En helt særlig dag med Rejseklubben til Århus
* Musikhuset *Søren Bjælde*Ovartaci *Sculptures by the Sea*
Lørdag den 1. juni
Kl. 9 kører bussen til Musikhuset, hvor Georg, der har
været ansat i arrangementsafdelingen tidligere og stadig
laver omvisninger for Musikhuset, vil vise os stedets herligheder på en måde, som man kun har lejlighed til med en
stedkendt guide. På turen til Aarhus bliver der serveret
morgenmad i bussen.
Symfonisk sal, Musikhuset, Aarhus

FERNISERING på

Søren Bjældes paradis
Signes sidste dejlige opgave på Vejle Kunstmuseum
var arbejdet med en stor vandreudstilling med kunstneren Søren Bjælde (aktuel på Kastrupgaard-samlingen
på Amager indtil 2. juni). En række af Sørens træsnit og
udskårne figurer hænger hos Signe, og nu er Søren
også blevet færdig med en stor udsmykning PARADIS
til Signes og Niels’ køkken. Her på billedet ser Søren på
sit færdige værk på sit gulv i Jelling. Medlemmerne af
Kunst&Kulturhøjskolens Rejseklub inviteres til ”fernisering”, og i den forbindelse spiser vi vores frokostsandwich med drikkevarer i Signes og Niels’ have
(mestendels stående taffel). Herfra går vi ca. 1 km til det nærliggende

MUSEUM OVARTACI –
på Psykiatrisk Hospital i Risskov
Ovartaci (1894-1985) – bag det selvopfundne navn
gemmer sig en sindslidende, dybt original og kunstnerisk gribende kunstner, som boede på hospitalet i 56
år. Heldigvis indså en indfølende overlæge hans store
talent, som han gav Ovartaci muligheder for at udvikle. Med ham kommer vi ind i en fremmed og dog bekendt verden af skønhed og farlighed, en magisk verden, som kunstneren selv opfandt og levede i. Hans
særegne kunstneriske kvaliteter og originalitet er fuldt
erkendt, og han har været repræsenteret på udstillinger med Outsider-kunst.

Psykiatrisk hospital Risskov

Desuden får vi lejlighed til at besøge kirke og
festsal i det fredede hospital, der er bygget af
Gottlieb Bindesbøll, Thorvaldsens Museums
arkitekt, i den danske guldalder, omkring
1850.
Efter Ovartaci-museet henter bussen os og
kører os ud for at se en del af udendørsudstillingen af skulpturer Sculptures by the Sea,
som netop åbner 1.6. Fodtøj til strandvandring vil være klogt.

Vi ender dagen med en dejlig 2-retters
middag på den idylliske Skovmølle i Marselisborgskoven ved Aarhus, inden vi kører hjem i den lyse sommeraften.
Hjemkomst ca. kl. 22

Program:
Kl. 9.00 Vi kører fra Papugabus, Lundahl Nielsens
Vej i Vinding. Rundstykke, pålæg, kaffe/te og en
lille morgenbitter undervejs
Kl. 10 Georg Aatorp omviser i Musikhuset.
Kl. ca. 12 Hos Signe i Risskov: Fernisering, sandwich og drikkevarer ad libitum.
Kl. ca. 14 Museum Ovartaci på Psykiatrisk Hospital.
Kl. 16.30 Sculptures by the Sea. Vandring i eget tempo på stranden for at se de opstillede skulpturer.
Kl. 18.00 2 retters rigtig god middag på Skovmøllen, ekskl. drikkevarer
Pris: 895 kr. Betales umiddelbart efter tilmelding
Inkl. Buskørsel, program og måltider som beskrevet. Ledsagelse af rejseleder Georg Aatorp og kunstguide
Signe Jacobsen
Max. 40 deltagere.

Tilmelding:
Georg Aaatorp rejseklub@kunstkulturvejle.dk eller tlf. 61697126 / 86297126. Betalingsmåde aftales herefter.

