Resa med Tranåsbygdens Konstförening till Oslo
29 sept-2 okt 2022

MUNCH-museet

Nasjonalmuseum

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 på Comfort Hotel Börsparken och hinner mycket på
denna välplanerade konsthelg. Följ med Tranåsbygdens Konstförening för att uppleva Norges konstscen. Guidar
oss på resan gör Niklas Nilsson från BK Travel Solutions.

Torsdag 29 september
Avresa från Tranås kl. 07.00. Under förmiddagen stannar vi för förmiddagskaffe med ostfralla. Under dagen
stannar vi också för lunch (ingår i resans pris) samt ett konstbesök (vilket meddelas närmare avresa när vi har
höstens aktuella program). Till Oslo anländer vi ca kl. 17.30. Vi checkar in på centrala Comfort Hotel Börsparken,
3***, som ligger nära Oslo-operan, Munch-museet samt kulturkvarteret Kvadraturen. Hotellet är ett relativt enkelt
hotell, rent och fräscht, med utmärkt frukostbuffé och på mycket strategiskt läge med gångavstånd till
Oslooperan, restauranger och affärer. Här bor vi i tre nätter.

Fredag 30 september
Frukost på hotellet. Äntligen dags för nya Munch-museet. Här får Munchs konstnärskap en förtjänstfull
inramning. På inte mindre än tretton våningar får konstpubliken se mer Munch än någonsin tidigare, och därtill
konstnärer som inspirerats av Munch, litteraturaftnar, musikevenemang och mycket annat. Tre permanenta
utställningar visar Munchs konst, och allt från kända norska och internationella konstnärer till innovativa samtida
konstnärer presenteras i tillfälliga utställningar. Byggnaden ritades av den spanska arkitektfirman Estudio
Herreros, är 58 meter hög och har en total yta på 26 000 m2. Betong och stål är miljövänliga och kan återvinnas.
Fasaden är täckt med genomskinlig, perforerad aluminium. Vi viker hela förmiddagen till besöket. Lunch på egen
hand.
På eftermiddagen bär det av till Kistefos skulpturpark som är belägen en dryg timme norr om Oslo. Vi får se
den fina norska naturen utanför huvudstaden och njuta av Kistefos spektakulära placering av konstverken i
parken. Här finns även galleriet The Twist ritat av den danska arkitektfirman BIG Group.
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Om någon önskar besöka den kända Oslo-operan ikväll hjälper vi gärna till med biljetter. Höstens program
publiceras vanligen i maj månad. Vi återkommer med besked på aktuell föreställning och biljettpriser.
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Kistefos skulpturpark

Oslo-operan

Lördag 1 oktober
Frukost på hotellet. Dagen inleds med en fin guidad visning av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Här får vi en visning tillsammans med en lokal guide som visar oss valda höjdpunkter. Den helt nya byggnaden
har uppförts på Vestbanestasjonens tidigare banområde i Oslo. Invigningen sker i juni 2022. En arkitekttävling
vanns i november 2010 av den tyska firman Kleihues + Schuwerk. Nasjonalmuseum blir Nordens största
konstmuseum. Visningen ger oss insikter i byggnadens arkitektur och förstås dess samlings höjdpunkter. Lunch
på egen hand.
Vi ägnar eftermiddagen åt Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen. Tjuvholmen är Oslobornas senaste
promenadstråk, fullt av restauranger och caféer och med Astrup Fearnley-museets byggnad av Renzo Piano. På
Tjuvholmen har man nu också fått en effektfull ny skulpturpark utmed vattnet. Här syns
t ex 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 eller av aktuell utställning,
beroende på intresse.
Om det finns krafter kvar för mer kulturbesök så tipsar reseledaren gärna. På kvällen samlas vi för gemensam
avskedsmiddag på trevlig restaurang.

Söndag 2 oktober
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Frukost på hotellet. Vi checkar ut och påbörjar vår hemresa. Vi hinner med att beskåda Oslos nya omtalade
huvudbibliotek Deichman Björvika samt, om intresse finns och vädret är gynnsamt, Vigelandsparken. Den
enorma skulpturparken är skulptören Vigelands kvarlåtenskap, skänkt till Oslo stad. Här får vi en fin
morgonpromenad och beser den i sitt slag unika parken med endast en upphovsman till alla de många
skulpturgrupperna. På hemvägen tillbaka till Tranås gör vi rast för lunch (ingår ej i resans pris) och bensträckare.
Vår reseledare sammanfattar våra konstupplevelser och inspirerar oss till nya!

(Foton: Birgitta Kjellander)
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Resmål:

Konstresa med Tranåsbygdens Konstförening till Oslo

Datum:

29 september – 2 oktober 2022

Logi:

Oslo: Comfort Hotel Börsparken, 3*** Centralt beläget hotell på gångavstånd till
Oslo-operan och Munch-museet. Rummen är relativt små, men rena och fräscha.
Badrum med dusch. Stor frukostbuffé och mycket strategiskt läge.
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/comfort-hotel-borsparken

Pris:

SEK 7 195:-/person i delat dubbelrum (baserat på min. 25 deltagande)

I priset ingår:

Modern helturistbuss för alla lokala transporter och erfaren chaufför
3 övernattningar i delat dubbelrum inkl. stor frukostbuffé
Förmiddagskaffe/fralla dag 1
Dagens lunch inkl. alkoholfri dryck dag 1
Avskedsmiddag (tvårätters) inkl. alkoholfri dryck dag 3
Konstbesök: entréer och introduktioner/visningar: Munchmuseet, Kistefos
skulpturpark, Astrup Fearnley-museet, Nasjonalmuseet, Deichman Björvikabiblioteket samt ett konstbesök i Sverige (preciseras närmare avresa/beroende av
aktuell utställning)
Skatter, bompeng, Svinesundsbron och lagstadgade avgifter
Kunnig reseledare från BK Travel Solutions, Niklas Nilsson

Frivilliga tillägg:

Enkelrum på hotellet 1 200:- Gouda avbeställningsskydd: 6 % av resans grundpris.

Villkor:

Priset är beräknat på min. 25 betalande gäster 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 och bifogas anmälningsfakturan som är på 1 500:-. BK Travel Solutions har
ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Anmälan

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

& kontakt:
Sista anmälan:

8 juli – OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn!
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