Resa med konstföreningen AURA
Oslo 27 - 30 april 2023

Följ med konstföreningen AURA och konstciceron Bengt Adlers för att uppleva det senaste från Norges konstscen.
Vi beger oss till vackra och ständigt växande Oslo, där det för tillfället händer mycket på konst- och
arkitekturfronten. Staden är en av de mest välmående i Europa, något som syns på de glastäckta skyskraporna,
den nya tunnelbanan och naturligtvis en mängd trendiga restauranger, barer och butiker. Resan bjuder på
höjdpunkter som nya MUNCH-museet, nya Nasjonalmuseet och möjlighet att följa med på en föreställning i
Snöhaettas spektakulära opera-byggnad. Vi bor centralt och hinner mycket på denna välplanerade konsthelg med
ett konstbesök också under första och sista resdagen.
Torsdag 27 april
Avresa med buss från Lund kl. 08.00. (Carl Bernlunds Gata, uppgift om exakt plats följer med avresehandlingarna).
Ciceron på resan är Bengt Adlers, konstnär, författare och tidigare konstintendent. Teknisk reseledare från BK
Travel Solutions medföljer. I centrala Halmstad stannar vi för ett besök på Hallands Konstmuseum, där museets
chef, Magnus Jensner, visar runt. Under vägen gör vi raster för bensträckare och gemensam lunch. Till Oslo
anländer vi under tidiga kvällen. Vi checkar in på vårt centralt belägna Comfort Hotel Börsparken, 3*** och
reseledaren ger tips om trevliga restauranger i närheten.
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Fredag 28 april
Frukost på hotellet. Äntligen dags för nya MUNCH-museet. Vi går dit till fots från hotellet (ca 700 meter, 10 min.).
Här har Munchs konst fått en förtjänstfull inramning. Vår konstciceron ser till att vi får en introduktion till Munchs
konstnärskap och det nya museet. På inte mindre än tretton våningar får konstpubliken se mer Munch än
någonsin tidigare, och därtill konstnärer som inspirerats av Munch. Tre permanenta utställningar visar Munchs
konst och andra norska och internationella konstnärer presenteras i tillfälliga utställningar. Den spektakulära
byggnaden ritades av den spanska arkitektfirman Estudio Herreros, är 58 meter hög och har en yta på 26 000 m2.
Vi viker hela förmiddagen till besöket.
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I denna del av Björvika anläggs för tillfället Oslo Stranda. Stadsdelen har snabbt blivit populär som bostadskvarter
och kulturkvarter. Här finns många konstgallerier och ett stort utbud av restauranger och caféer. Efter lunch på
egen hand gör vi ett spännande galleribesök, alternativt något med anknytning till Dronning Sonja och hennes
egen grafik - Sonjas Kunststall eller QSPA-galleriet.

Lördag 29 april
Frukost på hotellet. Vi besöker Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design tillsammans med en guide som
visar oss valda höjdpunkter. En helt ny byggnad har uppförts på Vestbanestasjonens tidigare banområde i Oslo,
med invigning i juni 2022. En arkitekttävling vanns i november 2010 av den tyska firman Kleihues + Schuwerk.
Nybygget har en sammanlagd utställningsyta på 13 000 m² och blir därmed Nordens största konstmuseum.
Visningen ger oss insikter i byggnadens arkitektur och förstås den imponerande samlingen.
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Det blir en stunds ledighet för lunch på egen hand på trevliga Aker Brygge. Dagens Aker Brygge kom till i fyra
etapper när det forna varvsområdet fick helt nytt liv. Den första blev klar 1986 och den sista 1998 varefter
ytterligare utbyggnad skett. Här finns en fin småbåtshamn och en härlig ”waterfront” med inbjudande
restauranger och caféer.

