
Bussresa till Gårdens Dotter och Juniafton 
 

Sahlströmsgårdens Vänner inbjuder till en bussresa till Göteborg den 25-26 april.  

Vi kommer att besöka Konstepidemin i Göteborg där Rogerts Bondesson (2019 års 

stipendiat på Sahlströmsgården) kommer att ta hand om oss. Där får vi besöka några 

konstnärer i deras ateljéer och galleriet. Vi kommer också att besöka Göteborgs 

konstmuseum där vi ser Carl Wilhelmsons tavlor ”Gårdens dotter” och ”Juniafton” i 

original. På hemvägen blir det besök på Dalslands Konstmuseum. 

 
Program Lördag 25/4 
07.00 Avresa från Sahlströmsgården                          
09.00 Kafferast i Åmål     
11.30  Lunch vid Laxbutiken Ljungskile                      
14.00  Besök på Konstepidemin Göteborg 
18.00     Vi checkar in på hotell Rubinen   
                        (ligger i centrala Göteborg) 

Kvällen är fri för egna begivenheter  
(På bladets baksida kan du se några förslag) 

 

Program Söndag 26/4 

 Frukost på hotellet 

11.00 Besök på Göteborgs Konstmuseum 

 där vi bl.a. ser Carl Wilhelmsons tavlor Gårdens Dotter och Juniafton. 

13.00 Lunch på egen hand utefter avenyn 

14.30 Avresa från Göteborg 

16.00 Besök på Dalslands Konstmuseum i Åsensbruk 

 Här finns möjlighet att köpa en kopp kaffe 

Ca 20.00 Hemma i Torsby igen 
(Detta är naturligtvis ungefärliga tider) 

 

Varmt välkommen till dessa härliga dagar i kulturens tecken!  

 

Tid:  Lördag 25/4  -  Söndag 26/4 
Anmälan: senast 20 mars till Curt Engström   tel 0730 – 312277  
  Reservation:  Vid för få anmälningar inställes resan.    
Pris:  2 100 kr/person    
  För enkelrum tillkommer 650 kr/p 
Betalning  Sahlströmsgårdens Vänner    Bankgiro 228 – 2713  
I priset ingår: Bussresa med reseledning, kaffe lördag morgon, bra hotell i 

dubbelrum, entré Göteborgs Konstmuséum, guidat besök på 
Konstepidemin samt entré Dalslands Konstmuseum.  

Kontakt: Curt Engström   tel 0730 – 312277 
info@sahlstromsgardensvanner.se 

Arrangör:  Sahlströmsgårdens Vänner   

 



Några förslag för lördagskvällen: 

 

Glenn Miller Orchestra 

Kl 19.30 i Göteborgs Konserthus       (ca 2 tim 30 min) 

Entré: 500 kr    (blir vi minst 15 intresserade får vi rabatt = 430 kr) 

 

Mer än 75 år efter Glenn Millers bortgång spelar hans egen orkester ännu världen över. Glenn Miller 

Orchestra är världens populäraste och mest eftertraktade storband. Med sitt unika sound anses Glenn 

Miller Orchestra vara ett av de mest framgångsrika banden genom tiderna. Denna kväll spelar den 

skandinaviska Glenn Miller Orkestern – av många ansedd som den främsta av de 4 orkestrarna i 

världen!                                                                En fantastisk kväll för alla oss jazzvänner! 

Kontrabasen 
Stadsteatern   kl 18          (ca  1 tim 40 min) 

Entré:    från 110 kr 

Tomas von Brömssen, sex musiker och den roliga och gripande historien om den ensamme 

kontrabasisten och hans kärlekslängtan. Han övar på sitt instrument och förbereder sig för kvällens 

operaföreställning. Han pratar om kontrabasen och musiken ... och i förtroende om sin obesvarade 

kärlek till sopranen Sara. Hon som aldrig lägger märke till honom. Hon uppe på scenen, han nere i 

orkesterdiket. Men ikväll kan det ske … om han vågar göra så att hon ser honom … 

Oliver! 
Göteborgsoperan     kl.18      (ca 3 tim) 

Entré:    från 195 kr 

Musikal av Lionel Bart om den hemlöse pojken Oliver Twist som lever ett hårt liv. Han kastas mellan 

människor och nya situationer, hopp och förtvivlan. Så snart en vänlig själ dyker upp händer något som 

tvingar honom tillbaka ner på botten igen. Men även där finns värme och godhet, om än i tvetydig 

skepnad. Som den luttrade Nancy, som riskerar sitt liv för att hjälpa Oliver. Och råskinnet Fagin, ledare 

för det kriminella gäng som Oliver luras in i. Vem går att lita på?   

Restaurangbesök 

Ta tillfället att äta gott och ta det lugnt en kväll. Utefter avenyn finns många bra krogar. 

 

Promenad 

En stilla promenad en skön vårkväll i Göteborg är inte heller något dumt alternativ. 

 

Kommentar: 

För att hinna till föreställningarna på Göteborgsoperan (som ligger vid Lilla Bommen) och Stadsteatern 

kl 18 så behöver man lämna Konstepidemin tidigare än planerat för att hinna. Ta detta med i 

beräkningen! Lämpligen tar man då taxi till hotellet. 

Alla evenemang bokas av var och en, utom Glenn Miller-konserten, som vi bokar gemensamt om vi blir 

minst 15 intresserade. Ring Curt Engström om du är intresserad av denna konsert (tel 0730 312277) 

  

 


