Inbjudan till Konstvandring på
Nya Karolinska Sjukhuset den 2 september

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.
Samling:

Två identiska vandringar erbjuds den 2 september, båda startar och slutar vid huvudentrén på
Eugeniavägen 3. Förmiddagsgruppen samlas senast kl. 10.50.
Eftermiddagsgruppen samlas senast kl. 12.50.

Program:

Se nästa sida. Vi tittar på ett urval av konstverken inom området. I samband med de två visningarna
kan de som vill fika eller luncha på egen bekostnad.

Kostnad:

För medlem 100 kr och för medföljande 150 kr.

Anmälan: Senast den 15 augusti vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj
Aktiviteter/NKS och skrolla ner till SKICKA. Minimum 15 personer per vandring. Vid
överbokning (max 20 personer) gäller kölista.
Vi utgår från att samtliga anmälda är fullvaccinerade
Betalning: Senast den 20 augusti 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 27 augusti. Det är viktigt att du vid båda
betalningssätten anger ditt namn och att det gäller NKS.
OBS!

Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten. Tfn 076-018 1979.
___________________________________________________________________________________________
Jag/vi anmäler mig/oss till en konstvandring på NKS den 2 september 2021
Medlem:__________________________

Tfn_____________________________________

Medföljande:_______________________
Anm:______________________________________________________________________________
Jag/vi vill gå med: Förmiddagsgruppen

Eftermiddagsgruppen

Kvittar

Jag/vi är fullt vaccinerad/vaccinerade mot covid-19
(Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:
Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla)

Program för konstvandringarna kring NKS den 2 september
Kl. 10.50

Förmiddagsgruppen samlas vid huvudentrén på Eugeniavägen 3.

Kl. 11.00

Den första konstvandringen startar.
Från hemsidan https://konstvandringar.se/portfolio/karolinska-och-hagastaden/
”I samband med byggandet av Nya Karolinska sjukhuset (NKS) har Region Stockholms
Kulturförvaltning satsat 118 miljoner kronor på konst. Sammanlagt har drygt 50 konstnärer
involverats i projektet och 20 platsspecifika verk beställts. Många av dessa konstverk är
placerade i känsliga vårdmiljöer dit allmänheten inte har tillträde men en hel del intressanta
verk går att ta del av. Under vår vandring kring NKS betraktar vi bland annat Karin Lindhs
och Mats Karlssons tredelade gestaltning ”Andetag”, Andreas Erikssons drygt 70
kvadratmeter stora oljemålning ”Stenbrottet”, samt David Svenssons ljuskonstverk ”Puls”.
Vandringen avslutas vid Gert Wingårdhs spektakulära Aula Medica från 2013.”
Guide är Marie Andersson, samma som under konstvisningarna i Citybanan och Norra
Djurgårdsstaden.

Kl. 12.15

Vandringen avslutas vid huvudentrén på Eugeniavägen 3.

Kl. 12.15

Deltagarna i både förmiddags- och eftermiddagsgruppen kan nu fika eller luncha på eget
initiativ och på egen bekostnad. Deltagarna i eftermiddagsgruppen kan självklart börja
tidigare eller välja att avsluta med fika eller lunch.
På grund av rådande pandemi och osäkerheten kring myndigheternas rekommendationer
har vi inte reserverat bord på något av de närbelägna matställena. Innanför huvudentrén på
Eugeniavägen 3 ligger Livet och Café Vete-Katten
Livet finns i olika versioner; Café’, Restaurant och Bistro. Caféet säljer kaffebröd,
smörgåsar mm. Restauranten serverar 3-4 rätter med husmanskost. Bistron erbjuder ett
större urval av rätter än restauranten och ligger intill Café’ Livet.
OBS att Caféet stänger kl. 17.00, Restauranten kl. 14.00 och Bistron kl. 15.00.
Mer information om de olika serveringarna finns på:
https://www.livetbrand.com/har-finns-livet/

Kl. 12.50

Eftermiddagsgruppen samlas vid huvudentrén på Eugeniavägen 3.

Kl. 13.00

Den andra konstvandringen startar. Samma innehåll som den första.

Kl. 14.15

Konstvandringen avslutas vid huvudentrén på Eugeniavägen 3.

OBS!

Fotoförbud råder inom området.

