AMSTERDAM
Kunst- og kulturrejsen 2015
28. september - 2. oktober

Mariagerfj rd
Kunstforening

I et par år har der været flere ønsker om en kunst- og kulturrejse til Amsterdam. Det sker i år i den sidste
uge af september, som vejrmæssigt anses for at være et gunstigt tidspunkt. Måske er det derfor, at der
netop i september afholdes den ene kongres efter den anden med et deraf følgende hårdt pres på hotelkapaciteten – dog især på de 4 og 5 stjernede. Med det hollandske prisniveau in mente skal vi dog bo lidt mere
beskedent, men ordentligt og centralt.
Turen vil som altid ske med Olesens Busser fra Støvring, hvis sikkerhed og service vi kan være glade
for. Bort set fra en køretur til bydelen Java Island, vil bussen holde stille under hele opholdet. Trafikken i
Amsterdam muliggør ganske enkelt ikke buskørsel (og slet ikke parkering) i den indre by. Derfor udstyres
alle deltagere med et Amsterdam Card, som både giver adgang til museer m.m. samt ubegrænset brug af
offentlige transportmidler (i praksis sporvogne).
Det kan ikke anbefales gangbesværede at deltage, da man både i byen og på museer kommer til at gå
en del.
Køreturen til og fra Amsterdam er relativ lang, men vi har valgt ikke at forcere turen. I stedet er der lagt en
rute med indholdsrige ophold, så turen i sig selv også bliver en oplevelse.
Kalkriese i nærheden af Osnabrück er stedet, hvor germanerne på Kejser Augustus’ tid standsede den
romerske hærs fremmarch. Varusslaget ved Teutoburger skoven blev et afgørende vendepunkt i euro
pæisk historie og betragtes som grundlag for senere tysk identitet. Lidt ligesom Jellingestenenes betydning
i Danmark. Kalkreise museum fortæller om slaget og senere udgravninger og har en restaurant, hvor man i
forbrødringens navn kan få en romesk-germansk menu.
Efter stormfloden i 1953, som kostede 1.800 mennesker livet og oversvømmede 2.000 km2, blev et storstilet kystsikringsprogram iværksat. I 1996 var stormflodsbarieren Nieuwe Waterweg færdig. Mod nord var
allerede i 1930’erne den store dæmning Afsluitdijk anlagt til sikring af polderne. På hjemturen køres ad
denne vej og videre gennem Friesland.
Reijksmuseum er det nederlandske nationalmuseum med store samlinger af især kunst, håndværk og
historie, herunder asiatisk. Mængden af kunst alene er overvældende. Rembrandts Nattevagten regnes for
hovedværket. Ved besøget koncentrerer vi os om enkelte værker, så der også bliver mulighed for at gå på
egen hånd i det store hus med ca. 200.000 udstillede værker. Reijksmuseum blev indviet i 1885 og gennemgribende renoveret for et par år siden.
Van Gogh Museet i Amsterdam rummer verdens største samling af kunstneren. I den moderne museumsbygning er kunstværkerne vist i en tematiseret ophængning, som fremmer indsigt og overskuelighed. På
en tur rundt i museet møder man gang på gang nogle af de mesterværker, vi kender fra kalendere og reproduktioner. Hovedbygningen er tegnet af arkitekten Gerrit Rietveld i 1973. En sidebygning blev i 1999 føjet
til – tegnet af den japanske arkitekt Kisho Kurokawa, som også står bag opførelsen af endnu en spændende
bygningsdel, et stort transparent foyerområde, som efter planen åbner en uge før vores besøg.
Museet for moderne kunst hedder Stedelijk Museum og ligger lige ved siden af Van Gogh Museet. Den
ældste del er bygget i 1885 tegnet af Amsterdams stadsarkitekt Adriaan Willem Weissmann. For få år
siden blev en moderne tilbygning med café og foyerområde opført ud mod parken ved det hollandske
arkitektfirma Benthem Crouwell Architects. Museet rummer en af de største samlinger med moderne og
samtidskunst. Fra Picasso til Rauschenberg. Kunsthåndværk. De Stijl og COBRA.

