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Resa till Sandgrund utställning Lars Lerin och aktuell gästutställning Inge 
Schiöler OBS! NYTT DATUM TISDAG 29 MARS 2022   
                                  
Avresa kl 08.30 gate 14 Resecentrum i Trollhättan. Vi åker till Berga bistro i Åmål 
som huserar i en röd gammal skolbyggnad från 1883 med skön atmosfär där vi skall fika. 
Vi åker vidare till Sandgrund i Karlstad. Där börjar vi med att få en guidad visning, innan 
vi får egen tid i utställningshallen. Lars Lerin anses vara Nordens främsta 
akvarellkonstnär och en av de mest framstående i världen, han arbetar även i andra 
tekniker och är känd för sin enastående begåvning och produktivitet. På Sandgrund Lars 
Lerin finns hans permanenta utställning. Aktuell gästutställning Inge Schiöler. 
 

  
Inge Schiöler   Lars Lerin  

Inge Schiöler var bildkonstnär och är främst känd för sitt måleri. 

Han växte upp i Strömstad, utbildade sig på Slöjdskolan och blev endast 18 år 
gammal antagen som elev på Valand i Göteborg, där han studerade för Tor 
Bjurström. Han företog sig studieresor till både Frankrike och Spanien. Motivmässigt 
innefattade hans måleri både porträtt och figurkompositioner, kvinnliga akter, 
stilleben och landskapsmotiv. Arbetsmetoden var snabb och med ett enormt patos. 
Han är en av de främsta företrädarna för Göteborgskoloristerna, en icke inordnad 
sammanslutning av konstnärer där det gemensamma var det intensiva, sinnliga och 
ofta lidelsefulla färgspråket. 

Fyra av de mest framträdande var Inge Schiöler tillsammans med Åke Göransson, 
Ivan Ivarson och Ragnar Sandberg. I hans krets återfinns också Erling Ärlingsson 
och Sven ”X-et” Erixson. Idag inspirerar han konstnärer som Lena Cronqvist och 
betraktas som en förebild med sin kärlek oförbehållsamt riktad till naturen, långt från 
bebyggelsen, där vattnet lyser mellan träden, där sjöns yta krusar och där insekter 
svärmar.                             
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Vi går över till Matbrukets restaurang som ligger inne på Värmlands museum.  
I en unik kulturell miljö, designad matsal och framförallt ett kockteam av högsta nivå. 

Med Värmlands egen Stjärnkock Niklas Pettersson. 
 
Med mycket intryck och en fin dag åker vi hem. Beräknas vara i Trollhättan c:a kl 
18.00. 
 
Pris  795 kronor  
 

Ingår: Bussresa, Kaffe, smörgås och en liten kaka, Inträde och guidad visning 

Sandgrund  

Lunch varmrätt Matbrukets ört och citronbakade laxrygg med dillkryddad 

grönsakskompott, citronkryddad potatis, skaldjurssås och örtsallad inkl bröd, 

smör, måltidsdryck samt kaffe och morotskaka  

  
Anmälan till: Resekommittén på månadsmötet måndagen 13 december därefter till                 
Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00 eller på 
mail  info@karlevertsbusstouring.se   Sista anmälningsdag 11 mars 
 
Obs! Har ni behov av specialkost p.g.a allergier ber vi er meddela detta direkt vid 
bokningen av resan. 
 
Betalningen oss tillhanda senast 15mars 2022 
För inbetalning var vänlig betala via bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, 
adress, resans namn, datum för resan. 
 
På resan skall ni ha med ert Vaccinationsbevis/Covidbevis, kontrollera giltighet. Ta 
även med din legitimation.  
 
 
Hjärtligt välkomna ! 
 
Aktiva Seniorer 
gm 
 
Karl-Everts Busstouring     

_______________________________________________________________________ 
Postadress  Telefon mail    info@karlevertsbusstouring.se      Bankgiro      
Kardanvägen 9 0520-325 43           453-6629 
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