Invitasjon på STUDIETUR 2011 til
OSLO og KØBENHAVN
Forfatter: Bjarte Hetland<bjarte@enternett.no>

16. september ? 18. september

Endelig en RBR-studietur til ?gamle RBR priser?

RBR har i år gleden av å invitere dere til
OSLO og KØBENHAVN.
Det er lenge siden vi har besøkt vår egen hovedstad, - hvor det er flere spennende utstillinger til
høsten, og i København kan vi også finne flotte utstillinger den utvalgte helg i september.

Avreise fredag blir i år med fly til Oslo på morgenen den
16. september.
Dette gjør at vi får tid til å besøke både Samtidsmuseet og Astrup & Fearnly museet i Oslo,
hvor vi blant annet skal oppleve utstillingen
?Surrounding Bacon & Warhol? - og deretter tar vi båten fra Oslo til København.
På båten blir det foredrag om
Cobra gruppen, vin smaking og middag, og en god natt søvn i gode lugarer.

På lørdag i København skal vi først og fremst besøke ?Arken?, - hvor vi spiser lunch før vi får en
omvisning på en utstilling med
Jean-Michel Basquiat og her får vi også se enda litt mer
Warhol .
Deretter tar vi bussen hjem til en kjent dansk kvinnelig kunstner
;

Vibeke Tøjner .
Her blir det omvisning i hennes atelie, og et foredrag av henne om egen kunst, etc.
Lørdag kveld er det
felles middag , og tiden før og etter middag kan deltagerne disponeres fritt, - for eksempel
gå i gallerier, gå på konsert, besøke operabygget, ta en båttur på en av kanalene, gå på bar
eller nattklubb, etc. Det blir med andre ord også tid som deltagerne kan disponere fritt.
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Søndag i København besøker vi Statens Museum for Kunst, - her skal vi få oppleve utstillingen
?Toulouse-Lautrec?, som åpner lørdag 17. september.
Hvis været er bra ? som det alltid er på RBR sine Studieturer i september, så planlegger vi også
å legge inn en
felles båttur etter besøket i Statens Museum for Kunst.
Etter
felles lunch , er det foreløpig planlagt å besøke
Glyptoteket . Her er det mye å se og mye å oppleve, - selv om de ikke har noen
spesialutstilling akkurat denne helgen hvor RBR besøker Glyptoteket.
Vi skal
bo sentralt i København, og på søndag kveld
flyr vi hjem med
direkte fly til Stavanger.
Se vedlagte detaljerte program med tidspunkter for de forskjellige besøk og aktiviteter, etc.
Deltageravgiftene blir denne gangen
bare på:

Dobbelt rom: kr. 5.950.Tillegg for enkelt rom: kr. 1.200.Deltageravgiften på årets Studietur tilsier at plassene kommer til å bli ?revet bort? raskt. Og
ettersom det er et begrenset antall billetter denne gangen, - så har vi satt maks 3 deltagere fra
samme bedriftskunstforening.
Videre er det som tidligere prinsippet ?Først til mølla??? - som gjelder også for denne turen.
Med vennlig hilsen
RBR
Styret

LYKKE TIL MED PÅMELDINGEN !
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