Vi skal se
særudstillingen "Karl
Bovin - Odsherreds
beduin”.

Tur til Sorø – København den 9. – 10.
april
Afgang: lørdag den 9. kl. 7.30 fra Søndercentrets parkering v/Paradiset
Hjemkomst igen søndag ca. kl. 19.
Der serveres kaffe og rundstykker i bussen

Sorø Kunstmuseum
Karl Bovin (1907-1985) er kendt for sine lyse og farveglade
landskabsmalerier, der bygger videre på traditionen fra impressionisterne
og Skagensmalerne.
På museet kan vi også se et udsnit af museets kunstsamling, som har fokus
på vigtige perioder i 300 års kunst: 1700-tallet, guldalderen,
folkelivsskildringer, det moderne gennembrud, konkret kunst, 80'erne kunst
og samtidskunst.
Vi har bestilt en omvisning. Efter omvisningen frokost i museets cafe.
Derefter går turen til:

Kulturkajen Docken
Docken, som ligger på den gamle Nordhavn, er et tidligere saltlager. Siden
2006 er de rå, industrielle rammer taget i brug, og stedet er nu et kulturelt
center, smukt beliggende med terrasse direkte ned til vandet. De mange
vidt forskellige lokaler bruges bl.a. til konferencer, teater, koncerter,
udstillinger, festlokaler og lignende.
I en af salene finder vi Danmarks største loftsmaleri. I alt 2000 m2 loft er
udsmykket af i alt 13 forskellige kunstnere.
Kulturdirektør Carsten Lehrskov vil fortælle om loftsmalerierne og vise os
rundt i nogle af Dockens lokaler.
Efter rundvisningen serveres kaffe og kage.
Godt mætte efter dagens mange indtryk indlogerer vi os på Copenhagen
Admiral Hotel tæt på Nyhavn hvor der bydes på en 3 retters menu.

Aftenen er til fri benyttelse.

Søndag kører vi efter at have nydt morgenmaden den lille tur til Lyngby hvor vi besøger Bjørn
Wiinblads kunstnerhjem og værksted. Huset er kun åbent for grupper af besøgende og vi får en
omvisning og kan besøge café og butik.
Her venter der en meget spændende rejse ind i fantasiens verden.

Bjørn Wiinblads Blå Hus
Bjørn Wiinblads hjem, Det Blå Hus, står urørt efter hans død i 2006. Det var Bjørn Wiinblads eget
ønske, at hans hjem skulle være et åbent kunstnerhjem og levende værksted for keramikere.
Huset indeholder det mest fantastiske interiør bestående af en stor og alsidig kunstsamling og vidner
om en folkekær multikunstner, der på sin egen finurlige måde ønskede at gøre folk glade.
Han holdt utallige middagsselskaber og fester for sin familie, venner og forretningsforbindelser.
Middagsselskaberne var planlagt ned i mindste detalje, og Bjørn havde en finger på alt – menuen,
vinen, borddekorationen, bordplanen osv. Intet var overladt til tilfældighederne.
Som kunsthåndværker var Bjørn Wiinblad farverig, frodig og humørfyldt. Han var inspireret af den
overdådige orientalske stil langt fra den nordiske stilrene linje. Og sådan var han også som menneske.
Han rummede og favnede de fleste – også børnene, der elskede hans eventyrverden.

Frokosten indtager vi på ”Under Uret” Øster Farimagsgade 4.

Glyptoteket
Hvor vi skal se den franske samling og udstillingen ”Maleri” og skulpturudstillingen ”Fra blok til krop”.
Og selvfølgelig den antikke samling samt dansk guldalder.
Glyptotekets grundlægger, brygger Carl Jacobsen, indviede i 1897 bygningen til sin private samling af
skulpturer og malerier. I 1902 oprettede han Ny Carlsberg fonden, som havde – og stadig har – til
formål at ”fremme kunstens betydning i det danske samfund med den overbevisning, at kunst kan
berige menneskelivet og vores verden”.
Det er altid en oplevelse at besøge Glyptoteket. Fantastiske sale med alle tiders skulpturer,
vinterhaven fra 1906, og den topmoderne tilbygning fra 1996 skabt til den franske malerisamling af
arkitekt Henning Larsen.
Foruden den faste samling af skulpturer og malerier skal vi se særudstillingen ”Fra blok til krop”
Tilmelding til: Else Marie Aagaard på mail
else.m.aagaard@gmail.com
Senest: den 14.. februar
Pris: 2.300,- (tillæg for enkelt værelse 550,-)
Depositum: 500,- betales ved tilmelding.
Restbeløb: 1.800,- betales senest den 12. marts
Indbetales på reg. nr. 9078 konto nr. 4569517260.
Med tydelig angivelse af navn og medlemsnummer.

Prisen dækker: bus, rundstykker og kaffe, entreer og omvisninger samt 2xfrokost, aftensmad og
overnatning/morgenmad på Copenhagen Admiral Hotel.

