NYHETSBREV Nr 1-2022
Nytt år, nya fina konstupplevelser
Säsongen har startat med fina utställningar och likaledes fina
programaktiviteter. Tack till dig som redan besökt vårt galleri
och även till dig som anmält dig till vårt varierade programutbud.
Här nedan kan du läsa mer om den kommande resan till Oslo.

Program - Konstresa till Oslo 7–8 okt 2022
Ingen har väl missat att Oslo fått ett nytt Munchmuseum och ett
nytt Nasjonalmuseum. Nu är det dags! Göteborgs Konstförening
bjuder in till en välplanerad konsthelg i det trendiga och vackra
Oslo.

Researrangör
BK Travel Solutions
Logi Oslo
Comfort Hotel Börsparken, trestjärnigt centralt beläget hotell i
Kvadraturenkvarteret på gångavstånd från Operan, Munchmuseet och Karl Johan.
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/comfort-hotelborsparken
Pris
SEK 2 995 per person i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg SEK
400.
I priset ingår
Modern rymlig helturistbuss med erfaren chaufför, 1
övernattning i delat dubbelrum inkl. frukost, förmiddagsfika med
kaffe/fralla dag 1, entré och besök på Nasjonalmuseet,
Munchmuseet, Astrup Fearnleymuseet, kunnig reseledare från
BK Travel Solutions, resvärd från Göteborgs Konstförening,
skatter, vägavgift Oslo och lagstadgade avgifter.

Fredag 7 oktober
Avresa från Göteborg ca kl 07.00. Ankomst Oslo vid lunchtid.
Efter uppehåll för lunch besöker vi Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design tillsammans med en guide som visar oss
valda verk. En helt ny byggnad har uppförts på Vestbanestasjonens tidigare banområde i Oslo. En arkitekttävling vanns i
november 2010 av den tyska firman Kleihues + Schuwerk. Ett
detaljförslag lämnades till Kulturdepartementet och regeringen
presenterade sitt förslag strax därefter, med en kostnad på 5,3
miljarder norska kronor. Nybygget har en sammanlagd
utställningsyta på 13 000 m² och blir därmed Nordens största
konstmuseum. Visningen ger oss insikter i byggnadens
arkitektur och förstås museets spännande samling måleri
Vi checkar därefter in på centrala Comfort Hotel Börsparken,
3***. Här har vi gångavstånd till flera besöksmål, bl. a det nya
Munchmuseet, paradgatan Karl Johan samt den spektakulära
operabyggnaden. På kvällen erbjuder vi biljetter till en
föreställning på Oslooperan. (Exakt program presenteras under
senvåren -22.)
Lördag 8 oktober
Dagens höjdpunkt är besöket på nya Munchmuseet. Äntligen
får Munchs konstnärskap en förtjänstfull inramning. På inte
mindre än tretton våningar kommer konstpubliken få se mer
Munch än någonsin tidigare, och därtill verk av konstnärer som
inspirerats av Munch, växlande separatutställningar och mycket
annat. Tre permanenta utställningar visar Munchs konst. Den
uppseendeväckande nya byggnaden, Lambda, ritades av den
spanska arkitektfirman Estudio Herreros. Vi ägnar besöket gott
om tid.
Under dagen blir det även tid till att besöka Astrup Fearnley på
Tjuvholmen samt att äta lunch på egen hand. Tjuvholmen och
Aker Brygge är Oslobornas främsta promenadstråk utmed
vattnet, fullt av restauranger och caféer. På Tjuvholmen har man
nu också fått en effektfull ny skulpturpark utmed vattnet. Här ser
vi t ex Louise Bourgeois “Eyes”, Peter Fischlis och David Weiss
”Oslo Raum”, Ellsworth Kellys ”To-tem” och Anish Kapoors
”Untitled”.
Vi lämnar Oslo sen eftermiddag och förväntas vara tillbaka i
Göteborg ca 21.00.

Frivilliga tillägg
Operabiljett. Föreställning och pris meddelas senare.
Gouda avbeställningsskydd: 6 % av resans grundpris.
Villkor
Samtliga resevillkor kommer att bifogas anmälningsfakturan.
Anmälan och kontakt
Anmälan direkt till BK Travel Solutions.
Telefon: 040-60 60 220 (måndag-torsdag 09-14)
Mail: info@bktravelsolutions.se
OBS - det finns 45 platser på resan. Först till kvarn!
Första anmälningsdag - måndag 21 februari kl 09.00
Välkommen med på resan!

Till Baltikum till våren – några få platser finns
Vi vill gärna slå ett slag för Baltikumresan 3-8 maj 2022.
Fortfarande finns några platser, missa inte denna fullmatade
resa. Kontakta BK Travel Solutions för mer info och anmälan.

Årsmöte
Årsmötet 2022 äger rum den 21 mars kl 18.30 i Chalmerska Huset,
Södra Hamngatan 11. Patrik Steorn, chef för Göteborgs
Konstmuseum, håller föredrag under rubriken ”Från nakna män till
Göteborgs Konstmuseum”. En matig smörgås (tvesovling) och
vin/alkoholfritt, kaffe/te och en liten chokladpralin serveras till ett
totalt pris av 420 kr. Gå in och anmäl dig på vår hemsida,
www.goteborgskonstforening.org, vidare till För medlemmar /
Programanmälningar.

Medlemskap 2022
Du förnyar enklast ditt medlemskap genom att betala in avgiften till
plusgiro 47822-2. Var noga med att ange ditt namn på talongen. Tack
på förhand för ditt stöd!

