Tjustbygdens Konstförening inbjuder i samarbete
med Tjust Hushållningsgille och Ukna Busstrafik till årets andra

Kultur- och Naturresa
till Dalsland 24 – 26 augusti 2018

Program: För utförligare beskrivning av de olika resmålen kontakta Karin Kasselstrand
eller Björn Gunnarsson (tel.se nedan).

Fredag den 24 augusti
07:30
08:00

Avresa från Värmeverket i Gamleby
Avresa från Busshållplatsen Coop/Allén Västervik
Förmiddagskaffe under vägen
12:00 Lunch på Löfwings Ateljé och Krog www.lowings.se
Ny konstutställning med Göran Löfwing.
Presentation av utställningen vid kaffet och därefter går man runt på egen hand och
tittar på utställningarna.
15:30 Guidad visning i Knutssons Antik & Konsthandel/Vänersborg.
www.boknutsson.com
Information om antikviteter, främst glas, av Fredrik Knutsson.

18:00 Incheckning på First Hotell i Bengtfors.
19:30 Middag på hotellet

Lördag den 25 augusti

Frukost
08:00 Avresa från hotellet
09:30 Studiebesök och kaffe med kaka på Eventorps Gård, Brålanda, www.evenstorpsgard.se
Evenstorps Gård hittar du en mil väster om Brålanda i Dalsland. Gården ligger
vid foten av Kroppefjäll och framför breder den vackra Sundals Ryrs-slätten ut
sig. Kom ut till oss och njut av lantluften!Välkommen till Evenstorp Gård! Vi
odlar hallon, rabarber och andra bär. Här finns också ett café &
gårdsbutik där du kan ta en fika i en härlig gårdsmiljö. Vi föder upp köttdjur
och säljer våra köttlådor.
11:00 Dals Rostock med Örtagården Galleri o Butik där vi får en guidning www.rostock.se

13:00 Lunch på Håveruds Brasseri. Vi tittar på akvedukten – det unika mötet mellan bilväg, järnväg
och vattenväg.
14:30 Dalslands konstmuseum, guidning
www.dalslandskonstmuseum.se
Uppe på en höjd med fantastisk utsikt över sjön Spången ligger
Dalslands konstmuseum. Den långa röda museibyggnaden smälter
väl in i den gamla bruksmiljön i Upperud.
19:00 Middag på hotellet

17:00 Halmens Hus i Bengtsfors
www.halmenshus,com
Här kan du året runt se vår basutställning som berättar om hur
halm använts i olika kulturer under lång tid och berättelsen om
varför halmen fått så stor betydelse just i Dalsland. Med
traditionen som grund och med siktet inställt på framtiden arbetar
Halmens Hus med att bevara kunskapen och tekniken kring halmen
och samtidigt hitta nya spännande sätt att använda materialet.

Söndag den 26 augusti
Frukost och packning
08:45 Avresa från hotellet
10:00 Studiebeswök på Dalslands-Struts, Färgelanda
www.dalslandsstruts.se
På Dalslands Struts har vi som det låter – strutsar. Vi har både
avelsgrupper, kycklingar och slaktdjur. Vi säljer strutskött,
strutsäggslampor mm.
Våra strutstuppar Ludvig och hans hönor producerar ägg, som vi tar
tillvara på. En del kläcks fram till kycklingar, de ej befruktade tas om hand
och skalen görs det strutsägglampor och andra produkter.
12:00 Lunch/ Koppargrillen i Vänersborg
Underhållning av Margareta Söderström ”Min far Västgöta-Bengtsson”
14:00 Hemresa med kafferast
Beräknad hemkomst
Västervik c:a 19:00
Gamleby c:a 19:30
Fakta: Pris kr. 3.400:- per person inkl. bussresa, 3 kaffe, 3 luncher, 2 frukost, 2 middag, guidningar, entréer,
underhållning samt övernattning 2 nätter i dubbelrum. Enkelrumstillägg 895:-.
För icke medlemmar i Tjustbygdens konstförening eller Tjust Hushållningsgille tillkommer 200:-.
Sista anmälningsdag tisdag 10 juli i mån av plats till Ukna Busstrafik 0493/ 50021
Upplysningar: Karin Kasselstrand 0493/ 50021 el. Björn Gunnarsson 070/ 55 77 870

