From:
Subject:
Date:
To:

PUST Rejser newsletter@pustrejser.dk
3 spændende kunstrejser i efteråret
8 September 2017 at 23.57
newsletter@pustrejser.dk

Fik du set den lille 4-minutters video med highlights
fra sommerens musikfestival i Castelvittorio? Tryk
her

3 kunstrejser til Cote d'Azur
Forlæng sommeren og tag med PUST Rejser til Costa Azurro eller Cote d'Azur i
Italien eller Frankrig - eller hvorfor ikke begge lande.......Spændende kunstguider
med på alle rejser.

20-25 september: KUNST & KULTUR PÅ COTE D'AZUR dækker det

20-25 september: KUNST & KULTUR PÅ COTE D'AZUR dækker det
bedste af to verdener: 3 dage i Bordighera i Italien og 3 dage i
fashionable Vence i Frankrig. Turen byder på spændende kunstbesøg
- heriblandt en dag i Asger Jorns italienske paradis samt besøg i
Matisse's kapel Rosaire m.m.m..

Læs mere →

9-14 oktober, 5 dage i Asger Jorn’s fodspor i den charmerende kystby
Albissola, hvor Asger Jorn boede næsten 20 år indtil sin død i 1973. Besøg i hans
fantastiske hus højt oppe over byen, med udsigt over Middelhavet. Asger Jorn
dekorerede huset smukt og fantasifuldt og i dag er både huset og haven
fuldstændig restaureret. Rundvisning af museumsdirektør Luca Bochiccio, som
fortæller levende og engageret om Jorns liv i Albisola og i Ceramico San Giorgio
træffer vi de 2 Poggibrødre, som arbejdede tæt sammen med Jorn.

Læs mere→

31 oktober-5 november 2017 Cote d’azur & De 6 Malere
med kunsthistoriker Peter Kær
For at forstå, hvorfor så mange kunstnere har slået sig ned på Cote d’Azur
igennem tiderne, må man selv opleve det vidunderlige lys dér. Tag med på en
rejse til Nice, hvor vi besøger steder, hvor 6 af de mest berømte og elskede
malere har opholdt sig, samt museer, der præsenterer disse kunstnere.

Læs mere→
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