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Höst …

Praktikaliteter

Hösten skimrar och blänker av trädens färgprakt och regnvåta
gator.

Researrangör:
Pris:

På Göteborgs Konstförening är verksamheten i full gång! Vi har
fina utställningar och många besökare i galleriet, och höstens
programaktiviteter är uppskattade och så gott som fulltecknade.

BK Travel Solutions
13,995 kr/person i delat dubbelrum
Enkelrumstillägg 2,200 kr
Priset är baserat på 35 – 40 deltagare
Resevillkor bifogas anmälningsfakturan
I priset ingår

Reguljärflyg i ekonomiklass Finnair/SAS exkl. flygskatt

Modern helturistbuss för alla lokala transporter

5 övernattningar inkl. frukost

4 måltider 3-rätters (2 luncher, 2 middagar)

Besök, entréer och guidning

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions

Resan är en paketresa och lyder under paketreselagen
Information och anmälan
BK Travel Solutions, tfn 040-606 02 20 (mån-ons kl. 09-13)
Mail: info@bktravelsolutions.se

Borås

Värmland

Med siktet inställt framåt kan vi erbjuda en trevlig resa till våren.
Läs mer nedan.

Konstresa till Baltikum 3 – 8 maj 2022

OBS - då resan till Baltikum varit planerad vid två andra tillfällen har
tidigare anmälda till dessa resor haft förtur att boka fr.o.m. 25 oktober.
För resterande platser gäller först till kvarn. Det finns totalt 40 platser på
resan.
Första anmälningsdag för ej tidigare anmälda: måndag 1 november kl.
09.00. Sista anmälningsdag: 1 december.

Tallinn – Riga – Daugavpils – Vilnius
PROGRAM
Tisdag 3 maj
Flyg till Tallinn via Helsingfors med Finnair. Besök på Kumu,
Estlands Konstmuseums huvudbyggnad som visar estnisk konst
från början av 1700-talet fram till 1991. Därefter besök på någon
av Kumus två andra filialer.
Onsdag 4 maj
Buss till Riga via stopp i Pärnu.
Torsdag 5 maj
Riga. Besök Lettlands Nationalmuseum och utställningshallen
Arsenal. Vi besöker Spikeri, ett kvarter för konstnärlig verksamhet,
som är ett centrum för modern kultur i en renoverad arkitektonisk
miljö och ser även Albertgatan med dess vackra jugendarkitektur.
På kvällen finns möjlighet att följa med på konsert,
operaföreställning eller balett mot tillägg.
Fredag 6 maj
Buss till staden Daugavpils längs med floden Daugava. Besök Mark
Rothko Art Center med flera funktioner inom utbildning och
kultur i Daugava. Här visas lettisk samtidskonst och några av Mark
Rothkos originalverk samt utställning om hans liv och verksamhet.
Buss till Vilnius.
Lördag 7 maj
Vilnius. Besök Litauens Nationalgalleri samt den stora
skulpturparken Europaparken, som anses ligga på
Europakontinentens mittpunkt.
Söndag 8 maj
Besök MO Museum med modern och samtidskonst från Litauen i
en byggnad ritad av Studio Libeskind i samarbete med litauiska Do
Architects. Vi flyger hem från Vilnius via Köpenhamn med SAS.

Tallin

Riga

Vilnius

Välkommen med din anmälan till BK Travel Solutions!
Vi vill också påminna om höstens kvarstående aktiviteter:

2 november – Glömda platser i Göteborg, Jan Jörnmark, Göteborgs
Konstförening

18 november – Höstmöte, Chalmerska Huset

1 december – guidat besök på Göteborgs Auktionsverk (fullbokad)

Medlemskap
OBS- för att delta i denna resa eller andra programaktiviteter måste du
vara betalande medlem. Inbetalning måste ske innan anmälningsdatum.
Anmälan och betalning enklast via vår hemsida:
www.goteborgskonstforening.org

Övrigt
I galleriet visar vi just nu utställningen BU Höst 2021 – enskilda och
gemensamma verk av Helene Billgren och Stefan Uhlinder.
Pågår t.o.m. 7 november.
13/11-5/12 – Oscar G Montan visar sin vackra blåvita keramik i Stora
Galleriet, i Lilla Galleriet får vi njuta av Monica Englunds fina foton.
Därefter, den 10-19/12, är det dags för årets julutställning GLAS GLAS
GLAS. Ett antal specialinbjudna konstnärer visar sina verk i hela galleriet.
Ett utmärkt tillfälle för julklappsinköp till ”den som redan har allt”.

Varmt välkommen både till vårt galleri och som deltagare på
utflykter och föreläsningar!
OBS att vi även finns på Instagram och Facebook

