WEEKENDTUR TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND
Lørdag 14. september - søndag 15. september 2019
med turguide Hardy Andersen
Med bus fra Grenaa kl. 07.00 kører vi via Rønde kl. 7.30 til Aarhus. Herfra går turen videre med Molslinjen til Odden,
og efter en kort køretur venter os en ny smuk sejltur, nemlig turen Rørvig-Hundested.
Første stop på turen er ved Hundested Sandskulptur Festival i Hundested.
Mere end 350.000 besøgende har sat deres fodaftryk i sandet omkring de fascinerende kunstværker på festivalen,
der i 2019 afholdes for 8. år i træk. Internationale kunstnere har fået frie hænder til at fortolke myter og legender –
på godt og ondt. I det gyldne sand udspiller historiefortællingerne sig i monumentale og forgængelige kunstværker,
der byder på alt lige fra græsk mytologi til pop art.
På festivalområdet findes borde, bænke og overdækket terrasse, og her nyder vi vor medbragte frokost. FOF giver en
”lille en” til frokosten.
Derefter kører vi den korte tur til Polarforskeren Knud Rasmussens hus,
hvor vi besøger huset og får fortalt historien om Knud Rasmussen.
Knud Rasmussen har haft stor betydning for udforskningen af Grønland.
De syv ekspeditioner, han tog initiativ til, har hver især givet et betydeligt
videnskabeligt udbytte. Knud Rasmussen skrev flittigt mellem
ekspeditionerne. Hans forfatterskab rummer både videnskabelige skrifter,
rejseskildringer og oversættelser af inuitsagn, -eventyr og -sange.
Knud Rasmussen tog selv initiativ til opførelsen af arbejds- og
sommerhuset i bakkerne ved Spodsbjerg Fyr. Huset stod færdigt i 1917.
Her planlagde han sine ekspeditioner, arbejdede på sine manuskripter, og
her mødte han venner, forfattere og kollegaer.
Herefter kører vi til Helsingør, hvor vi indkvarteres på kursusstedet
Konventum, der ligger i en stor park med havudsigt - fantastisk smukt ud mod
Øresund. Personalet her er meget servicemindede og venlige, og såvel
middagen som morgenmaden kan vi glæde os til.
Konventum blev bygget i 1969 og har siden vakt international anerkendelse
med sin unikke arkitektur, der med sine 20.000 kvm imponerer de fleste. De
forskellige niveauer, charmerende atriumgårde og unikke rum rundt omkring i
huset vidner om arkitekter med både mod, idealisme og visioner om at bygge
noget ganske særligt.
Det helt fantastiske ved dette sted er de utallige kunstskatte, samlet gennem
årtier, som stedet gemmer på. Det er Danmarks største private kunstsamling
med over 1.200 unikke værker af moderne kunst fra 1950erne og frem til i dag.
De over 100 repræsenterede kunstnere tæller bl.a. Jorn, Kirkeby, Trampedach,
Hornsleth, Heerup og Malinovski - og der kommer hele tiden nye til. Efter
rundvisningen venter os en lækker 2-retters middag og kaffe i de smukke
omgivelser.

Efter en god nats søvn er der morgenbuffet, og herefter kører vi til Kronborg, hvor der venter os endnu en unik
oplevelse, nemlig M/S Museet for Søfart, der i 2013 flyttede til en ny, underjordisk bygning placeret rundt om og
under jorden i tørdokken på det tidligere Helsingør Skibsværft.
Det var den verdensberømte tegnestue BIG med arkitekt
Bjarke Ingels i front, der løb med sejren i konkurrencen
om at få lov til at udforme det nye museum.
Det nye M/S Museet for Søfart modtog stor omtale og
anerkendelse i både ind- og udland efter byggeriet, og det
var især museets spektakulære arkitektur, der fik
opmærksomhed.
I 2014 blev museet optaget på New York Times'
prestigefulde liste "One of 52 places to go to", mens det af
National Geographic blev omtalt som "One of 10
museums to travel to for their stunning structures". Den
engelske tv-station BBC udråbte museet til "One of the
eight greatest new museums". Museet fortæller på en utroligt spændende måde og med masser af billeder, lyd- og
filmstumper om dansk søfarts historie fra ca. 1500 til i dag.
Så går turen tilbage mod Jylland. Undervejs besøger vi syd for Nykøbing S. Hempels Glasmuseum, dels for at nyde stedets
glimrende frokostbuffet, dels for at opleve Danmarks største private glassamling. En samling, der hvert år forøges gennem
diverse nyindkøb, og hvor adskillige østjyske glasmagere også er repræsenteret.
Sidst på eftermiddagen kører vi mod Odden for at tage færgen tilbage til Aarhus. Vi forventer at være tilbage i
Grenaa ved aftentide.
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Det fulde beløb betales i forbindelse med tilmelding, som er bindende. Afbestillingsforsikring er deltagerens eget
ansvar. Plads i bussen fordeles efter ”først-til-mølle”-princippet. Ret til ændringer forbeholdes.
I prisen er inkluderet:
 Bustransport. Færgebilletter.
 Overnatning på Konventum i delt dobbeltværelse, læs mere www.konventum.dk
 1 x morgenmad, 1 x frokost, 1 x 2-retters middag med kaffe
 Entreer og omvisninger iht program
Ikke inkluderet: drikkevarer.
Rejsearrangør: FOF-Djursland, Medlem af Rejsegarantifonden – nr. 2260.
Guide Hardy Andersen har igennem rigtig mange år været FOFs guide på korte og lange
kulturelle rejse. Hardy, som er tidligere kulturhusleder ved Pavillonen i Grenaa, er en dygtig
og engageret formidler. Han har stor viden inden for kultur, natur, kunst, politik, litteratur,
musik m.m.

Kontakt FOF hvis du er interesseret i denne tur.
Tilmeld dig på telefon 86 32 55 88 eller på www.fof-djursland.dk

