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Heldagstur til NATIONALMUSEET
med rundvisning på Slotsholmen

Lørdag d. 28. april 2012 kl. 8 – 18

senest tilmelding og betaling 25. april 2012

Museumsforeningen inviterer alle kulturhistorisk interesserede på bustur til NATIONALMUSEET i København og derefter rundtur på
SLOTHOLMEN hvor vi ser Thorvaldsens Museum, Christiansborg, Slotskirken, Højesteret m.m.
Turen er inkl. Transport – Guidet rundtur – Forplejning. Pris pr. person: Kr. 150,- for medlemmer og Kr. 250,- for ikke medlemmer.
Tilmelding og program: E-mail: john@holmer-as.dk eller tlf.: 40 46 01 12.

Hvor lang tid siden er det nu, vi har været
på Nationalmuseet? Har vi set den nye
glas overdækning af den gamle ankomstgård?? Vi er vist mange i den situation.
Nu er muligheden for en stor museal
oplevelse til en overkommelig pris til
stede igen.

Rundvisning på
Slotsholmen

Gennem ni forskellige nedslag i
historien, viser udstillingen, hvordan
Europa har spillet sammen med den
omgivende verden i 2500 år, hvor
globaliseringen stiller nye udfordringer
til Europa.

På fotoet herover kan ses hvilket syn, der
møder os, når vi kommer ind i det ”nye”
Nationalmuseum.
Bestyrelsen havde først valgt at fokuserer
på Museets udstilling om Danmarkshistorien fra 1660 til 2000. I sær den
sidste del af udstillingen, som handler om
tider mange af os husker tilbage på har
mange pudsige facetter.

Europa møder Verden
Den nye udstilling med navnet Europa
møder Verden er imidlertid så unik en
udstilling, den må vi ikke ”misse”.
Europa er i konstant forandring og i
konstant dialog med verden omkring os.

Efter frokost i Nationalmuseets spisesal
går vi en rundtur på Slotsholmen – til den
tid – i et forhåbentlig dejligt forårs vejr.
Ved Thorvaldsens Museet vil vi bl.a. gå
tæt på facadefrisen, der fortæller om
Thorvaldsens ankomst til København
efter et langt liv i Rom og udlandet.

Program:
Kl. 08.00: Bus i Stege v. Turistkontoret.
Kl. 08.30: Bus i Vordingborg, Kvikly.
Kl. 09.00: Bus i Bårse ved Motorvejen.
Kl. 09.35: Formiddagskaffe v. Karlslunde
Kl. 10.30: Ankomst Nationalmuseet.
Kl. 13.00: Frokost i spisesalen.
Kl. 14.00: Rundtur på Slotsholmen.
Kl. 15.30: Eftermiddagskaffe.
Kl. 16.30: Hjemkørsel fra Nationalmuseet

Tilmelding:

Udstillingen er et stemningsfuldt mix af
levende billeder i meterhøje projektioner, Nationalmuseets egne genstande,
og et spor af QR-tags du kan scanne
med din smartsphone og selv bidrag.
Det er en teknik vi også vil se på det
nye borgcenter i Vordingborg om blot
et års tid.

Se i annoncen herover.
Betaling :
Sker til foreningens bankkonto:
Reg nr. 6140 – Konto nr. 000 41 17 949
HUSK AT ANFØRE:
Medlemmer: Navn og medlemsnummer.
Ikke medlemmer: Navn og telefon
HUSK medlemskort eller legitimation
inden opgang i bussen.

