KUNST OG KULTUR I BERLIN
Skive Kunstforening d. 13.-17. maj 2015

PROGRAM FOR TUREN:
ONSDAG d. 13. maj:
Udrejse med bus kl. 7.00 fra parkeringsplads v/Søndercentret, Ågade Skive.
Frokost i Stralendorf ved Schwerin.
Vi kører ind i Berlin via øst-vest aksen og gør holdt ved Olympia-Stadion (OL 1936).
Indkvartering på Hotel Carmer 16, i en stille sidegade nær Bahnhof Zoo. Efter indkvartering fælles
gåtur (ca. 20 min.) bl.a. forbi Gedächtniskirche, til Europacenter, hvor vi spiser aftensmad.
TORSDAG d. 14. maj:
Morgenmad ab 7.00. Afgang med bus kl. 9.00.
Vi kører til området omkring Charlottenburg slot/park. I området ligger to kunstmuseer. Museum
Berggruen, som har en samling af tidlig international modernisme, især Picasso, samt Klee,
Giacometti, Matisse m.fl., og Bröhan Museum med kunst og design, jugendstil og funktionalisme
fra 1889-1939. Der er mulighed for at besøge det ene eller begge museer.
Herefter besøger vi Brücke Museum, hvor vi skal se tysk ekspressionisme (Nolde, Kirchner,
Schmidt-Rottluff m.fl.).
Individuel frokost.
Afgang til Museumsinsel, hvor man kan besøge et eller flere af de fem museer: Altes Museum,
Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bodemuseum og Pergamonmuseet. Museerne har åbent til
kl. 20.00.
Individuel aftensmad.

FREDAG d. 15. maj:
Morgenmad ab 7.00. Afgang med bus kl. 9.00.
Via Gendarmenmarkt til Kulturforum ved Potsdamer Platz, hvor vi besøger Neue Nationalgalerie
(moderne kunst, kubisme, ekspressionisme, Bauhaus osv.). Museet er tegnet af Mies Van der
Rohe.
I samme område ligger også Gemäldegalerie (gamle mestre fra 1300-1800 tallet, bl.a. stor
Rembrandt samling) og Philharmonien (arkitekturmesterværk, hjem for Berliner
Philharmonikerne).
Individuel frokost.
Kl. 14.00 afgang med bus. Vi kører forbi Verdenskulturhuset til Holocaustmindesmærket,
Brandenburger Tor, Bundeskanzleramt til Rigsdags-bygningen (restaureret af arkitekten Norman
Foster i 1992) med besøg i kuplen og kaffe/kage i den eksklusive restaurant med udsigt over Berlin.
Individuel aftensmad.
Aften: Mulighed for musikoplevelse – er under planlægning.
LØRDAG d. 16. maj:
Morgenmad ab 7.00. Afgang med bus kl. 9.00.
Vi kører igennem ambassadekvarteret og bl.a. forbi den nye hovedbanegård til kunstmuseet
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart (samtidskunst). Museet er placeret i en ombygget
banegård og har en samling af international kunst fra 1960’erne (Joseph Buys, Andy Warhol m.fl.)
og frem til i dag. Skiftende særudstillinger med samtidskunst.
Derefter kører vi via Alexanderplatz, Karl-Marx-Allee, Warschauer Strasse til East Side Gallery:
1.316 meter kunstudstilling malet i 1989-90 på det længste tilbageværende stykke af den gamle
Berlin-mur.
Besøg på Det Jødiske Museum, som er tegnet af arkitekten Daniel Liebeskind og åbnet i 2001.
Frokost i museets restaurant. Rundvisning ved lokal guide.
Resten af dagen fri. Mulighed for at besøge Käthe-Kollwitz-Museet, som ligger i nærheden af
hotellet.
Kl. 20.00: Fælles middag (fem minutters gang fra hotellet).
SØNDAG d. 17. maj:
Hjemrejse afgang kl. 9.00 fra hotellet.
Frokost i Stralendorf ved Schwerin.
Mod Danmark via Schwerin, Lübeck, Kiel og Rendsburg.

OPTAKT TIL BERLIN-TUREN:
Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00: Introduktion til Berlin
Vores guide på turen, Karl Hvam, fortæller om Berlins historie og giver praktiske tips til turen.
Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00: Foredrag: Kunstmuseer i Berlin
Foredrag v. Signe Jacobsen, kunsthistoriker. Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet og
Skive Bibliotek. Alle er velkomne.
Torsdag den 16. april kl. 19.00: Arkitekturindtryk fra Berlin
Cafeaften v. Kurt Poulsen, arkitekt og medlem af Skive Kunstforenings bestyrelse.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Turguide: Karl Hvam
Pris: Pr. person i dobbeltværelser kr. 3.800,00. Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000,00.
Depositum kr. 1.500 indbetales senest 10. januar på kontonr. 9078 – 4569517260.
Tilmelding til else.m.aagaard@gmail.com eller tlf. 51 28 96 95. Først til mølle, dog senest d. 10.
januar.
I prisen er inkluderet:
 Bustransport til og fra Berlin og i Berlin
 Hotelophold i dobbeltværelse med morgenmad
 Frokost på udtur og på hjemtur(ekskl. drikkevarer)
 Turguide
 Middag på ankomstdagen og sidste aften (ekskl.
drikkevarer)
 Alle entreer
 Kaffe og kage i kuplen
 Foredrag og to introaftener

I prisen er ikke inkluderet:
 Frokost og aftensmad
torsdag og fredag
 Frokost lørdag
 Musikoplevelse fredag
aften
 Afbestillings- og
rejseforsikring

Ret til ændringer i programmet forbeholdes / Med venlig hilsen Skive Kunstforening – Rejsegruppen

