Info Konstresa Lund – Malmö – Köpenhamn

Lousiana med skulpturpark

Svenska salen på Skissernas museum

Preliminärt onsdag 8 maj – lördag 11 maj

Avresedag är preliminär eftersom när vi väl bokar resan måste anmälningsavgift och namn på
resenärer anges inom någon vecka till resebyrån och tågförbindelserna är inte definitiva ännu.
Vi tar därför emot intresseanmälningar senast 31 januari till Yvonne Seger helst på mejl
yvonneseger@yahoo.se men även på telefon 023-10184 kvällstid. Ange namn, mejladress och
telefon på resenär. Slutlig uppgift på avresedag, kostnad samt datum för inbetalning av
anmälningsavgift skickas ut i början på februari. Maximalt antal resenärer är 20 personer.
Onsdag morgon åker vi med morgontåg från Falun / Borlänge, med möjlighet att ansluta från
Stockholm (10.25). Efter byte i Mjölby anländer vi till Malmö vid 15-tiden. Där checkar vi in på
Clarion Collection Hotel Temperance, som ligger centralt
i Malmö och nära stationen.
Promenad till Moderna museet Malmö (arkitekt John
Smedberg), där vi får en guidning om museet och ser
Blue is the color of your eyes, om materialitet och
abstraktion ur samlingarna. Promenad till hotellet förbi
Marie-Louise Ekmans skulptur av den gråtande Gösta
Ekman. Gemensam kvällsbuffé på hotellet.
Torsdag åker vi efter frukost tåg till Lund. Promenad
till Skissernas museum genom Lundagård. Guidad
visning av bland annat svenska salen, som är ett
eldorado för att ta del av offentlig, svensk konst under 1900-talet till idag. Lunch på restaurang
På Skissernas som har ett ambitiöst kök med lokala råvaror. Fortsatt besök på Skissernas
museum eller promenad på egen hand i Botaniska trädgården. Därefter besök i Domkyrkoforum och domkyrkan där vi bland annat kan se domkyrkans astronomiska ur spela.
Promenad till Mårtenstorget och Lunds konsthall (arkitekt Klas Anselm, 1957) där vi ser en
utställning av Nina Roos. Vid femtiden tåg tillbaka till Malmö. Gemensam kvällsbuffé på hotellet.
Fredag efter frukost tar vi tåget till Köpenhamn, vidare till Humlebaek och promenad till
Lousiana museum. Där får vi guidning och ser utställningarna Pipilotti Rist och Liu Xiaodong.
Lunch på egen hand på museet. Tåg åter till Köpenhamns centrum med besök på Glyptoteket
eller egen tid på stan. Gemensam eller egen återresa till Malmö och gemensam kvällsbuffé på
hotellet för dem som önskar
Lördag hemresa vid 11-tiden och åter i Borlänge / Falun strax efter kl 18.
Preliminär kostnad 4950 kr/medlem för resa, hotell i dubbelrum med frukost och kvällsbuffé,
inträden, guidningar, lunch dag 2 och lokala resor. Om önskemål finns ska vi se om det går att
ordna ett alternativ med egen hemresa för de som eventuellt vill stanna någon ytterligare dag.

