
 

 

 
Bussresa Land Art  X-site längs Kattegattleden 
 
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter 
cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. (X) står för det vi inte vet, sites står för platser. 
Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till 
publikens möte med konsten och landskapen. För att läsa mer om (X)sites, Kattegattleden och de 
medverkande konstnärerna, se http://www.landart.se/  gå vidare till X-site se Kattegattleden 
 
Längs Kattegatt- och Sjuhäradsleden anordnades landartverk första gången 2017. Detta år var 
vernissagen den 28 juni och verken finns kvar t.o.m. den 7 oktober. Nästa år kommer ny konst på 
andra platser längs leden. Projektet drivs av KC.väst med stöd av kommunerna, regionerna och 
Postkodlotteriet bl. andra 
 
Göteborgs Konstnärsklubb har nöjet att inbjuda er att ta del av de temporära konstverken på plats 
genom att anordna en bussresa där vi besöker samtliga platser längs Kattegattleden. Vi stannar ca 
20 min på varje plats, vissa av verken har gångavstånd emellan sig, andra får vi ta bussen till. 
 
Program bussresa fredagen den 5 oktober 2018 
 

• Avresa Göteborg Posthotellet 8.45 Samling 8.30! 

• Falkenberg/Glommen: Åsa Frankenberg Swe, Anna Smillidotter Swe, Roy Staab USA 

• Lunch i Halmstad på restaurang nära hamnen  

• Halmstad: Anna Örtemo Swe, Mariano Leon Fra/Peru, Aski Dahl Swe 

• Ängelholm: Ola Nilsson Swe, Roger Rigorth Ty  

• Höganäs: Ingrid Ogenstedt Sv/Isl, Annelie Nilsson Swe 

• Helsingborg (Kulla Gunnarstorp): Muhammad Ali Syr, Ryszard Litwiniuk PL 

• Mingel/Fika  

• Åter Göteborg 21.00 
 
Pris för resan är inklusive fika och lunch. För medlemmar 325 kr stödmedlemmar 375 kr och övriga 
500 kr. Boka genom att skicka ett mejl till brittakleberg@gmail.com (Här kan du även ange om du 
önskar specialkost.) samt betala in på Majnabbes plusgirokonto 427609-3 Skriv in ditt namn i 
meddelandefältet så vi vet vem som har betalt! Senast 2018-09-24 vill vi ha din bokning och 
betalning. Anmälan är bindande. 
 
 
Välkommen med din anmälan! 
Styrelsen för Göteborgs konstnärsklubb 
 
 
Reseansvarig är Britta Kleberg mobil 0706 304507 
  
 


