– PERK INTERIEUROPLEIDINGEN –
ZESDAAGSE KUNSTREIS
architectuur, kunst en vormgeving

GLASGOW | DUNDEE | EDINGBURGH | NEWCASTLE
Woensdag 24 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Een geweldige kunstreis naar bijzondere steden en prachtige musea in
Engeland en Schotland komend najaar!
Woensdag 24 oktober vertrekt de bus in de middag uit Eindhoven en brengt ons naar
IJmuiden. Daar stappen we op de boot die ons naar Newcastle brengt.
Donderdag 25 oktober komen we vroeg in de ochtend aan in Newcastle en gaan op weg
naar Glasgow. Het eerste deel van deze reis loop parallel aan de 117 km. lange Muur
van Hadrianus. We maken een stop op de mooiste punten om deze legendarische
Romeinse grens te bekijken.
Vroeg in de middag komen we aan in Glasgow. Deze stad was ooit, na Londen, de
tweede stad van het Britse Rijk. Het 19e eeuwse industriële verleden heeft plaats
gemaakt voor een bruisende stad vol kunst en moderne architectuur zoals het Riverside
Museum van Zaha Hadid of de Scottish Event Campus van Norman Foster. Glasgow is
óók de stad van Charles Rennie Macintosh. Ieder jaar in oktober wordt het Mackintosh
Festival gevierd om deze beroemde ontwerper, leidende figuur in de Art Nouveaubeweging, voor het voetlicht te brengen. Wij bezoeken zijn Queen’s Cross kerk: een
verborgen pareltje! Ook bezoeken wij de Glasgow Art Club, de Glasgow School of Art en
The Lighthouse. Dit voormalige gebouw van de Glasgow Herald Newspaper is nu een
centrum voor design en architectuur met een magnifiek uitzicht over de stad. Gaat u een
kopje thee drinken in één van zijn Tea Rooms? Of brengt u liever een bezoek aan
Florentine Terrace, het huis waar hij van 1906 tot 1914 met zijn vrouw Margret Mcdonald
woonde. Dit gebouw is te vinden in de Hunterian Art Gallery waar een fraaie
kunstcollectie te zien is van o.a. James Macneill Whistler.
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Ondanks dat de Burrell Collection tot 2020 gesloten is, blijft er nog meer dan genoeg
over om van te genieten. Het Kelvingrove Art Gallery and Museum is het meest
bezochte museum van Schotland. En dat is niet zonder reden. Hollandse 17e eeuwse
meesters, Franse kunst uit de 19e eeuw, werk van de Glasgow Boys en van de Scottish
Colourists. Hedendaagse kunst is te zien in de Gallery of Modern Art. Op donderdag
open tot 20.00 uur!
Overnachting: Rennie Mackintosh Hotel, 59 Union Street, Glasgow G1 3RB Scotland.
Centraal gelegen, tegenover het schitterende 19e eeuwse Centraal Station!
Vrijdag 26 oktober rijden we in de middag naar Dundee: UNESCO City of Design! Daar
bezoeken we het op 15 september te openen V&A Museum of Design. Het gebouw
verrijst als een klip aan de oever van de Tay, de machtigste rivier van Groot-Brittannië.
Het futuristische gebouw is een ontwerp van de Japanse architecten Kengo Kuma &
Associates. In het hart van het museum zijn de Scottish Design Galleries gehuisvest. Ook
te zien: de speciale tentoonsteling: ‘Ocean Liners Speed and Style’.

Ook maken we een architectuur tour door Dundee, waarin opgenomen Maggie’s Centre
(Frank Gehry).
Overnachting: Jolly’s Hotel Wetherspoon, 43a Gray Street. Op loopafstand van de rivier!
Zaterdag 27 oktober rijden we naar Edinburgh. Onderweg zien we de imposante Forth
Bridge, een spoorbrug uit 1890. Edinburgh wordt als één van de mooiste Europese
hoofdsteden gezien. In feite is het één groot openluchtmuseum. Zowel de ‘Old Town’
met de Royal Mile als de 18e eeuwse ‘New Town’ zijn opgenomen op de UNESCOwerelderfgoedlijst. Langs de Royal Mile vinden we talloze interessante gebouwen w.o.
de gotische St. Giles Cathedral en de City Chambers van John Adam. Het beroemde
Edinburgh Castle torent boven de stad uit net als Carlton Hill. De neogriekse
gebouwen op deze uitgedoofde vulkaan verleenden de stad de bijnaam ‘het Athene van
het noorden’. Er is een keur aan musea te bezoeken: één van de mooiste musea van de
UK is de National Gallery of Scotland. Maar ook de Scottish National Gallery of Modern
Art One and Two, het National Museum of Scotland en de Scottish National Portrait
Gallery zijn een bezoek waard!
Overnachting: York House B&B, 27 York Place, Edinburgh, Midlothian EH13HP. Centrum!
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Zondag 28 oktober rijden we naar Newcastle terug. Het laatste bezoek van deze reis is
een echte ‘grande finale’. We bezoeken het Baltic Centre for Contemporary Art. Daar
is o.m. een expositie van de Turner Prize winnares 2017 Lubaina Himid te zien. ‘The
Baltic’ is een voormalig graanpakhuis dat door Dominic Williams is verbouwd tot een
internationaal centrum voor hedendaagse kunst, één van de grootste in Europa. Het
dakrestaurant biedt een fantastisch uitzicht op Tyneside, op de Gateshead Millenium
Bridge, de eerste kantelbrug ter wereld en op de imposante stalen Tyne Bridge uit
1928. Aan het einde van de dag gaan we aan boord, terug naar IJmuiden.

Maandag 29 oktober komen we in de ochtend aan in IJmuiden. De bus brengt ons weer
naar Eindhoven.
NB

- Glasgow en Edinburgh kennen veel hoogteverschillen die veelal d.m.v. trappen
worden overbrugd. Daarom is een redelijke mobiliteit noodzakelijk.
- De musea zijn gratis te bezoeken. Voor speciale tentoonstellingen moet een
ticket worden gekocht. Deze bedragen vallen buiten de reissom.
- Wij krijgen twee keer een uur tijdwinst. Bij aankomst (tijdverschil met UK) en
bij thuiskomst (ingang wintertijd).
- Voor deze reis zijn 14 plaatsen beschikbaar.
- Wij rijden in een kleine bus die ons, zo mogelijk, steeds ‘voor de deur’ afzet.
- De bus beschikt niet over een wc. Echter, de reisafstanden zijn kort en er wordt
regelmatig gestopt.
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