seniorklubben

gladsaxe rådhus
Sensommerudflugt 2022
Besøg på Holmegaard Værk, Fensmark,
torsdag den 22.september 2022.
Med bus fra Gladsaxe Rådhus

Et besøg på Holmegaard Værk har alt, hvad hjertet begærer - fra imponerende udstillinger og
medrivende historier til smuk natur, kulturhistoriske bygninger og gastronomi i absolut særklasse.
Holmegaard Værk er en magisk oplevelse fyldt med glas, keramik og design Gør dig klar til at blive
blæst omkuld af spektakulære glaspustere, blive bjergtaget af 42.000 stykker Holmegaard-glas og gå
på opdagelse i verdens største Kähler-samling. Eller hvad med at gå en tur i den forunderlige og
idylliske glasby, der omkranser Holmegaard Værk som en blød rand? Eller tage en tur i den smukke
Holmegaard Mose, der ligger kun et stenkast fra museet?

PICASSO - EN HYLDEST TIL KERAMIKKEN

Oplev Picasso, som du aldrig har oplevet ham før, når Holmegaard Værk helt eksklusivt præsenterer
udstillingen ”Picasso - en hyldest til keramikken”. Udstillingen består af 50 keramiske værker fra den
amerikanske Rosenbaum Collection, som aldrig før har været udstillet i sin helhed i Danmark.
Picasso havde en enorm lyst til at udforske og lege med nye materialer, der kunne rumme hans
kreativitet og fortællinger. ”Hans keramik sprudler af farver, energi og overskud og vidner om en
enorm livsglæde. Med udstillingen tegner vi et portræt af Picasso som det legende og ekstremt
kreative menneske, han var”, fortæller museumschef, Thorbjørn Kolbo.
Læg så dertil oplevelsen med en guidet rundtur.
Med en museumsguide kommer du lige et spadestik dybere i historien. Her får du fortalt alle de
skjulte historier og små finurligheder, som du måske ikke selv havde opdaget.

Praktiske informationer:
Program
Kl. 09.00 Afgang med bus fra Rådhuspassagen til Fensmark og Holmegaard Værk
Kl. 10.30 Ankomst Holmegaard Værk - guidet rundtur i mindre grupper.
Kl. 12.30 Frokost i Holmegaard Værk’s restaurant, hvor der serveres en smørrebrødsplatte og en enkelt genstand (vand, vin, eller øl.)
Kl. 13.30 På egen hånd
Kl. 14.15 Afgang mod Gladsaxe
Kl. 16.00 Ankomst Rådhuspassagen
Pris: Seniorklubbens medlemmer kr. 350, - ægtefæller 400,- . prisen er inkl. transport, guidet
rundtur , frokost og 1 genstand. ( evt. kaffe for egen regning)

Vigtigt:
Der er plads til 60 deltagere. Bussens kapacitet. Så “først til mølle” er gældende.

Bindende tilmelding senest den 1. september 2022
Vi gør opmærksom på, at medlemmer har første prioritet og evt. ægtefællers deltagelse meddeles efter
den 1. september.

Tilmelding og betaling kan ske på følgende måder:
A. Via seniorklubbens mail seniorklubglxraadhus@gmail.com
C. Telefonisk på mobil nr.: 20 96 07 08
Betaling via netbank til konto 5332 - 0245110, Arbejdernes landsbank, Gladsaxe afd. Søborg
Hovedgade 193, 2860 Søborg.
Undtagelsesvis betaling kontant på dagen. Husk at notere på tilmeldingen, hvis du betaler kontant.
Husk tydelig afsender på overførslen. Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt, når din
betaling er registreret i banken.

De bedste seniorhilsner
Seniorklubben Gladsaxe Rådhus
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