SENT I GÖTEBORG
Välkomna till höstens program 2022!
Konstvandring i Borås: Inte bara Pinocchio – Borås
är konstens stad
Tisdagen den 13 september
Kl. 8.45 samling på Drottningtorget utanför Clarion Post
Kl. 9.00 Buss till Borås avgår
Vid ankomst till Textilmuséet serveras kaffe med macka.
Guide möter oss kl. 11.00 och tar oss med på en promenad i
centrala Borås. Skulpturer av kända konstnärer t ex CarlFredrik Reutersvärd, Charlotte Gyllenhammar, Tony Cragg
och inte minst den mest omskrivna Jim Dine (Walking to
Borås, Pinocchio). Det finns många sevärda skulpturer och
muralmålningar att överraskas av, att just de finns i Borås!
Vi avslutar promenaden med lunch i stadsparkens café
Orangeriet.
Kl. 13.30 lunch Orangeriet.
Kl. 14.45 samling för hemresa.
Kl 15.00 Buss tillbaka till Göteborg
Anmälan senast 1 september. Se nedan!
Pris 550kr

Göteborgs Konstförening
Tisdagen den 18 oktober kjl 12.00-15.00
Kastellgatan 9
Kl. 12.00 Information och guidad visning av den aktuella
utställningen av fotografen Urban Höglund och konstnären
Emma Ströde.
URBAN HÖGLUNDS BILDER är resultatet av främst ett
sökande efter hus och gator med särpräglad karaktär. Han tar
mängder av delbilder åt alla håll och kanter, som han
sammanställer till en bild. Ett tidsödande pussel, men det är
spännande att se hur bilden växer fram.
EMMA STRÖDES UTSTÄLLNING handlar om att följa en
Kapybara. Det är ett försök att släppa taget och våga låta
handen förekomma tanken så mycket det går. Intentionen är
att låta det bli som det vill bli. Kapybaran, världens största
gnagare, vars motsägelsefulla och undflyende karaktär är värd
all uppmärksamhet, får bestämma.
Kl. 13.30 Gemensam lunch på närbelägen restaurant
Anmälan senast 6 oktober. Se nedan!
Pris 250 kr

Mölndals Stadsmuseum
Onsdagen 9/11 och Fredagen 11/11 kl 11.00 (Max 20
personer/tillfälle)
I gråa november gör vi ett besök på Mölndals stadsmuseum.
Vi börjar med en guidad rundvandring ca 1 tim. De aktuella
utställningarna är "Livet är en fest" och "Lyx från Lindome"
(möbeltillverkning). Tid finns för att vandra runt på egen hand
och komma in i magasinet samt före lunch göra ett besök i
shopen.
Vi avslutar besöket med lunch i Caféet kl 13.
Adress: Kvarnbygatan 12 Mölndal
Hållplats Mölndals museum alt Gamla torget (lång backe)
Anmälan senast 28 oktober. Se nedan!
Pris 250 kr

Jul på GTS
Torsdagen den 1 december
Kl. 16.30 träffas vi i festvåningen och värmer upp med glögg.
Vi kommer att få lyssna till ett föredrag av Kerstin Björlin
Att bygga sjukhus i ett katastrofområde
Om Sverige-Nepalföreningens projekt att bygga ett sjukhus i
en liten by, Thokarpa, som ligger i ett område som
drabbades hårt av jordbävningarna i Nepal våren 2015. Från
idé om en vårdcentral till ett färdigt sjukhus, även
innehållande en tandläkarmottagning. Projektet har, som
ringar på vattnet, gett upphov till stora förändringar i hela
byn.
Sedan njuter vi traditionsenligt av Fridas dignande läckra
julbord.
Anmälan senast 18 november. Se nedan!
Pris 500 kr (Glögg och vatten eller lättöl ingår)
Eventuellt tillkommer ett besök på Volvo lastvagnar
Anmälan till arrangemangen sker genom insättning av respektive belopp på SENTs
plusgirokonto 494 1973-2 eller via swish nummer 1236249718. Ange aktivitet/-er, namn,
även ledsagares namn, aktuellt telefonnummer och ev. önskemål om specialkost. Vid sen
girering eller återbud är det viktigt att du ringer 073-7460671 (Birger Rockler) alternativt
skickar meddelande via e-post: birgerrockler@bredband2.com . Anmälan senast 12 dagar
före en aktivitet. Vid ev. återbud dessförinnan återbetalas den rörliga delen av avgiften.

