Du og din ledsager inviteres til Hedorfs Seniorforening`s
første arrangement i 2015

Besøg og omvisning på Louisiana Museum
Louisianas Historie, Arkitektur og Samling
samt frokost i Louisiana cafeen.
Torsdag den 19. Marts 2015 kl. 11.00
Program :

Vi mødes
Omvisning
Frokost

11.00
11.15 – 12.00
12.00

Louisiana museum of modern art er et førende internationalt museum for moderne kunst.
Her mødes kunsten, naturen og arkitekturen i et enestående samspil.
Da Louisiana åbnede dørene i 1958, var det stifteren Knud W. Jensens tanke, at museet
skulle være et sted for moderne dansk kunst. Allerede efter et par år skiftede han dog
spor, så Louisiana ændrede sig fra at være en overvejende dansk samling til at blive et
internationalt museum med talrige internationale hovedværker.
Netop den tætte kontakt til og samarbejdet med det internationale kunst- og kulturmiljø
har siden været en af Louisianas største styrker. Og en af hovedårsagerne til, at det
har vakt genklang. Louisiana har derved opnået status som et af verdens mest
respekterede udstillingssteder og vil også fremover kunne tiltrække udstillinger og
kunstnere på et niveau, som få andre danske – og internationale – museer har mulighed for.
Cafeen.
Louisiana Cafe har en af Danmarks smukkeste panoramaudsigter over Øresund
I sommerhalvåret kan både udsigt og mad indtages i det fri fra den store Calder-terrasse
foran cafeen.
Køkkenet byder på moderne, dansk mad, tilberedt fra grunden af sæsonaktuelle råvarer.
Arrangementet er gratis for medlemmer & 200 kr. for ledsager.
Transport er for egen regning.
Indbetaling for ledsager : Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN
Tilmelding senest fredag den 06. marts 2015 på mail til linda.fischer@dhl.com
eller på telefon – 25121099 / 43489506
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hedorfs seniorforening
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