Januar 2014
Foreløbige planer for ekskursioner og rejser for sommeren 2014-sommeren 2015. Ret til ændringer forbeholdes.

SOMMERTUR TIL NOLDE-MUSEET 14. juni 2014
Dansk-tyske Emil Noldes udtryksfulde kunst fra første halvdel af det 20.århundrede er altid værd at se, ikke mindst
hans farveskønne akvareller – men hans hjem, hans have og den nye modtagelsesbygning, samt landskabet ved See-

büll lige syd for grænsen er altid et besøg værd. På denne dejlige dag sammen ud i den kønneste sommertid skal vi også se
andre seværdigheder, og her har vi kikkerten rettet på Kunstmuseet i Tønder. Turen vil som sædvanlig inkludere morgenmad i bussen, en let frokost med drikkevarer, kaffe med sødt
samt middag på vejen hjem. Endeligt program og priser vil
følge senere.

SENSOMMERTUR TIL NORDSJÆLLAND 30.-31. august 2014
Rudolph Tegners Museum og Skulpturpark ved Dronningmølle er en af de bedst gemte kunstattraktioner i Danmark,
afsides beliggende, som det er. Billedhuggeren (1873-1950)
har altid været noget af en outsider i dansk kunst, men er
ikke desto mindre i høj grad et bekendtskab værd. Hans
storladne monumentale kunst tog sit udgangspunkt i art
nouveau og symbolismen, men på den store skala: Michelangelo og Auguste Rodin var hans store forbilleder. I hans
hjem indrettedes museet, og i det storladne åbne landskab
omkring det er opstillet 14 store skulpturer (se billede).

En anden attraktioner i området er Jægerspris Slot (se
billede) i skønne omgivelser med minder om Frederik
d.7. og grevinde Danner. Museet i Frederikssund tilegnet J.F.Willumsen (1863-1958) er også et besøg
værd:For ligeledes han indtager en enspænderrolle i
dansk kunst, og er fra samme periode som Tegner. Vi
ser her udstillingen ”Willumsen Reloaded” om Willumsen som arkitekt, hans natursyn og kvindeskildringer.

Så der er lagt op til en kultur og natur-tur med plads til både at dvæle og at vandre.
Som sædvanlig vil Georg Aatorp sørge for at al den gode forplejning er inkluderet og finde os et godt sted at tilbringe
natten, så vi blot kan læne os tilbage og nyde oplevelserne og det gode selskab.

JULETUR TIL KØBENHAVN DEN 29.-30. NOVEMBER 2014
Traditionen tro vil der blive en julekunsttur, og i år går den til København,
hvor der også bliver mulighed for musik/teater efter individuelt ønske den
29.11. Endnu ved vi ikke, hvordan programmet bliver, da vi ikke kender alle
efterårets udstillinger, men som sædvanlig vil vi udvælge nogle rigtige godbidder. Det kunne f.eks. være Olafur
Eliassons udstilling på Louisiana. Desuden har Georg Aatorp den plan, at vi
denne gang skal på omvisning i det berømmede Københavns Rådhus af Martin
Nyrop. Det byder på overdådige dekorationer af fineste håndværksmæssige
kvalitet. Desuden er der mulighed for en
aften i det julepyntede Tivoli, hvis det er
det, man gerne vil. Aftenen er ikke planlagt på forhånd fra arrangørerne, men
som sædvanlig vil vi arrangere fællesspisning for dem, der foretrækker det.

DEN STORE BERLIN-TUR . 5 eller 6 dage i perioden 5.-10. maj 2015
Ofte begrænses Berlinturen til en forlænget weekend og til de store museer, men Berlin er fyldt med mange andre
attraktioner, og nogle af dem vil vi vælge ud
til Jer på denne tur. Det kunne f.eks. være
være Käthe Kollwitz-Museum med den store
socialrealistiske og humanistiske tegner s
gribende værker (se billedet), Max Liebermanns Villa med malerier og den smukke
blomsterhave ved Wannsee (se billedet her),
Brücke Museum med de tyske ekspressioni-

ster fra denne gruppering, Emil Nolde Museum Berlin, Frederik den
Stores sommerslot Sans Souci i Potsdam med den store smukke
park. Berlin bugner af kunst og kultur. Desuden vil vi kunne finde
attraktioner på vejen til og fra Berlin – slottet i Schwerin f.eks.

