
 
Studietur til Ålborg med Kunstforeningen Vordingborg  

3. - 6. september 2020 med bus, 4 dage, 3 overnatninger og halvpension. 
 
 
Afgang fra Vordingborg torsdag den 3. september kl. 7.45. 
 
På turen mod Ålborg vil vi besøge Trapholt Museum i Kolding.  
Her har en af de mest fremtrædende danske kunstnere, Anette Harboe Flensborg, en stor 
soloudstilling ”In Company with No-one”, hvor arkitektur og kunstmaleri møder hinanden. Anette 
Harboe Flensborg er blevet tildelt Eckersberg Medaillen i 2017 og Ny Carlsbergfondets 
Kunstnerpris i 2018. Man kan også besøge Richard Mortensen-salen og Skulpturparken. 
Der er Cafe' på Trapholt. 
 
Fredag den 4. september. 
Besøg på Kunsten -  Museum of Modern Art. 
Den store oplevelse begynder allerede inden du træder inden for. Den hvide marmorbygning er fra 
1972 og tegnet af den verdensberømte finske arkitekt Alvar Aalto. Fra Skulpturhaven kan du også 
opleve den unikke arkitektur og de mange fine detaljer. Bygningen har gennemgået en gennem- 
gribende restaurering i 2014-16. Museets faste samling består af over 4.000 værker af dansk og 
international kunst fra 1900-tallet frem til i dag. Lige nu kan man i Kunstens Sidelyssale se museets 
absolutte hovedværker fra egen samling: På rad og række eller hulter til bulter? 
Om eftermiddagen tager vi en byrundtur i City, går forbi Utzon Center og en tur på Havnefronten. 
 
Lørdag den 5. september. 
Besøg på Voergård Slot fra formiddagen (Dronninglund). Rundvisning. 
Voergård Slot er en af landets smukkeste renæssancebygninger. Det er ikke et museum, men 
indrettet og møbleret af den seneste ejer grev Oberbech-Clausen. Han har skabt den store samling af 
møbler, antikviteter, malerier, porcelæn og sølvtøj fra sine besiddelser i Frankrig. Bl. a. med 
klenodier fra Louis XIV, Louis XVI og Marie-Antoinettes personlige indbo og værker af nogle af 
verdens største malere som Rubens, Rafael og El Greco. 
På Ålborgs Havnefront finder man Musikkens Hus, en arkitektonisk perle tegnet af det 
internationalt anerkendte arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. Vi får en rundvisning sen eftermiddag. 
 
Søndag den 6. september: 
Et atelierbesøg på vejen hjem er under planlægning. 
 
 
 
Vi bliver indlogeret på Kompas Hotel, Ålborg. Et charmerende hotel med en central beliggenhed 
blot 5 minutters gang til centrum og med Nordkraft, Musikkens Hus og Havnefronten som naboer. 
Morgenbuffet indtages på hotellet, aftensmaden (en to-retters middag eller buffet) indtages på 
restaurant i byen. Bussen er til rådighed, hvis der er for langt at gå. 
 
Prisen er kr. 3.950 pr. person i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse kr. 980), og 
nævnte forplejning samt entrebilletter og rundvisninger er inkluderet i prisen. 
 
Tilmelding på vor hjemmeside www.kunstforeningenvordingborg.dk/Arrangementer.asp  
eller til Jette Gylle, jejoe@nyraad.net, telefon 5095 1086 snarest, og senest den 10. maj 2020. 
 
 
Vi kører i luksusbus med Egons Rejsebureau 


