas sedan åter för att ta oss till Haus der Kunst. 
Det var i oktober 1933 som Hitler lade grundstenen för 

bygget av detta stora konstmuseum i München. Museet hade ritats av Paul Ludwig Troost och var färdigt i 
mars 1937. Haus der Kunst var kanske det första storslagna bygget som nazisterna påbörjade och här skulle 
Tysklands finaste och ädlaste konst visas upp för allmänheten. 
 
Galleriet bjuder på en mix av olika utställningar och vi kommer att se den mest aktuella. 
 
http://www.hausderkunst.de/  
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Vi promenerar tillbaka till hotellet för lite vila innan det är 
dags för middag. Vår sista kväll i München spenderar vi på 
Löwenbrau Keller, alldeles i närheten av vårt hotell.  
    

 
Måndag 21 okt      
DAG 4    
 
På måndagar håller konstmuséerna stängt så vi ägnar 
förmiddagen åt att titta närmare på München. Under 
stadsrundturen blir det förhoppningsvis även ett besök i en 
privat konstateljé. Därefter finns det lite fri tid för lunch 
innan bussen tar oss till flygplatsen inför hemresan.  

17.00 Avresa München 
18.35 Ankomst till Köpenhamn 

 

TREVLIG RESA! 


