INVITATION
Oplev Street Art på byens gavle i Holbæk
SØNDAG. 14. AUGUST KL. 11.00 - ca. 14.00
Turen
Vi gentager succesen fra sidste års kunsttur til KØS og inviterer denne gang til Holbæk for at
opleve byens gavlmalerier fra udstillingen Holbæk Art 2014. Planen er, at vi følger kunstruten til
fods og fortæller lidt om kunstneren og det aktuelle værk. Ruten er 2,5 km og varer ca. 2 timer.
Efter kunstvandringen spiser vi `frokost i det grønne´ og vi sørger selvfølgelig for mad og drikkevarer. Se kunstkort- og rute på side 2.
VI UDLODDER 10 GRATIS PLADSER TIL BØRN - et tilskud fra kommunen vi har valgt at bruge
på turen til Holbæk, da vi ved at flere klasser i år har haft Street Art på skemaet i billedkunst.
PRAKTISK INFO
Afgang Dragør
Samkørsel fra Dragør kl. 10.00 v/ Dragør Stationsplads
Mødested Holbæk Foran Holbæk station, Jernbane Plads 7, 4300 Holbæk - kl. 11.00.
Afgang senest kl. 11.15
Beklædning
Husk praktisk fodtøj og tøj efter vejret
Pris
Arrangementet er gratis for medlemmer
Gæster
Voksne 125 kr.
børn 75 kr.
Transport
Vi satser på at kunne arrangere samkørsel, ellers er der gode togforbindelser til Holbæk
Tilmelding
Tilmelding kan ske via mail til Lisbeth Anker: lisbeth.anker@yahoo.com eller
Mette Bache: mette@r7b.dk (mails´ne er klikbare;-)
Bemærk!
Max antal deltagere 30 ps., derfor ’først til mølle’- princippet.
Frist for tilmelding Senest tirsdag dag d. 9. august
Oplys venligst ved tilmelding
1) Antal deltagere hhv. voksne og børn
2) Om du/I selv sørger for transport til Holbæk og evt. har mulighed for at medtage
andre deltagere
3) Ønsker at køre med andre, hvis der er plads
Kort om Holbæk Art
Holbæk Art er en tilbagevendende kunstevent, der afvikles hvert andet år (også kaldet biennale),
og som har til formål at formidle samtidskunst på nyskabende vis ved at omdanne det offentlige
rum i Holbæk bymidte til et billedgalleri. Udstillingen, som vi skal se, fra 2014 er kurateret af
billedkunstneren John Kørner, der selv har bidraget med et værk.
Se mere på http://www.holbaekart.dk
Find os på www.refleksioner.org og Facebook/refleksioner
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