Nyhedsbrev
KUNSTFORENINGEN RASMUS KØBENHAVN

Nummer 80

November 2016

Kære medlem,
Så er her endnu et tilbud på en tur til Venedig fra din kunstforening. På gensyn.
Venlig hilsen
Bjarne Heide Jørgensen

Tur til Biennalen i Venedig 2017—VIVA ARTE VIVA
30. september – 3. oktober 2017
Hvert andet år inviteres til samtidskunstbiennale i den smukke by Venedig. Kunstforeningen har gode traditioner med besøg ved Biennalen.
Vi flyver med Norwegian direkte til Venedig lufthavn, hvor vi stiger om bord i et par hurtige taxabåde, der sejler os til
hotellet Nuovo Teson, der ligger ved vapparettostoppestedet Arsenale og 300 meter fra Markuspladsen. Her bor vi tre
nætter med morgenmad.
Afrejse lørdag den 30. september 2017 kl. 11.35. Hjemkomst tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 15.20.
Programmet ligger ikke fast endnu, da programmet for Biennalen ikke er offentliggjort endnu. Men vi skal naturligvis have
rundvisning i de to dele af Biennalen, herunder skal vi besøge Kirstine Roepstorffs udstilling i den danske pavillon. Biennalen er kurateret af Christine Macel og har fået overskriften VIVA ARTE VIVA. Meget af Biennalen foregår andre steder i
byen, så vi vil opsøge forskellige udstillinger. Der bliver nok også plads til besøg i Palazzo Grassi, Palazzo Bembo m.m.
I prisen indgår fly; transfer lufthavn-hotel; hotel 3 nætter i dobbeltværelse med morgenmad; lokaltransport; adgang til
Biennalens to udstillingsområder med rundvisning; øvrige udstillinger; middag med drikkevarer lørdag og mandag; samt
frokost med drikkevarer søndag og mandag.
Prisen er 9.000 kr. pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 1.900 kr. Prisen er beregnet på 16 deltagere.
Hvis vi bliver 20 deltagere, nedsættes prisen med 400 kr.
Tilmelding hurtigst muligt til Bjarne Heide Jørgensen på bjarneheide@hotmail.com
Når accept er modtaget fra rejselederen, indbetales depositum pa 2.000 kr.pr. deltager på foreningens konto: Reg.nr.
1551 – kt.nr. 16671649 mærket Venedig.
Restbeløbet betales inden 1. juli 2017.
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