Inbjudan
till visning på Nationalmuseum den 11 april 2019
kl. 1200 - 1300

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.
Samling: Den 11 april 2019 senast kl. 11.30 utanför Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen,
Stockholm. Var på plats i god tid för att hänga av er ytterkläder, låsa in väskor och
ryggsäckar. Endast små väskor (max 30x21x10) är tillåtna inne i utställningen. Bemannad
garderob och toaletter finns en trappa ned i museet, på nedre botten.
Program: Vi möts kl. 11.50 i Skulpturgården, Entréplan, där vår konstpedagog möter oss. Värdarna i
entréhallen visar oss vägen till gården. Där får vi innan visningens start hörhjälpmedel med
hörlurar och mottagare utdelade. Visning av samlingarna pågår kl. 1200 - 1300 (ca 60
minuter). Efter visningen finns det möjlighet för lunch på restaurangen eller fika på Glasbaren
och Café på museet till självkostnadspris. Ingen förbokning av platser är möjlig.
Kostnad: För medlem 60,00 kr, och för medföljande 80,00 kr.
Anmälan: Senast den 8 mars 2019 vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se.
Välj Aktiviteter och Nationalmuseum eller på nedanstående talong om Du inte har internet.
Antal deltagare max 25 personer. Vid överbokning gäller kölista.
Betalning: Senast den 14 mars får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter
bör inbetalning ske snarast till Klubbens plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto
123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 22 mars.
Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det
gäller.
OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.
Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Riitta Sundblom, 070-782 15 41.
Besök gärna: www.nationalmuseum.se för mera information.
_________________________________________________________________________________
Jag/vi anmäler mig/oss till Nationalmuseum den 11 april 2019
Medlem:__________________________

Tfn_____________________________________

Medföljande:_______________________
Anm:______________________________________________________________________________
(Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:
Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla)

