
Grand Danois – store danske navn. Holberg (sic!), Andersen, Blixen,
Kierkegaard, Rifbjerg m.fl.

11.-15. april 2016

Mandag 11. april: Fra Oslo med fly til København. Ludvig Holberg.

Vi møtes på Gardermoen mandag formiddag og flyr til Kastrup Lufthavn. Nøyaktig flytid følger på et
senere tidspunkt.

I København møter vi vår buss som tar oss på besøk hos den første av de store danske – på
Tersløsegaard, som Ludvig Holberg kjøpte i 1745, og som er det eneste av Holbergs bosteder som
fortsatt står. Det huser i dag Ludvig Holberg Museet og vi vil få en omvisning. Man kan her gjerne
gjøre et forsøk på å overtale vår omviser og Holberg-entusiast til å levere Holberg tilbake til Norge.
Før Tersløsegaard besøker vi dog først Sorø, med Sorø Akademi som har vært lærested for en
rekke kjente dansker og nordmenn, og Sorø Klosterkirke der Holberg er begravd, og vi tar også
lunsj i Sorø før besøket hos Holberg.

Senere tar vi til Hotel Gentofte, og sjekker inn, etterfulgt av middag. Her blir vi alle 4 netter så det
er mulighet for å pakke ut kofferten.

Tersløsegaard Sorø Akademi Sorø Klosterkirke
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Tirsdag 12. april. H.C. Andersen og Carl Nielsen

Frokost
Kl. 09.00 foredrag: H. C. Andersen. Myter og eventyr

Kl. 10.00 avgang på dagens ekskursjon som bringer oss over Storebælt til Fyn. Lunsj på Munkebro
Kro i idylliske omgivelser ved Kerteminde Fjord lidt nord for Odense. Etter en god dansk frokost
besøker vi de to store fynboer – dikteren Hans Christian Andersen, og komponisten Carl Nielsen.

H.C. Andersen opplever vi ved en liten byvandring og besøk i HC Andersens Hus, og man vil etter
dagens dose Andersen forhåpentligvis ha fått et innblikk i Andersen som mer enn bare eventyrlig
dikter for barn.
Danmark feirede 150 år for komponisten Carl Nielsen i 2015, og han vil bli presentert ved besøk i
hans barndomshjem i Nørre Lyndelse, lidt syd for Odense. Det vil sikkert også bli spillet litt musikk
underveis – og i øvrig gitt adskillig nyttig, og enda mer unyttig og litt rar informasjon på turen frem
og tilbake.

Vi forventer å være tilbake til hotellet i god tid før middag kl. 20.00

Munkebro Kro

Storebæltsbroen

H.C. Andersen Carl Nielsen
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Onsdag 13. april. Karen Blixen, Louisiana og et par overraskelser

Frokost.
Kl. 09.00 foredrag: Karen Blixen: Djevelens lekekamerat.
Kl. 10.00 foredrag: Klaus Rifbjerg og dansk modernisme.

Kl. 10.00 avgang for dagens ekskursjon i det nord-sjællandske. Våre besøk i dag er på
Rungstedlund og Kunstmuseet Louisiana, men før det skal vi ha en liten rundtur med et par
overraskelser, og med lunsj på Bolettes Gæstebud i Humlebæk.
Etter lunsjen får vi en omvisning på Karens Blixens Rungstedlund og Karen Blixen Museet før vi tar
den korte veien til Louisiana Museum of Modern Art, og i sig selv et modernistisk hovedverk. Da vi
har kort vei hjem til Gentofte, vil det være god tid på Louisiana, der vi ser på utstillingene og parken
på egen hånd.
Middag på hotellet igjen kl. 20.00

Rungstedlund Karen Blixen Louisiana

Torsdag 14. april. Søren Kierkegaard

Dagen starter med frokost, og i dag vil formiddagen bestå av 3 foredrag:
Kl. 09.00: Byen som litterært tema og sted.
KL.10.00: Søren Kierkegaard - og kunsten å leve autentisk.

Det vil være lett servering underveis i foredragsrekken, og vi vil avslutte med lunsj på hotellet før vi
tar til København sentrum. Her vil vi få en 2 timers vandring i Søren Kierkegaards fotspor, og med
bussen vil vi etterpå oppsøke andre steder av litterær betydning i byen, f.eks. Tårnet som husede
en del av den modernistiske avantgarde i København på 1890-tallet, og Klaus Rifbjergs Amager.
Middag på hotellet.

Byen Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard Tårnet, Frederiksberg.
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Fredag 15. april. Nordmenn i København

Etter frokost får vi kl. 09.00 turens siste foredrag, og da vi er på vei hjem hva er da mer naturlig enn
å se på hvordan norske forfattere har opplevd Kongens by, og hvilken betydning København har
hatt for dem.
Foredrag: Norske forfattere i København.

De norske forfattere vanket gjerne på diverse kafeer i København, og vi skal også ha lunsj i byen,
før det bærer til Kastrup og med fly hjem til Oslo, Gardermoen. Nøyaktig flytid føler senere – men
det er sist på dagen.

Amalie Skram Bjørnstjerne Bjørnsson Knut Hamsun Sigbjørn Obstfelder

____

LittRarTur med Grand Danois - 11.-15. april 2016

Pris pr. person kr. 13.400,-(*)
Tillegg for enkeltrom: kr. 1.800,- (*)

Prisen inkluderer alt! – dvs.:
- Flyreise Gardermoen – København t/r med setereservert og ett stk. bagasje
- Transport med moderne 1. klasses turbuss
- litt rar og litterær reiseledelse
- overnatting i dobbeltrom med frokost, alle nevnte måltider (4 middager, 5 lunsjer - alle inkl. 1 drikke)
- alle nevnte omvisninger og foredrag: Tersløsegaard, HC Andersens Hus, Carl Nielsens barndomshjem, Louisiana,

Rungstedlund, Søren Kierkegaard vandring.
- endringer i rekkefølgen kan forekomme

Påmelding senest: 20. januar 2016

Reisen krever pass og europeisk helsetrygdkort.

*Da vekselkursen for norske kroner har svinget voldsomt det siste års tid, må det tas et forbehold om at utsving i
vekselkursen kan påvirke prisen.


