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Bjørn Wiinblad og Sorø Akademi 2022

TILMELDINGSBLANKET

Bjørn Wiinblads

i fingrene. Måske kan de opleves på nærmeste hold under besøget.
Vi starter turen med at besøge Sorø Akademi, som oprindeligt var Nordens rigeste
munkekloster med store jordbesiddelser.
Akademiet er grundlagt i 1586 af Frederik
II. Hovedbygningen er fra 1826. En af Akademiets lektorer vil vise os rundt gennem
de historiske lokaler og præsentere historien fra Kloster over Akademi til moderne
gymnasium og kostskole.
Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S.Ingemanns betydning for
stedet. Og der vil være mulighed for at se
dejlige kunstværker af bl.a. Eckersberg og
Jens Juel
Efter fælles frokost besøger vi Bjørn Wiinblads hus. Efter nogle dejlige oplevelser
kører vi retur til Fyn.

På en anderledes tur får du hermed chancen for at besøge Bjørn Wiinblads hjem,
Det blå Hus, som har stået urørt siden hans
død i 2006. Det har været Bjørn Wiinblads
eget ønske, at hans hjem skulle være et
åbent kunstnerhjem og levende værksted
for keramikere. Huset indeholder det mest
fantastiske interiør bestående af en stor
og alsidig kunstsamling og vidner om en
folkekær multikunstner, der på sin egen finurlige måde ønskede at gøre folk glade.
Vi får her mulighed for at komme tæt på
kunstneren og livsnyderen på vores rundtur i hans hjem og værksted.
Den private bolig og atelieret står i dag

intakt, som om ejeren netop var gået ud
ad døren. Det smukke hjem rummer både
hans egne værker og ikke mindst hans
kunstsamling fra hele verden. Han havde
en fantastisk samling af kunst, bøger og
musik, der inspirerede ham i hans arbejde.
Huset, tegnestuen og værkstedet er propfyldt med kunst, skitser og modeller.
Det levende værksted skal tages bogstaveligt. Flere af Bjørn Wiinblads »malerpiger« har genoptaget deres gamle hverv
og maler igen Wiinblads kendte keramikfigurer. Selvom det er over 30 år siden, de
var ansat som keramikmalere, sidder det

Pris pr. person
Medlemmer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		Kr. 595
Ikke medlemmer.. .. .. .. .. .. .. .. .. .		Kr. 795

Med i prisen
Bustransport tur/retur
Morgenkaffe og rundstykke
Entré og rundvisning i »Det blå Hus«
Besøg Sorø Kirke og Akademiet
Frokost
Eftermiddagskaffe og kage
Rejseleder

Opsamling
Kl. 7.45 Odense, Rosengårdscenter
v/Shell
Hjemkomst ca. kl. 18.30 (Odense)

Sidste tilmelding
1. november 2022

Tekn. arrangør GIBA Travel

