Studietur til Medicinsk Museion, Sophienholm Slot, sejltur på Bagsværd sø, samt besøg i Bjørn Wiinblads Hus
Onsdag den 12. september 2018:
Kl. 7.45

Afgang Rosengårdscentret - p - plads v. gul indgang

Kl. 10.00 - 10.30 Ankomst til Medicinsk Museion og fælles oplæg om
museets historie i det gamle auditorium
Kl. 10.30 – 12.00 Omvisninger i udstillingerne i 2 hold.
Kl. 12.00 - 13.00 Kører til Sophienholm
Kl. 13.00 - 14.45 Frokost på Sophienholm
Kl. 14.45 - 16.00 Sejlads på Bagsværd sø
Kl. 16.00 – 16.30 Kører til Bjørn Wiinblads Hus
Kl. 16.30 - 18.15 Besøg og omvisning i Bjørn Wiinblads Hus
Kl. 18.15 - 20.30 Hjemkørsel til Odense
Pris for medlemmer kr. 850.00 – ikke-medlemmer kr. 950.00
Inkluderet i prisen er: Bus tur-retur, kaffe og ½ bolle. Introduktion og
rundvisning på Medicinsk Museion. Frokost på Sophienholm. Sejltur på Bagsværd sø med kaffe og kage. Entré og rundvisning i Bjørn Wiinblads Hus.
Under hjemturen serveres en sandwich.
Bemærk: Øl, vin og vand er ikke inkl. i prisen
Tilmelding for medlemmer fra den 16. maj til 12. juli
For ikke-medlemmer fra den 12. juli

Bemærk: Indbetaling er bindende fra den 12. juli

Medicinsk Museion

Ankomst kl. 10.00
Kl. 10.15- 10.30

Kl. 10.30 - 11.30

Fælles oplæg om museets historie i det gamle
auditorium
To samtidige omvisninger i udstillingerne

Omvisningen tager udgangspunkt i museets udstillinger. Under omvisningen præsenteres man for kirurgiens historie, fordi museumsbygningen blev opført som
Det Kongelige Kirurgiske Akademi i 1700-tallet. Vi
bliver også præsenteret for de mere videnskabshistoriske overvejelser om forskellige forestillinger om kroppen og måder at studere mennesket på.
Der er desuden udstillet humane præparater, kirurgisk
udstyr og instrumenter fra laboratorier.

Frokost på Sophienholm
Sophienholm er oprindelig opført som landsted i
1768 af generalpostamtdirektør Theodorus Holm,
der opkaldte det efter sin hustru Sofie Holm.
Sit nuværende klassicistiske udseende fik bygningen i begyndelsen af 1800-tallet, da storkøbmanden Constantin Brun lod hovedbygningen
ombygge og den tilhørende park nyanlægge ved
den franske arkitekt Jean Jacques Rameé.
Constantin Bruns hustru Frederikke Brun er den
person, der tydeligst har sat sit præg på Sophienholms historie. Det er ikke mindst hendes fortjeneste, at Sophienholm i dag betragtes som en af de
fornemste repræsentanter for dansk salonliv i det
19. århundrede. Den vidt berejste digterinde plejede
omgang med en række af tidens toneangivende
europæiske kulturpersonligheder, og en stor del af
dem aflagde Sophienholm hyppige besøg.
Sin egentlige blomstringstid fik stedet fra omkring 1810. Her mødtes forfattere
som Baggesen, Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg med andre af guldaldertidens store kunstnere, komponister og digtere fra ind- og udland.
Efter familien Brun kom huset i andres eje. I perioden 1882-1963 var det i
familien Allers besiddelse, og derefter overtog Lyngby-Taarbæk Kommune
ejendommen.

Kl. 13.00 - 14.45
Frokosttallerken
3 kolde og lune retter bestående af fisk, kød,
grøntsager og brød

Kl. 15.00 - 16.00

Sejlads på Bagsværd sø
På denne rute kan du glæde dig til en dejlig
søfront med skov og friarealer, som for
eksempel den skønne Aldershvile slotspark.
Der er altid masser af aktivitet på og omkring søen, hvor traditionsrige rostævner
har fundet sted i årtier
Under turen vil der blive serveret en kop kaffe med lidt sødt.
Bussen fortsætter frem til Bjørn Wiinblads Hus

Kl. ca. 16.30 - 18.15
Bjørn Winblads Hus – en unik oplevelse
Rundvisning i Den private bolig og atelieret, der i dag
står som om Bjørn Wiinblad lige 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 sit arbejde. Huset, tegnestuen og
værkstedet er propfyldt med kunst, skitser og modeller.
Efter rundvisningen vil værkstedet blive levendegjort, idet vi vil møde flere af
Bjørn Wiinblads gamle ”malepiger”, som maler hans kendte keramikfigurer.

Kl. 18.30 hjemkørsel til Odense

