
 

 

KONSTRESA TALLINN 
13 – 17 april 2023 

 
 

Sveriges Konstföreningar Gävleborg genomförde hösten 2022 en uppskattad konstresa till 
Oslo. Vi fortsätter nu med en resa till ett annat grannland, Estland, och dess vackra huvudstad 
Tallinn. Det lilla landet med ca 1,3 milj. invånare varav 400 000 i Tallinn har på kort tid 
utvecklats inom många områden, inte minst konst och design. Newsweek har betecknat 
Tallinn som en av de mest innovativa designstäderna i världen! Estland har snabbt anammat 
mycket av det som Sverige tvekat inför vad gäller internationellt samarbete, t ex EU, euron 
och NATO.  

Vi kommer att få två visningar: På KUMU och Fotografiska. KUMU är ett av de större 
konstmuseerna i Norden och invigdes 2006. Byggnaden är ett arkitektoniskt mästerverk. Där 
visas både estnisk konst och moderna internationella utställningar. Vi kommer att få en 
visning av teamLabs mycket uppmärksammade utställning. Den andra visningen är på 
Fotografiska, som är en filial till Fotografiska Stockholm, där vi ser Sarah Moons utställning. 

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND 

https://www.flickr.com/photos/haikus/2265810890/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


  

Vi ger mycket egen tid för att besöka andra konst- och designinstitutioner: Tallinn Design 
House, Estonian Museum of  Applied Art and Design, Pohjala Studios and Kai Art Center. 

Staden har numera många trevliga restauranger och barer med allt från fine dining till enkla 
rätter. 

 

PROGRAM 

Torsdag 13/4 

12.00  Avgång buss från Kvarnen, Söderhamn. Smörgås och kaffe. 

17.30  Avgång färja Baltic Queen Stockholm 

20.00  Middag 

 

Fredag 14/4 

07.00 – 09.00 Frukost på färjan 

10.15  Ankomst Tallinn. Incheckning Tallink City Hotel 

12.00 – 13.00 Lunch Fotografiska 

13.00 – 14.00 Visning Sarah Moons utställning 

14.00 – 15.00 Egen tid Fotografiska 

15.00  Telliskivi Creative City 

 

Lördag 15/4 

12.00 – 13.00 KUMU lunch 

13.00 – 14.00 KUMU visning artLab 
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14.00 -  Egen tid  

 

Söndag 16/4 

18.00  Avgång Tallinn Baltic Queen 

18.00  Middag 

 

Måndag 17/4 

10.15  Ankomst Stockholm 

Ca 14.00  Ankomst Kvarnen 

 

Pris 

Priset för denna resa är 5 800 SEK och inkluderar följande: Buss hela vägen, färja med 
utsides hytt och 2 middagar (buffé) och 2 frukostar, 2 hotellnätter med frukost, inträden och 
visningar på KUMU och Fotografiska. Priset gäller del i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 
720 SEK och för enkelhytt 580 SEK. 

 

Anmälan 

Bindande anmälan på mejl senast den 8/3 till info@lonnsbuss.se med  

namn, adress, födelsedatum, kön, nationalitet, e-postadress och mobilnr. 

Vi tillämpar EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I och med att anmälan skickas godkänner du att uppgifterna används för att 
administrera resan. Personuppgifterna kommer inte att användas till några andra ändamål och kommer att raderas efter resans 
slut. 

 

Frågor 

Frågor om resan kan du ställa till Anders Norén norenanders2@gmail.com eller mobil 0734-
28 00 80. 
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