
PRAKTISKE INFORMATIONER
Pris: pr. deltager i delt dobbeltværelse kr. 4.795,- 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 475,-

Inkluderet i prisen:
• Bustransport Aarhus-Worpswede tur/retur
• Tre nætter på centralt placeret 4-stjernet hotel: Hotel Worpsweder Tor
• 3 dage med halvpension. Måltider inkluderer tirsdag: aftensmad; onsdag: morgenmad og  

aftensmad; torsdag: morgenmad og aftensmad; fredag: morgenmad
• Entré til alle besøgsmål på turen.

Tilmeldingsfrist 1. februar 2022
Kun telefonisk tilmelding på tlf. 8612 2955, eller ved fremmøde på vores kontor i midtbyen  
FOF Butikken i H. H. Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C.
Butikken har åbent mandag-fredag kl. 10.00-15.00, samt torsdag kl. 10.00-16.30.

HUSK: at oplyse, hvem du evt. skal dele værelse med. Delt dobbeltværelse er kun muligt, hvis du  
selv på forhånd har truffet aftale om, hvem du skal dele værelse med.

Framelding:
Framelding til denne tur er muligt frem til den 1. februar 2022. Herefter er framelding kun mulig,  
hvis rejsen kan afsættes til anden side. Se vores salgsbetingelser på www.fof-aarhus.dk. 

Afbestillingsforsikring: 
Vi anbefaler, at du undersøger dækningen ved afbestilling via din egen forsikring.
Hvis du ikke har en afbestillingsforsikring igennem din nuværende forsikring, anbefaler vi, at du  
tegner en afbestillingsforsikring i forbindelse med tilmelding til rejsen.  

Praktisk:
Husk pas og det blå sygesikringsbevis. Som restriktionerne er på nuværende tidspunkt, anbefaler vi,  
at du er fuld vaccineret mod Covid-19 før du tilmelder dig, eller før afrejsen. 

BEMÆRK venligst: deltagelse forudsætter, at du er godt gående. 

Hotel:
Hotel Worpsweder Tor, Findorffsstraße 3, Worpswede.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
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Kunst, kultur og atmosfære 
i kunstnerkolonien  Worpswede
17.-20. maj 2022

Tag med FOF Aarhus, når vi skal opleve den fantastiske kunstnerkoloni 
Worpswede med levende atmosfære og masser af kunst og kultur.

Kunstnerkolonien Worpswede opstod i årene omkring 1900, da en flok  
kunstnere bosatte sig i byen. Det tiltrak endnu flere, og byen bærer virkelig 
præg af de mange kunstnere, der har levet der, i form af særprægede huse,  
mange museer og gallerier. Da det stadig er et sted, hvor mange kunstnere bor, 
er der også mange mindre udstillinger og værksteder for kunsthåndværk.

Vi vil besøge de mange museer, hvor flere navne går igen, som fx maler,  
billedhugger og arkitekt Bernhard Hoetger, der byggede Große Kunstschau for 
snart 100 år siden. Af andre malere skal nævnes Fritz Mackensen,  
Otto Modersohn, Hans am Ende og en af de helt store, Heinrich Vogeler.  
Af kvindelige kunstnere har de fleste hørt om Paula Modersohn-Becker,  
men også Ottilie Reylaender og Martha Vogeler har sat deres præg på 
Worpswede. Vi vil opleve både ny og ældre kunst, da flere af stederne ofte har 
særudstilling med nyere kunstnere.

Rejseledere: Billedkunstner Kirsten Carlsen og historiker Christian Egander Skov.  

PROGRAM

Tirsdag 17. maj 

Kl. 08.00: Afgang fra busholdepladsen ved Musikhuset i Aarhus. 
Vi sørger for smurte rundstykker og kaffe eller te. Husk madpakke til frokost.
Vi gør et stop ved Gottorp Slot på vejen derned, og ser den aktuelle kunstudstilling.

Kl. 16.00: Ankomst ved Hotel Worpsweder Tor.
Check in på værelset, og efterfølgende tid til at gå en tur i området. 

Kl. 18.00: Aftensmad på hotellet. 

Onsdag 18. maj 

Kl. 09.00: Vi går mod Große Kunstschau og ser de særprægede bygninger udefra, 
før udstillingen åbner kl. 10. Derefter frokost på egen hånd, før vi skal videre.

Kl. 12.30: Vi går til Barkenhoff – Museum for Heinrich Vogeler.
Undervejs tilbage til byen går vi gennem skoven og ser ”Die Käseglocke”. Derefter 
kan man fx se udstillingen i Galerie Altes Rathaus, Galleri Hotel Village eller andre 
mindre gallerier/værksteder.

Kl. 18.00: Aftensmad på den græske restaurant Taverne Lakis (800 m fra hotellet).

Torsdag 19. maj 

Kl. 09.00: Vi går omkring den meget historiske kirkegård på vej til vores besøg  
på Worpswede Kunsthalle. Derefter frokost på egen hånd, før vi skal videre.
Kl.12.30: Vi går til Haus im Schluh, Martha Vogelers hjem og skole for tekstil og 
vævning, foruden museum for Heinrich Vogelers malerier og møbler. Derefter kan 
man fx se værksteder og butikker på Bergstraße og Hembergstraße.

Kl. 18.00: Aftensmad på restauranten Worpswede Bahnhof (800 m fra hotellet).

Fredag 20. maj 

Kl. 09.00: Afgang mod Aarhus. 
Inden vi forlader Worpswede, kører vi lige et par kilometer uden for byen for  
at se kanalen og den lille havn, hvortil de sejlede tørv i specielle træbåde. Her  
genkender man motiver og stemninger, som ofte går igen på nogle af malerierne,  
vi har set på museerne. 
 
Undervejs på hjemvejen gør vi stop på en rasteplads, hvor der er mulighed for at 
købe lidt frokost.

Ankomst til Musikhuset Aarhus ca. kl. 18.00.

Paula Modersohn-Becker

Fritz Mackensen

Hans am Ende


