
Holdnr.: 222079
Fredag og lørdag d. 2.-3. december

Pris pr. person i dobbeltværelse  
kr. 3.250
Eneværelsestillæg kr. 375.
 
Prisen inkluderer
Morgenbrød+kaffe/te, buskørsel, bro-
afgift. 
Entre + frokost på CLAY Keramikmuse-
um.
Charcuteri + ost på 3. balkon i Operaen. 
Tema-omvisning på Operaen, forestil-
ling ”West Side Story”.
Overnatning på Hotel Scandic Sydhav-
nen, inkl. morgenbuffet.
Entre og omvisning på Statens Museum 
for Kunst. 
Besøg på eventyrligt julemarked i H. C. 
Andersens-kvarteret i Odense.
Turguide Bente Elisabeth Endresen. 
Turleder Lene Fribo. Bidrag til Rejsega-
rantifond. 

Tilmelding
Bemærk udflugter og lignende er ikke 
omfattet af muligheden for framelding. 
Afbestillingsforsikring tegnes ved eget 
forsikringsselskab. Ret til ændringer 
forbeholdes.
 
Kontakt FOF, hvis du er interesseret i 
denne tur.  

Tilmeld dig på telefon 86 32 55 88 eller 
mail f@f-djursland.dk eller på hjemme-
siden www.fof-djursland.dk.

Pladser i bussen tildeles efter 
først-til-mølle-princippet.

Turen går nu hjemover og vi gør holdt 
i Odense, hvor vi slippes løs ved det 
eventyrlige julemarked i H.C. Ander-
sen-kvarteret, som denne dag er 
forvandlet til et vaskeægte juleeventyr. 
Der er rig mulighed for at komme i 
julestemning og få en lækker frokost i 
gaderne med julepynt, kunsthåndværk, 
delikatesser og specialiteter. 

Således opfyldt af oplevelser og frokost 
nydes resten af turen mod Djursland 
tilbagelænet i bussen med forventet 
ankomst kl. 18.00 i Rønde og  kl. 18.45 
i Grenaa. 

Fredag og lørdag d. 2.-3. december 2022

Kulturguide kunstner Bente Elisabeth 
Endresen

EVENTYRLIGE 
OPLEVELSER I 
KØBENHAVN & 
ODENSE
- CLAY Keramikmuseum  
- OPERAEN - West Side Story 
- Statens Museum for Kunst 
- Eventyrligt julemarked

-
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Fredag den 2. december
Vi starter fra Pavillonen kl. 8.00 med 
opsamling på Rønde Rutebilstation kl. 
8.30. Der serveres kaffe og brød i bus-
sen.Undervejs vil Bente Elisabeth intro-
ducere os til turens mange oplevelser. 

Ved middagstid besøger vi CLAY Kera-
mikmuseum. Her vises Morten Løbner 
Espersens intense værkstedsarbejde 
under Covid19-pandemien med næsten 
300 værker. Som en af de mest succes-
fyldte danske keramikere, har han i 20 
år eksperimenteret fantasifuldt og far-
verigt med vasens form og udsmykning. 
CLAY huser også et skatkammer med 
perler fra de seneste 235 års dansk 
design- og industrihistorie. Her kan du 
opleve Flora Danica i selskab med en 
helt unik samling, som spænder fra 
mormors musselmalede til Frederik 6.s 
dessertstel.
 
Midt på eftermiddagen ankommer vi til 
Hotel Scandic Sydhavnen, hvor vi efter 
indkvartering og omklædning køres til 
Operaen på Holmen. Her starter vi med 
charcuteri og ost på 3. balkon, inden 
vi får en omvisning i et unikt hus, rigt 
udsmykket af nogle af landets førende 
kunstnere; Per Kirkeby, Olafur Eliasson 
og Per Arnoldi.

Aftenens højdepunkt i Operaen er den 
klassiske musical - West Side Story i 
en pragtopsætning med mere end 30 
syngende og dansende medvirkende 
på scenen. 
De udødelige hits; America, I Feel Pretty, 
Tonight, Maria og Somewhere syn-
ges på dansk. Shakespeares tragiske 
kærlighedshistorie om Romeo og Julie 
inspirerede komponisten Leonard 
Bernstein til fortællingen om de elsken-
de, Tony og Maria, og to rivaliserende 
bander i 50’ernes New York. Nyd denne 
opsætning, hvor dansen i høj grad er et 
medfortællende og dramatisk element. 

Lørdag den 3. december
Efter en lækker morgenbuffet, pakker 
vi bussen og gør klar til endnu en stor 
oplevelse; en særudstilling af Matisse. 
Henri Matisse (1869-1954) er en af de 
helt store mestre og betragtes som den 
største kolorist i det 20. århundredes 
kunst. Den franske kunstner brugte far-
ver som grundlag for sine udtryksfulde, 
dekorative og storstilede malerier. Han 
skrev engang, at han søgte at skabe 
kunst, der ville være ”en beroligende 
indflydelse på sindet, snarere som en 
god lænestol”.

I 1911 maler han kunstværket Det Røde 
Atelier, som i dag anses for at være et 
nøgleværk i europæisk kunst. Vi ser det 
på SMK – Statens Museum for Kunst; 
Danmarks nationalgalleri og vores 
hovedmuseum for billedkunst. 

CLAY Keramikmuseum
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Bente Elisabeth Endresen, 
med Galleri på Mols, 

er billedkunstner med 
udstillinger og projekter 

internationalt. Hun har 
rejst over store dele af 

jorden og er rejseleder på 
ture med fokus på kunst, 

kultur, natur og klima. 

Bente Elisabeth deler 
gerne sin glæde over de 

mange oplevelser, der 
findes både nært og fjernt 

og siger: ”Man behøver 
ikke rejse langt for at fin-
de store oplevelser – det 

gælder om at se og sanse 
hvor man er og at lade sig 

begejstre.”

Tag med FOF på denne eventyrlige tur, hvor vi  
fyldes med oplevelser af fantasifuld keramik på  
CLAY Keramikmuseum, omvisning på Operahuset 
fuldt af kunst, et højdepunkt af en musical klassiker  
“West Side Story” fyldt med kendte hits, en maleri-
udstilling af den verdenskendte Matisse på  
Statens Museum for Kunst og årets eventyrlige  
julemarked ved H.C. Andersens Hus.

Eventyrlige oplevelser


