Följ med oss till Zornmuseet för en exklusiv specialvisning
Mollbrinks har i många år arbetat med Anders Zorns konst och idag är vi marknadsledande på hans
etsningar. Vi har sedan lång tid tillbaka en mycket god relation med Zornmuseet i Mora. Nu har vi
den stora glädjen att erbjuda våra kunder en exklusiv visning av Zornmuseet och makarna Zorns
bostad, Zorngården.
Johan Cederlund, museidirektör, ger oss en exklusiv guidad tur på utställningen ”Anders Zorn
Målarnas målare” och kommer att visa något som vanliga besökare aldrig får se.
”Anders Zorn har ofta kallats målarnas målare. Virtuos i allt han företog sig skapade han
verk som både är kraftfulla och sensuella, allvarliga och sinnliga, vardagliga och exklusiva.
Zorn var som konstnär kapabel till allt och i vilken teknik som helst”

Efter utställningen följer en guidad tur i Zorngården – vi får se makarna Zorns mest privata rum som
t.ex. sovrum, kök och gästrum mm.
”Husets historia går tillbaka 1886, då den 26-årige Anders Zorn förvärvade ett stycke mark
bredvid Mora kyrka. Dit flyttade han en liten timmerstuga som hade stått på hans morfars
gård i byn Yvraden i Mora. Med inspiration från lokal byggnadstradition och engelsk Arts
& Crafts skapade paret Zorn ett hem för sig själva och en plats för ett rikt umgängesliv. Det
var på den tiden när gästerna hette prins Eugen, Carl och Karin Larsson, Albert Engström
och Erik Axel Karlfeldt m.fl.”

Avgång från Mollbrinks fredagen den 26 april kl. 07:30 med en modern turistbuss.
Kl. 11.30 ankomst till Mora och Zornmuseet. Lunch i Zorn cafét.
Kl. 13:00 Uppdelning i två grupper. Grupp 1 besöker utställningen ”Anders Zorn Målarnas målare” Grupp 2
besöker Zorngården.
Kl. 14.00 fika i Zorn cafét.
Kl. 14.30 Grupp 2 besöker utställningen ”Anders Zorn Målarnas målare” Grupp 1 besöker Zorngården.
Kl. 16.30 hemfärd.
Kl. 20.30 åter i Uppsala.

Pris: 1050:- i priset ingår bussresa, inträde och guidning på Zornmuseet samt Zorngården. Lunch
ingår ej i priset.
Medlemmar i Svenska Konstklubben kan inte använda sina innestående medel för betalning.

Antalet platser är mycket begränsat. Endast 15 personer får plats på Zorngården samtidigt.
O.S.A. senast 29 mars till johan@mollbrinks.se eller 0708-277103 anmälan är bindande.
Vi reserverar oss för att ställa in resan vid för få anmälningar.
Begränsad framkomlighet i Zorngården, ej möjligt att besöka med rullstol/rullator eller barnvagn

