UDSOLGT
Rejseklubben tilbyder på kunst og
kultur og gode oplevelser for alle
pengene:

Domkirken
og torvet

Nederlandene og sviptur til
Brugge fra 26.9.-2.10.2016.

Teylers Museum ved floden Spaarne i
samleren af museets genstande,
Pieter Teyler van der Hulst’s
eget hus.

På denne rejse bor vi alle dage i Haarlem
bekvemt på et attraktivt fire-stjernet hotel,
blot et stenkast fra byens imponerende
katedral ved torvet med historiske bygninger
(tv). Tæt ved hotellet findes desuden
Hollands første og ældste museum, Teylers
Museum, åbnet i 1784, med både kunst- og
videnskabshistoriske genstande fra 1700tallet. Museet for den livfulde 1600-talsportræt-maler Frans Hals (den ældste af de
tre store malere i hollandsk 1600-tal) findes i
en velbevaret og meget smuk fattiggård fra
1600-tallet. En hel dag er udelukkende
helliget Haarlems attraktioner, men der skulle
nok blive lidt ekstra tid i byen i øvrigt..
Frans Hals (1580-1666) lagde sit livsværk i
Haarlem sammen med en hel skole af
landskabsmalere.

Frans Hals Museum i
fattiggårdsbyggeri
fra 1600-tallet

Portrætter af Frans
Hals i de gamle
interiører.

Fra Haarlem tager vi to af dagene den korte vej til Amsterdam, hvor rejsens hovedformål – det
nyligt istandsatte og genåbnede nationalgalleri Rijksmuseum med mesterværkerne fra Hollands
”gyldne århundrede” – 1600-tallet, skal nydes i fulde drag. Så den første Amsterdam-dag er sat af
til de største: Frans Hals, Rembrandt og Vermeer van Delft og deres mange fremragende
samtidige– og her må hver især afgøre, hvor meget tid man vil bruge på kunsten, og hvor meget tid
man evt. vil anvende på at se nærmere på de smukke kanalkvarterer i nærheden.

Den anden dag, hvor vi er i Amsterdam, vil vi
besøge Rembrandts Hus, der nu er museum
for hans enestående og store grafiske værk og
desuden giver et godt indblik i et fornemt hus’
indretning i 1600-tallet. Eftermiddagen sætter vi
af til Van Gogh Museet, der ud over de fabelagtige samlinger af en af kunstens store koryfæer, også viser en særudstilling, der omhandler prostitution i billedkunsten i slutningen
af 1800-tallet.

Jødebruden fra ca. 1666 af Rembrandt (1606-1669)
er et af det verdensberømte Rijksmuseums mest
gribende og bjergtagende malerier.

Herunder tv. genskabelse af, hvordan Rembrandts værksted for fremstilling af raderinger kan
have set ud – i Rembrandts Hus, Rembrandthuis.
Desuden kan man se udstillet eksempler på stort
set alle de ca. 290 grafiske værker, som
Rembrandt har fremstillet i ætsning og koldnål.
Frans Hals
maleri fra
Rijksmuseum

Van Gogh-malerier fra hans
museum i Amsterdam

En af dagene vil vi drage til selve hjertet af Haag for at se den udsøgte og koncentrerede
samling af absolutte hovedværker fra 1600-tallet, hidrørende fra de kongelige samlinger og
huset i en smuk historisk bygning, Mauritshuis, hvor Grev Johan Moritz af Nassau-Siegen
(1604-79) residerede. Her står ikke mindst absolutte hovedværker af Rembrandt og
Vermeer van Delft (Pige med perleørering) stærkt i samlingen, men også bl.a. en pragtfuld
samling af blomstermalerier kan få en til at tabe næse og mund.

Ud over de faste samlinger vises en særudstilling: ”Hjemme i Holland. Vermeer og
hans samtidige”. med indlån fra ingen mindre end den engelske dronnings samlinger af
værker fra det ”gyldne århundrede” – heriblandt et at de allerfineste Vermeer-malerier.

Midt i ugen tager vi på heldagstur til Unesco-verdensarvsbyen Brugge i Belgien, byen, der
er prist for sin store betydning i 1400-tallet og idylliske, velbevarede middelalderskønhed. Her
er de udvalgte museer Groeninge Museum med blandt andet et mageløst, stort maleri (se
herunder) af den uforlignelige flamske 1400-tals maler Jan van Eyck samt det historiske Sint
Jans Hospitaal med samlingen af den fine 1400-talsmaler Hans Memlings malerier og
altertavler og anden middelalderkunst.
Rejsens pris: kr. 8500Tillæg for enkeltværelse: kr. 2500Inkluderet i prisen er alle entréer til de omtalte
attraktioner, bus****, morgenmad med rundstykke
og pålæg, kaffe og hjertestyrkning, 6 nætter på hotel
Amrath Grand Hotel Frans Hals**** i Haarlem, 5
middage ekskl. drikkevarer, samt 2 x let frokost med
drikkevarer (:på ud-og hjemrejsedagen)
Introduktion i bussen og informationsark ved
kunsthistoriker Signe Jacobsen. Rejseleder Georg
Aatorp.
Afrejse fra Papuga Bus, Lundahl Nielsensvej 1, Vejle kl. 8.00. Hjemkomst kl. ca. 21.30.
BEMÆRK:
Det er påkrævet, at
man er vel til bens
for at klare denne
rejse! Der bliver en
hel del vandring i
byerne.

TILMELDING OG BETALING sker til rejseleder Georg Aatorp
mobil 61697126 / fastnet 86297126; aatorp@mail.dk
Ved tilmelding (”Først-til-mølle-princippet”) bedes man indbetale kr.
1000,- i depositum på Konto nr.: 9872-6065804881. HUSK at oplyse
navn og ”Nederlandene”.
FØRST ved denne indbetaling er man registreret som deltager på
rejsen.