Telefon: 040-60 60 220 | Webbplats: www.bktravelsolutions.se | E-post: info@bktravelsolutions.se

Eftermiddagen viks åt ett besök på Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen. Tjuvholmen är den omtyckta
förlängningen av Aker Brygge, ännu ett promenadstråk fullt av restauranger och caféer och med Astrup Fearnleymuseets byggnad av Renzo Piano. På Tjuvholmen har man nu också fått en effektfull ny skulpturpark utmed
vattnet. Här syns Louise Bourgeois “Eyes”, Peter Fischlis och David Weiss ”Oslo Raum”, Ellsworth Kellys ”To-tem”
och Anish Kapoors ”Untitled”. Vi får en guidad visning bland den permanenta samlingens höjdpunkter. Kvällen är
på egen hand.
För den som vill gå på den förnämliga Oslo-operan kan vi erbjuda biljetter denna afton till Verdis
Maskeradbalen. Föreställningen börjar kl. 18.00 och är tre timmar lång inkl. en paus. Vi har biljetter i bästa
kategori (pris: 900:-). Vårt hotell ligger blott 400 meter från operan, så det tar bara några minuter att gå dit.
Söndag 30 april
Frukost på hotellet. Vi checkar ut och påbörjar vår hemresa efter frukost. På väg söderut stannar vi till i Bohuslän.
Vårt första mål är Tjörn, skild från fastlandet och från Orust av ett antal fjordar och sund och därmed Sveriges
sjätte största naturligt skapade ö. På västra delen hittar vi Skärhamn, framför allt känd som landets största
hemmahamn för mindre tonnage under tidigt 1900-tal. På Nordiska Akvarellmuseet får vi guidad visning. Sedan
starten år 2000 har museet visat konst av bland andra Salvador Dali, Bill Viola, Louise Bourgeois, Elsa Beskow,
Anders Zorn och Lars Lerin. Fokus ligger på samtidskonst och museets målsättning är att se på akvarelltekniken
från samtidens och den nutida konstens perspektiv mot bakgrund av akvarellmåleriets tradition.

Sida

3

Nordiska Akvarellmuseet ritades av de danska arkitekterna Niels Bruun och Henrik Corfitsen. En utbyggnad 2012
på 400 kvadratmeter ritades av kontoret Tengbom. Under dagen serveras vi också gemensam lunch och gör
eftermiddagsrast. Till Lund beräknas vi komma ca kl. 20.00. Längs vägen sammanfattar Bengt våra
konstupplevelser och inspirerar oss kanske till nya.
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Resmål:

Resa med konstföreningen AURA till Oslo

Datum:

27 - 30 april 2023

Reslängd:

3 nätter/4 dagar

Logi:

Oslo: Comfort Hotel Börsparken, 3*** Centralt i Kvadraturen-kvarteret på suveränt
läge med gångavstånd från operan (ca 400 meter), Munchmuseet (ca 700 meter) och
Karl Johan. Ungdomligt hotell med fräscha men något små rum. Bra frukost.
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/comfort-hotel-borsparken

Pris:

SEK 8 500:-/person i delat dubbelrum vid 25 - 30 deltagare)
SEK 7 995:-/person i delat dubbelrum (vid 31 - 35 deltagare)

I priset ingår:

Modern helturistbuss Lund-Oslo t/r samt beskrivna lokala transporter
3 övernattningar i delat dubbelrum inkl. frukostbuffé
Konstbesök: Hallands konstmuseum, MUNCH-museet, Nasjonalmuseet, Astrup
Fearnley, Nordiska Akvarellmuseet, samt ytterligare ett konstbesök i Oslo
eventuellt med anknytning till Dronning Sonjas grafik
Skatter, bompeng, Svinesundsbron och lagstadgade avgifter
Teknisk reseledare från BK Travel Solutions
Konstciceron från föreningen (Bengt Adlers)

Frivilliga tillägg:

Enkelrum 2 400:Gouda avbeställningsskydd: 7 % av resans grundpris.
Operabiljett Verdis Maskeradbalen lördag 29/4 kl. 18-21, pris i bästa kategori 900:(Beställning av operabiljett måste ske i samband med beställning av resan. Vi har 20
preliminärbokade biljetter. Först till kvarn!)

Villkor:

Priset är beräknat på 25 - 35 betalande gäster enligt ovan prissteg och med gällande
dagskurs (NOK). Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till
prisändringar utanför vår kontroll till exempel valutakursförändringar och lokala
skatter. Särskilda resevillkor gäller. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad
resegaranti till Kammarkollegiet.

Anmälan

BK Travel Solutions Telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd kl. 09-14)
Mail: info@bktravelsolutions.se

& kontakt:
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