KONSTNÄRERNAS PROVENCE
med Apotekets Konstförening

3 – 10 MAJ 2015
Rivieran och Provence! Många har bett oss att genomföra resan Konstnärernas Provence en gång till,
vilket vi nu gör! Men denna gång bor vi i Nice hela veckan och gör utflykter. Nice är vackert beläget
mellan Medelhavet och Alperna. Bergen breder ut sig som en krans bakom Rivierakusten, och större
delen av Nice är byggd på dess sluttningar. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom
Rivieran att bli ”tummelplats” för adel, nobless, aristokrati och kungligheter från norra och centrala
Europa. Många byggnader vittnar om denna glanstid - ”La Belle Epoque”. Hit kom också konstnärer
och målare som Chagall, Léger, Cézanne, Matisse, van Gogh, Picasso och Vasarely. Här fick de sin
inspiration, energi och skaparkraft. Förutom konst, måleri, skulptur och arkitektur får vi denna vecka
uppleva praktfulla naturscenerier, det franska köket och rika möjligheter till shopping och bad i
Medelhavet.
Söndag 3/5
Flygtiderna SAS är följande:
Stockholm – Nice 08:25 – 11:25
Köpenhamn – Nice 09:40 - 12:05
Elisabet Olesen, vår reseledare möter på Nice
flygplats. Bussen kör längs den vackra
strandpromenaden till centralt belägna Hotel
Nice Riviera **** www.hotel-nice-riviera.com
som blir vår bas under hela veckan.
Gemensam stadspromenad med lunch passar
bra innan incheckning.
(lunch)
Måndag 4/5
Några av de konstnärer, som kom hit under
1900-talet, bosatte sig här permanent,
andra vistades här under långa perioder.

På alpkullarna i Nice fashionabla stadsdel
Cimiez möter vi två av den moderna
konstens allra främsta företrädare - Matisse
och Chagall. Matissemuseet är vackert
inramat av romerska ruiner och olivträd.
Genom sin svit av Bibliska Budskap som
exploderar i sensuella färger inbjuder
Chagallmuseet till en stund av andakt.
En promenad i de trånga gränderna leder
fram till blomster- och matmarknaden och
spektrum av färger och inbjudande dofter
hälsar oss välkomna till en välsmakande
lunch.
(frukost, lunch)

Tisdag 5/5
Aix-en-Provence är känd som både
konststad och
universitetsstad. Det är
trivsamt att flanera längs det centrala

ströget, Cours Mirabeau, där caféer och
restauranger ligger tätt.

Fadern till det moderna måleriet, Paul
Cezanne föddes här. Landskapet runt
staden har utgjort motiv till några av hans
mest kända målningar. Konstnären känns
starkt närvarande under vårt besök i hans
ateljé.

För många är besöket på Fondation
Vasarely veckans stora överraskning och
höjdpunkt! Den ungersk franske konstnären
Victor Vasarely arbetade med optiska
illusioner i monumentalformat. Hans verk
kommer alldeles utmärkt till sin rätt i detta
gedigna museum. (frukost)

Onsdag 6/5
I Le Cannet öppnades 2011 Musee Bonnard.
Pierre Bonnard (1867–1947) anses vara
en av den moderna tidens viktigaste
bildkonstnärer i Frankrike. Tillsammans
med medlemmarna i konstnärsgruppen Les
Nablis utvecklande han en konst som
kombinerade
symbolism
och
impressionism.
Pablo Picasso var en stor älskare av
Rivierakusten och Provence. Under en tid
disponerade
han
den
medeltida

Grimaldiborgen i Antibes som ateljé. Idag
ställs hans Medelhavsmålningar ”Glädje och
Fantasi” ut här. Modern konst i en gammal
miljö. Här bjuds också ett unikt tillfälle att se
Picasso som keramiker. I Chapelle Picasso i
Vallauris slottsmuseum finns två monumentala kompositioner av Picassos Krig och
fred , som han skapade 1952 på dukar som
följer slottsvalvets form. Detta enastående
verk är Picassos sista uttryck för hans
politiska engagemang:en fredsförklaring.
(frukost, lunch)
Torsdag 7/5
Vid foten av den medeltida byn Biot reser
sig en imponerande museibyggnad tillägnad
Fernand Leger. Här visas hela Legers
konstnärsliv i en mycket retrospektiv
utställning.

