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Een bijzondere busreis naar 
Denemarken

We vertrekken per bus vanaf Utrecht naar de schitterende 
Hanzestad Lübeck, waar we het oude stadscentrum en het huis 
van schrijver/kunstenaar Günther Grass bezoeken De volgende 
dag gaan we naar het gezellige Kopenhagen en bezoeken we 
bezienswaardigheden als het Stadhuis, De Ny Carlsberg 
Glyptotheek met de mooie tuin, het Staatsmuseum voor Kunst 
en bekijken we  het beeldhouwwerk van Anne Marie Brodersen

We bezoeken het Louisiana Museum voor moderne kunst en 
het museum met het werk van Henry Heerup, die lid was van de 
Cobra-groep. Op de vijfde dag vertrekken naar het Carl Nielsen 
huis in Odense, een van de oudste steden in Denemarken. Een 
bezoek aan de dertiende-eeuwse pelgrimskerk St. Knud waarna 
we naar Kolding gaan. In  Kolding  (3 dagen) gaan we naar  
Ribe, waar we de middeleeuwse dom bezoeken met de be-
schilderde koepel van Cobra-lid Carl Henning Pedersen incl. 
zijn glas-in-loodramen en mozaïeken. 
Ook bekijken we hier de bijzondere bronzen deuren van Anne 
Marie Brodersen. Vanuit Kolding bezoeken we het Asger Jorn 
Museum in het gezellige stadje Silkeborg. 
Op de achtste dag gaan we vanuit Kolding weer naar Utrecht, 
nagenietend van deze bijzondere reis vol kunsthistorische 
ontdekkingen. 

Een reis waarin oud en nieuw met elkaar verbonden zijn.

Het complete dagprogramma is te lezen op: www.lisetteleblanc.nl
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N.B.

Reissom:

Inbegrepen:  

Dit is een uitgestelde busreis uit 2020 de kosten 
zijn aangepast

€ 1595,00 
toeslag 1-pers.kamer € 289,00

Ÿ vervoerskosten
Ÿ 7 overnachtigingen op basis van halfpension
Ÿ entree’s
Ÿ lezing vooraf in Utrecht

Opgave bij voorkeur voor 1 maart 2022

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en 
reisverzekering

Belangstellenden kunnen zich opgeven door   de volgende 
gegevens op te sturen (bij voorkeur voor 1 maart 2022):

-  uw naam, adres & contactgegevens

naar:
Info@lisetteleblanc.nl of lisette_leblanc@hotmail.com
of Lisette le Blanc,  Goeree 134,   3524 ZZ  Utrecht.

Een bijzondere busreis naar Denemarken
15 mei 2022 tot en met 22 mei 2022


