
Fredag 5 maj  
08:00   Bussen avgår från Hamnplan, Örebro. 
   Stopp för kaffe & smörgås. 
Ca 14.00   Besök på Nationalmuseet. Efter museet 
   incheckning på Comfort Hotel Karl Johan.
19:00   Vi samlas på Egon Restaurang Byporten  
   och intar en 2-rätters middag inkl. kaffe.  

Lördag 6 maj   
10:30    Buss från hotellet till Høviksodden.  
   Besök på Henie Onstad Kunstsenter. 
   Lunch/middag på egen hand.  
   Eftermiddag/kväll fri för egna aktiviteter.

Söndag 7 maj  
09:30–11:00   Besök på Den Norske Opera. 
   Guidad rundvandring. Lunch på egen hand  
   innan hemresa. 
15:00    Avresa från hotellet.
   Stopp för kaffe & kaka på hemresan.
Ca 20:30  Hemma i Örebro.

Ingår: Resa inklusive fika på dit- och hemresan. 
Samtliga entréer och guidning på Oslo Operahus +  
tvårätters middag.
Hotellövernattning 2 nätter inklusive två frukostar, 
Kostnad: del i dubbelrum 3 890 SEK per person. 
Enkelrumstillägg +1 150 SEK per person. 

Anmälan görs på länken: https://www.sensus.se/anmal/321852 eller ring  
Sensus på telefon 019-19 27 50. För mer information kontakta Synnöve  
Mollberg Andersson 070-34 37 956 eller Jan-Aage Haaland 070-548 34 56. 
Deltagarantalet är begränsat. Först till kvarn gäller. Vi vill ha din anmälan  
snarast möjligt och senast 15 februari 2023. 

OBS! Anmälan är bindande! Betalning görs till vårt plusgiro 25 62 00-7  
senast 15 mars!

Du kan läsa mer detaljer om programmet på nästa sida!!      
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Varmt välkommen på vårens konstresa som går till Oslo. I den 
norska huvudstaden finns mycket att se. Vi besöker det helt nya  

nationalmuseet som ligger vi Akers Brygge.och Henie-Onstad konst-
center på Høviksudden. Vi får en guidning i det spektakulära opera- 
huset.  
Tid finns avsatt för besök enligt egna önskemål. Vi inkvarteras för två 
nätter på Comfort Hotel Karl Johan, centralt beläget på en lugn tvär- 
gata bara ett stenkast från Oslos huvudgata Karl Johan och med  
gångavstånd till många av Oslos sevärdheter.

Fredag 5 maj
Avresa från Hamnplan i Örebro 8.00. Vi reser med Norlig Tourings 
helturistbuss och stannar för fika efter vägen. Vi är framme i den norska 
huvudstaden vid lunchtid. Under eftermiddagen besöker vi det helt  
nybyggda Nationalmuseet. Här finns flera olika lunchrestauranger. 
Museet rymmer en stolt samling verk som huvudsakligen består av 
verk av norska målare. Det finns en speciell separat utställning som 
ägnas åt den mycket älskade Edvard Munch och hans världsberömda 
målning ’The Scream`. Det finns också verk av andra skandinaviska 
konstnärer, inklusive bilder av El Greco, Rubens och Rembrandt, samt 
en samling moderna verk och ett rum som innehåller kopior av antika 
skulpturer.  
På kvällen intar vi en gemensam tvårätters middag på Egon Restaurant 
Byporten. 

Lördag 6 maj
Vi äter vi en god frukost på hotellet och har tid att titta på de närmaste 
omgivningarna innan vi  kl.10.30 med vår buss reser ut till Henie  
Onstad Kunstsenter på Høviksodden, sydväst om Oslo. Det öppnades 
1968 av skridskoprinsessan Sonja Henie och hennes man skepps- 
redaren Niels Onstad. Deras privata samling av samtidskonst, totalt 
110 verk, samt pengar till uppbyggnad och drift av centret, donerades 
av paret. Här finns tillfälle att äta lunch för den som önskar. 
Eftermiddagen och kvällen fria för egna aktiviteter. För de som vill går 
vi gemensamt.

Söndag 7 maj
Efter en god frukost går vi en kort promenad till Oslos spektakulära 
operahus. Klockan 9.30 får vi en guidning runt i det vackra huset.  
Denna eleganta, innovativa nya opera öppnade 2008 i Bjørvika med 
utsikt över Oslofjorden. Designad av den norska arkitekten Tarald 
Lundevall. Operahuset är konstruerat av marmor, granit och glas och 
vann det prestigefyllda Mies van der Rohe-priset för samtida arkitektur 
2009. Efter guidningen ca 11.00 finns det tid för lunch i någon av Oslos 
många restauranger och för egna aktiviteter. 
Avresa från hotellet kl.15.00. Vi stannar för fika på hemresan och  
beräknas vara tillbaka i Örebro ca 20.30.

Varmt Välkomna!
Konsthallens vänner
genom
Synnöve Mollberg Andersson och Jan-Aage Haaland
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