						Möt Ernst Billgrens konst i skulpturstaden Borås
Välkommen till Tranåsbygdens Konstförenings resa i höst till Borås som blivit känd för sina skulpturparker.
Borås är för många en känd textilstad. Vi har turen att besöka Borås när Ernst Billgren ställer ut på Konstmuséet. Det blir en dagsresa med ett varierat program med konst, kultur, upplevelser och mat.
Lördagen den 15 oktober 2016
Buss avgår från Parkhallen i Tranås kl. 06.30. Efter ett par timmars färd med lite historik om Borås blir det
kaffe och fralla på café Tant Grön i Borås centrum. Bussfärden går vidare till Ålgårdens konstnärskollektiv i
närheten av Knallelandet, som har vernissage på en keramikoch måleriutställning av Helena Andersson
och JoséAntonio Sarmiento.
Efter återfärd till centrums norra delar öppnar förmiddagens stora attraktion Textilmuséet upp för oss
med guidning i två grupper. I området finns ett antal skulpturer som vi kan passa på att ta del av.
Bussen tar oss sedan vidare till Utbult Bornaby & Co i Kulturhuset, där vi blir serverade lunch. Vi befinner
oss då strax intill Borås Konstmuséum, som drivs i kommunal regi. Eftermiddagens första höjdpunkt
med utställning på konstmuseet inleds med 1 timmes guidning. Hemsidan presenterar utställningen så
här: ”För första gången ställer Ernst Billgren och Wilhelm von Kröckert ut samtidigt”. Efter guidningen
finns tid för egna upplevelser på konstmuséet, ochmöjlighet finns att köpa kaffe o kaka.
Bild: House of knowledge
								Dagens sista programpunkt blir Skulpturvandring
								 i centrums centrala och södra delar med guide
								från Turistbyrån. Borås har också blivit känt för
								en internationell festival med utomhusgalleri i
								september, No Limit Street Art Borås.
Vid bussfärden hem görs en avstickare till Ulricehamns Kallbadhus, en populär restaurang där vi serveras
en tvårätters meny.
Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar
som vi inte råder över. Anmälan ska vara Konstföreningen tillhanda senast 1 september 2016.
Pris per person: Medlem 1 500 kr och icke medlem 1 800 kr. Obs! Betala inte in något innan bekräftelse kommit
till Dig för resan.
I resan ingår bussen, förmiddagskaffe, inträde och guidning på Textilmuséet, lunch, inträde och guidning på
Konstmuséet, guidning vid skulpturvandring samt tvårätters middag på Ulricehamns kallbadhus.
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