COBRA gruppen nåede i de 3 år, den eksisterede at skabe basis for en helt ny tænkning i efterkrigstidens
kunstverden. De enkelte kunstnere som Dotrement, Jorn, Corneille, Karel Appel og Carl-Henning
Pedersen fortsatte selvfølgelig med at arbejde. Cobra museum har den intention at blive centret for Cobra
bevægelsen samt for moderne kunst i det hele taget. Museet er ikke stort, men nyt og ligger i forstaden
Binningen som en del af et moderne bycenter og ud til en lille sø. Til september forventes en særudstilling
med Joan Miró.
Rembrandthuis er en typisk renaissancebygning beliggende i den indre by ved en af de mange kanaler.
Rembrandt boede og arbejdede i det smukke hus i sine velmagtsdage. Det er i dag indrettet som et museum, der giver en så levende oplevelse, at man ikke vil undre sig, hvis man i et af rummene skulle støde
på mesteren. Rembrandt var et geni, men ikke på det økonomiske område. Han tjente mange penge, levede
godt, men glemte at betale afdragene på huset, så i 1658 måtte huset sættes på auktion. Da havde Rembrandt boet der i 20 år.
Concertgebouw regnes for et af verdens 3 bedste koncerthuse med hensyn til akustikken. Det er bygget i
1888, tegnet af arkitekten Adolf Leonard van Gendt med Gewandhaus i Leipzig som forbillede. Selv om
der er plads til 2.037 tilhørere i den store sal, skal vi være der i god tid til den såkaldte Free Lunch Concert,
som er hver ondag. Hvis nogen ønsker at komme til koncert en aften, vil tirsdag eller onsdag passe bedst.
Billetter købes på Concertgebouws hjemmeside.
Amsterdams centrale bydele forekommer i arkitektonisk henseende homogene og harmoniske præget af
landets rige periode i 16- og 1700-tallet. De mange gavlhuse står side om side og byder med stejle trapper
velkommen. Enkelte steder er præget af et byggeboom i slutningen af 1800-tallet, og uden for bymidten
får spektakulært og fremragende ny arkitektur lov til at demonstrere landets stærke position på området.
Men ellers er Amsterdam en gammel by. På den baggrund kan det undre, at byens ældste bygning er Oude
Kerk fra 1306. Kirken er meget stor, bliver selvfølgelig brugt til kirkelige handlinger, men også til udstillinger med moderne kunst. I dette forår med videokunstneren Tony Oursler. Kongepaladset er oprindeligt
fra ca. 1650, blev ombygget under Napoleon og anvendes i dag til repræsentative formål. I China Town
er gadeskiltene naturligvis dobbeltsprogede, og så bliver man pludselig glad for at konstatere, hvor let det
er at forstå hollandsk. Sproget i Red Light District siges at være internationalt. Om det næste gadehjørne
findes huse for datidens meget velhavende borgerskab. Enkelte af disse huse er indrettet som museer. Det
gælder bl.a. Van Loon familiens imposante bolig, Willet-Holthuysens lille palæ, Museum Geelvinck
Hinlopen Huis og såmænd også Bibelmuseet.
Når man kommer til bagsiden af mange huse, kan man ofte glæde sig over, at det på et lille areal er lykkedes at anlægge en egentlig have eller i det mindste en grøn baggård.
Det gamle dokområde i Amsterdam havn er i nyere tid omdannet til store boligområder, hvor dygtige
arkitekter har fået hver sit område. Tegnesuen Sjoerd Soeters fik opgaven med Java Island og besluttede
at føre byggetraditionen fra det indre Amsterdam videre. Det vil sige at skabe et homogent og harmonisk
byggeri ved stor diversitet. Husene skulle være forskellige og ens på samme tid. Tegnestuen valgte at
invitere et større antal arkitekter til at deltage, og resultatet er blevet et meget spændende og levende nybyggeri, som modvirker ghettodannelse - altså ingen dominans af hverken velhavere eller socialt udsatte,
men med plads til alle. Det er lykkedes!
Drivhuse og gartneri tilhørende Amsterdam Stadsgartneri lå i en årrække faldefærdige hen. I 2001 købte
Michelin kokken Gert Jan Hagemann gartneriet og åbnede Restaurant De Kas. Drivhuse blev renoveret,
omgivelserne indrettet som park og nyttehave. Stedet var fra starten en gourmet restaurant baseret på de
bedste hollandske råvarer, herunder egne produkter fra have og drivhuse. Menuen er på tre retter og bestemmes suverænt af kokken.

På hele turen vil cand. scient. polit, tidligere minearbejder og maskinmester med meget mere, cand mag i
kunsthisorie Finn Seidelin være vores kyndige guide.
Quentin Hotel og Hotel Kooyk er 2 små charmerende nabohoteller indrettet i 1700-tals huse centralt
beliggende ved en af de mange kanaler. Det er enkle hoteller uden marmorbelagt foyer, men med gode
værelser – alle med eget bad og toilet.
Mandag den 28. september
7.00
afgang Hobro rutebilstation
På turen besøges Kalkriese, stedet for en række historiske slag, som lagde
grunden til tysk identitet. Museum, park med arkæologi. Aftensmad.
Først på aftenen ankomst til Amsterdan Quentin Hotel og Hotel Kooyk.
Tirsdag den 29. september
Formiddag
Byvandring med besøg i Rembrandts hus, Nieuwmarkt, kongeslottet, rådhuskvarteret og
borgerhus med kirke på loftet. Frokost undervejs.
Eftermiddag
Ouderkerk og Red light district.
Aften
middag på De Blauwe Hollander med typisk hollandsk mad.
Onsdag den 30. september
Formiddag
Rijksmuseum og lunchkoncert i Concertgebouw. Pandekagefrokost
Eftermiddag
Java Eiland og kanalrundfart.
Aften
middag
Torsdag den 1. oktober
Formiddag
Van Gogh museet og Stedelijk (museum for moderne kunst). Frokost.
Eftermiddag
Cobramuseet og resten af dagen på egen hånd - og især fod.
Aften
middag på gourmet restauranten De Kas.
Fredag den 2. oktober
Hjemkørsel gennem det nordlige Holland med Ijsselmeer og dæmningen
Afsluitdijk, som sikrer den fjerdedel af Holland, som ligger under havets overflade.
Frokost og middag undervejs i Tyskland. Ankomst Hobro hen på aftenen.
Programmet

kan ændres, hvis praktiske hensyn, herunder vejret taler for det.

PRIS

pr. person i dobbeltværelse 6.500 kr. Eneværelsestillæg 750 kr.
Prisen dækker bus, hotel, entreer incl. al lokal transport, alle måltider, undtaget
frokost 1. dag. Prisen dækker ikke drikkevarer, syge- og rejseforsikringer samt
shopping i de 9 gader m.m. (byen bugner simpelthen af fristende tilbud).

Tilmelding

skal ske senest inden 30. april. Det er tidligt, men skyldes, at september er den helt
store konferencemåned i Amsterdam med stort set alle hoteller fuldt reserverede.
Skriv til Mariagerfjord Kunstforening, Søbakkevej 4, Karlby, 9500 Hobro eller 			
soerencolesen@gmail.com
De 27 tillidsfulde, som allerede har tilmeldt sig, bedes bekræfte tilmeldingen.
Deltagerantal: ca. 40.
Betaling senest 1. juli.

