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Välkommen till höstens
kulturaktiviteter!
Nu är det åter dags för höstens utflykter i det kulturella landskapet. Vi börjar
med en tur till konstmuseet Arken och kombinerar den med ett stopp inne i
Köpenhamn och ett besök på Davids Samling. Som vanligt bjuder vi även in
till en föreställning på Malmö Opera där de nu under hösten ger musikalen
Skönheten & odjuret.

Konstmuseet Arken och Davids
samling den 19 oktober

Följ med på vår tur till konstmuseet Arken strax sydväst om Köpenhamn.
Där visas några av Pablo Picassos (1881-1973) bästa verk i specialutställningen
Elsket af Picasso: Kærlighedens magt. Utställningen har skapats i nära samarbete med Musée national Picasso-Paris.
Arken presenterar 51 verk inom måleri, skulptur, teckning och grafik – bl a
många mästerverk från parismuséets samling. Utställningen ger oss en ny syn
på förhållandet mellan Picasso och hans relation till sina modeller.
På Arken visas även en utställningVärlden i förändring där en ung konstnärsgeneration född på 80-talet presenterar sina installationer med mera. Utställningen visar unga samtidskonstnärers nytänkade och experimenterande i nya
material och med nya uttrycksformer.
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Efter besöket på Arken åker vi in till Köpenhamn och kliver av vid Davids
Samling vid Kongens Have cirka 10 minuters promenad från Kongens Nytorv.
Här får du egen tid till att äta, ströva, shoppa eller vad som passar dig. Vi ses
åter vid Davids Samling kl 15.00. (Eftersom utställningen på Davids Samling är
gratis kan du som inte deltar i guidningen - se nedan - välja tid själv.)

Davids samling innehåller tre permanenta samlingar: islamisk, äldre
europeisk och nyare dansk samling. Den islamiska samlingen visar utsökt
konsthantverk från 600-talet till mitten av 1800-talet från ett område som
sträcker sig från Spanien till Kina och från Uzbekistan till Jemen. Den äldre
europeiska samlingen innehåller ett urval av konst från 1700-talet och 1800talet – möbler, franskt och tyskt porslin, dansk fajans, silver och målningar. Den
nyare danska samlingen består av målningar och skulpturer från 1880 till 1950.
Du kan välja att delta i en guidning på knappt en timme till en kostnad av 80
kr. Vi rekommenderar den. Ange på anmälningstalongen om du önskar delta.
Datum

Lördagen den 19 oktober 2019

Tider

Avfärd från Vårvädersvägen kl 08.45
Hemkomst cirka kl 17.30
Hålltider
Ankomst Arken kl 10.00
Avfärd Arken kl 12.00
Ankomst Davids samling kl 13.00
Egen aktivitet
Återsamling vid Davids samling kl 15.00
Guidning på Davids samling kl 15.15
Avfärd från Davids samling kl 16.45
Ankomst Klostergården cirka kl 17.45

Obs

Lokalerna är små och på flera plan. Hiss finns.
Rörelsehindrade kan ha besvär av golvens lite
olika nivåer och en del trånga passager.

Pris

360 kr. Vid deltagande i guidningen vid Davids samling
tillkommer 80 kr.
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Skönheten & odjuret
Nu gör Malmö Opera sin största musikalsatsning sedan Kristina från Duvemåla
med en spännande, rolig och dramatisk uppsättning av Disneys Skönheten och
odjuret, som i sin tur utgår från en fransk folksaga. Möt de älskade karaktärerna
som vi känner igen från den klassiska Disneyfilmen och förlora dig i sagans
underbara värld i en uppsättning för alla åldrar. Det är en romantisk fantasy att
se förbi en persons yttre och istället se hennes hjärta.
Handling
En bortskämd prins har förvandlats till ett odjur som straff för sin elakhet och
snålhet. För att återfå mänsklig form måste han lära sig att älska och att bli
älskad. Skamfull och bitter lever han isolerad i sitt slott, endast omgiven av sitt
tjänstefolk som också blivit förtrollade – till möbler, ljusstakar och porslin! När
skönheten plötsligt dyker upp ställs allt på ända. Sakta men säkert börjar
odjurets hjärta att tina upp. Men hinner det udda paret finna äkta kärlek innan
det är för sent?
Regi och scenografi
Linus Fellbom regisserar och med sig har han scenografen Dan Potra. Här på
Malmö Opera gjorde de häromåret Hans och Greta och i Stockholm en
spektakulär uppsättning av operan Dracula som gjorde enorm succé. I
Skönheten och odjuret har de sannerligen inte sparat på krutet. Det blir en
uppsättning med extra allt, fantastiska kostymer och magiska inslag.
Roller
Odjuret/prinsen
Belle

Fred Johanson
Sofie Gunnarsson
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Datum och tid

Söndagen den 17 november kl 16.00

Tider

Avfärd från Vårvädersvägen kl 15.15.
Föreställningen börjar kl 16.00

Pris

520 kr för vuxna, 350 kr barn upp till 17 år och
studerande oavsett ålder med CSN-kort eller Mecenatkort.

Detta gäller ....


Sista anmälningsdag är söndagen den 15 september 2019, först till kvarn
om platserna inte räcker …



Anmälan ska lämnas i brevlådorna på vicevärdskontoren för Vårregnet
resp Vårvinden.



Bekräftelse på att plats reserverats lämnas senast onsdagen den
18 september



Gäster kan tas med i mån av plats (en gäst per hushåll)



Anmälan är bindande och betalning ska göras i förskott senast den
25 september enligt anvisningar på bekräftelsen



Beställd plats tas ej tillbaka oavsett skäl (sjukdom etc). Du får däremot
lämna över din plats till annan medlem i föreningarna

Välkommen med Din anmälan!
För Brf Vårregnet
Marie Björklund Margaretha Lindelöf

För Brf Vårvinden
Tilly Ajger

Vi har reserverat operabiljetter till

Tosca den 16 februari
Mer information kommer i december
tillsammans med inbjudan för våren 2020
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ANMÄLNINGSTALONG

Datum då du lämnar
din anmälan

Arken och Davids samling 19 oktober

_________________

Antal platser till vuxna boende i föreningen
I mån av plats önskas plats till en gäst
Om jag inte kan ta med en gäst, önskar jag
avstå från min biljett
Antal personer som önskar guidning

__________

Skönheten & odjuret på Malmö Opera den 17 november
Antal platser till vuxna boende i föreningen
Antal platser till barn upp till 17 år och
studerande oavsett ålder med CSN-kort
eller Mecenatkort.
I mån av plats önskas biljett till en gäst
Om jag inte kan ta med en gäst, önskar jag
avstå från min biljett

________________________________________________________________
Namn (texta, tack!)
________________________________________________________________
Adress inkl antal trappor
________________________________________________________________
Endast för boende i Vårvinden - Lägenhetsnummer
Telefon _________________________________________________________
E-post __________________________________________________________

Sista anmälningsdag är söndagen den 15 september.
Anmälan lämnas till vicevärdskontoren för Vårregnet resp Vårvinden.

Obs! Anmälan är bindande.

