
Bussresa till Gårdens Dotter och Juniafton 
 

Sahlströmsgårdens Vänner inbjuder till en bussresa till Göteborg den 1-2 oktober.  

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 1/10 
07.00 Avresa från Sahlströmsgården  
                        (påstigning möjlig på annan plats)                         
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 2/10 

 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 1/10  -  Söndag 2/10 
Anmälan: senast 28 augusti till Curt Engström   tel 0730 – 312277  
  Reservation:  Vid för få anmälningar inställes resan.    
Pris:  2 200 kr/person    
  För enkelrum tillkommer 300 kr/p 
Betalning till 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: 

Broadwaymusikalen Annie 
Lisebergsteatern kl 18.00     (2 tim 40 min) 

Entré:   från 595 kr          kontakt@liseberg.se         tel: 031-400200 

Annie är en gripande solskenshistoria där handlingen utspelar sig i 30-talets Amerika, mitt i den djupa 

depressionen, och handlar om den föräldralösa flickan Annie som bor på ett barnhem. Annie tar varje tillfälle som 

ges att rymma. Plötsligt en dag kommer privatsekreterare Grace Farrel in på barnhemmet och erbjuder Annie att 

få följa med hem till miljardären Oliver Warbucks, stadens rikaste affärsman, och spendera julen där. 

Show på M/S Trubaduren 
Packhuskajen vid Casino Cosmopol      Avgång kl 18.30        (ca  4½ tim)    

Entré:    945 kr            bokning@skargardslinjen.se        tel 031-137777 

I hjärtat av stadens pulserande hamninlopp hittar du Göteborgs kanske roligaste restaurangbåt, M/S Trubaduren. 

Något för dig som älskar skaldjur. Under turen bjuder personalen på glittrande shownummer. 

Teater:  Britt-Marie var här 
Stora Teatern     kl. 19.00        (2 tim) 

Entré:    420 kr          biljett@storateatern.se          tel: 031-3683299 

Det är berättelsen om samhällen vid vägar där fotboll och pizzerior är det sista som överger människorna. Britt-

Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig och ska starta upp sitt liv på nytt. Det enda arbete 

hon kan få är i Borg, ett samhälle om vilket det snällaste man kan säga är att det ligger vid en väg. Borg har inget 

annat än fotbollen kvar. Britt-Marie hatar fotboll. I rollen som Britt-Marie ser vi Marianne Mörck. 

Konsert  Yeah! Yeah! Yeah! 
Göteborgs Stadsteater    kl. 18.00   (2½ tim) 

Entré:   130 – 370 kr          info@stadsteatern.goteborg.se             tel: 031-7087000 

“Världens bästa Beatlestolkare”, är tillbaka på Göteborgs Stadsteater. Nu vandrar Pepperland i The Beatles 

fotspår i Yeah! Yeah! Yeah! – från de tidiga åren på The Cavern Club i Liverpool till den sista spelningen på 

taket till Apple Records kontor i London. Pepperland är bandet från Göteborg som av producenten George Martin 

utsetts till världens bästa Beatlestolkare. 

Ishockey     Västra Frölunda mot Leksand 

Scandinavium        kl 18.00         kontakt@frolundahockey.com          031 - 18 97 06 

 

Restaurangbesök 

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

 

Promenad 

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

 

Kommentar: 

För att hinna till föreställningarna som startar 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. Ring Curt Engström om du vill ha mera information (tel 0730 

312277) eller sök själv via nätet. 
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