Eftermiddagen är ledig i Nice för egna
strövtåg. Kanske lockar Moderna Museets
permanenta utställning med bl.a. Christo,
Andy Warhol, Yves Klein, Cesar, Armand
m.fl.

Fredag 8/5
Efter sovmorgon åker vi längs havet till den
pittoreska fiskebyn Villefranche. Här har
allkonstnären Jean Cocteau dekorerat ett
bedårande litet kapell.

Lunch serveras vid vattnet och därefter
följer en panoramatur längs kusten till
furstendömet Monaco, världens minsta land
efter Vatikanstaten! Vi får spektakulära vyer

över detta minisagoland och promenad till
fursteliga palatset
och Monte Carlo.
(frukost, lunch)
Lördag 9/5
På pinjeklädda kullar väster om Nice ligger
Fondation Maeght, ett ”franskt Louisiana”.
Här presenteras en nobel konstsamling av
de stora mästarna, Picasso, Miro, Braque,
Chagall m.fl. och i skulpturparken visas Arp,
Calder och Giacometti.

Chagall bodde i närheten, i den
charmerande byn St. Paul de Vence. Här
bodde
också
den
stilige
franske
skådespelare Yves Montand, som man
kunde se spela boule med byinvånarna på
det centrala torget. Byn är omtalad för sina
många konsthantverk.
Efter lunchpaus går färden på slingriga
vägar till Matissekapellet ”Chapelle de
Rosaire” utanför Vence. Enligt Matisse själv
är detta kapell hans mästerverk, en hyllning
till ljuset!
På kvällen har vi en gemensam middag i
Nice.
(frukost, middag)
Söndag 10/5
Transfer till flygplatsen
Flygtider med Norwegian
Nice – Köpenhamn 10:00 – 12:15
Nice – Stockholm 10:50 – 13:45

Pris:14.950:- sek/person
Enkelrumstillägg: 3.950:- sek

Avbeställningsskydd med ERV: 6% av resans pris.
Priset inkluderar:
- Flyg från Stockholm respektive Köpenhamn till Nice t o r.
- Busstransporter enligt ovan.
- Inkvartering på ovanstående 4-stjärniga hotell.
- Frukost varje dag
- 5 luncher
- 1 middag
- Besök och inträden enligt programmet.
- Dricks för gemensamma aktiviteter.
- Svensk reseledare Elisabet Olesen
- Lokala skatter, serviceavgifter samt EU-moms.
Priset inkluderar inte:
- Drycker till maten.

Om du önskar att förlänga vistelsen i Nice en eller flera dagar så går det bra mot ev. tillägg för
flyg samt transfer och hotell.

Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB Tel. 0485 – 580450 snarast dock senast
15/1 2015. Jag skickar faktura på anmälningsavgiften 3.000:- sek/person. Slutbetalning senast
31/3 2015.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.

Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s om avbokning sker efter
den 15/1 2015 blir kostnaden anmälningsavgiften 3.000:- sek/person. Om avbokning sker 35 –
64 dagar före avresa blir kostnaden 50 % av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa 80 % av
resans pris samt mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. Kontrollera ditt
avbeställningsskydd!

Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande
i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring
alternativt en kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 325:- sek/person för 8
dagar i Europa.

Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring
av växelkurs, flygskatter, öppettider på museer m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0485580450 Tre K Travel AB eller till Kerstin Rosenlund, Apotekets Konstförening tel. 0767610141

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0485-580450, 0769465577
www.treK-travel.se

