29. september: Ekskursion for Rejseklubben
24. september: Optaktforedrag i Bygningen
FRIDA KAHLO. Et liv i kunsten
Udstilling på ARKEN
29.september kl. 8 - ca. kl. 22
Frida Kahlo – den berømte mexicanske maler (19071954) – er en af det 20.århundredes mest ikoniske kunstnerskæbner. Hendes selvportrætter,
præget af hendes lidelsesfulde liv og hendes stærke, ukuelige personlighed med en jernhård
vilje til at udtrykke sig, er uforglemmelige og har bud til mange mennesker.
Udstillingen på Arken er ekskursionens hovedmål, men vi skal også nyde septembers skønhed i historiske omgivelser, så hjemvejen køres over det idyllisk beliggende Frederiksborg
Slot, hvor både de kunstspækkede historiske sale, den nationale portrætsamling og den store, smukt tilplantede barokhave kan nydes.
Vi starter dagen fra Papuga Bus kl. 8. Rundstykker, pålæg, kaffe, te og en lille gewesen serveres, mens vi kører til Arken, som vi når kl. 11. Efter et par timer kører bussen til Hillerød,
og undervejs serveres her en let frokost med drikkevarer (vand, øl, vin) ad libitum. Sidst på
eftermiddagen er der kaffe i bussen på vej til Den gamle Kro i Odense, hvor aftensmaden består af forret og hovedret, og på vejen til Vejle herefter serveres kaffe med hjemmebagte
småkager. Entreerne er inkluderet i prisen og den nævnte forplejning, men excl. drikkevarer
til aftensmaden.
Kunsthistoriker Signe Jacobsen klæder deltagerne på med Foredrag om FRIDA KAHLO
for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle i Bygningen kl. 10-12 den 24. september. Tilmelding til foredraget her: www.kunstkulturvejle.dk
Foredraget er hold nr. 6, som skal angives ved udfyldning af den elektroniske formular under Tilmelding. Alle er naturligvis velkomne, også selvom man ikke kan/vil deltage i ekskursion.
Foredragets pris: 120 kr.
Rejseleder Georg Aatorp sørger for, at forplejning, hygge og praktiske ting går op i en højere
enhed på ekskursionen. Signe deler materiale ud og giver introduktion i bussen.
Ekskursionens pris: 995 kr.
Forespørgsler og tilmelding: Georg Aatorp aatorp@mail.dk, tlf. 61697126

