
 
DE GENSKABTE FRANSKE OG
RUSSISKE KRONJUVELER -  EN
UDSTILL ING AF J IM LYNGVILD

PÅ VOERGAARD SLOT
 

ONSDAG 19.  APRIL

Vi får en introdukt ion t i l  udst i l l ingen af
arrangøren Tr ine Jepsen -  og senere også en

rundvisning på det h istor iske s lot
 

TEKNISK ARRANGØR: SØRENS REJSER
TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN

 

Voergaard Slot - Blod &
 D

iam
anter



Buskørsel
Morgenkaffe og rundstykke
Entre til udstillingen på Voergaard Slot
Intro af Trine Jepsen
Frokostsandwich og en drik
Rundvisning på slottet
Eftermiddagskaffe og kage

Juveler er farlige, for de tænder de bedste og værste sider i mennesket. 
I udstillingen "Les Diamants de la Couronne" sættes der fokus på netop de smykker, der har vakt både
kærlighed og had, men også smykker, der blot er vidunderlige, men som ikke længere findes.
Juvelerne er genskabt ned til mindste detalje - ikke for at hylde dem, der hverken fik, stjal eller solgte
dem videre, men fordi disse kunstskatte i sig selv atter fortjener at se dagens lys. Med et fokus på det
imponerende håndværk, de franske forbindelser - herunder de kronjuveler, der blandt andet kostede
Marie-Antoinette hovedet, vil man med denne helt særlige udstilling fremhæve det særlige bånd, der
er imellem Voergaard Slot og Frankrig.
Den utroligt kreative og anderledes designer, forfatter, fotograf og iværksætter Jim-Martin Konstantin
Falke-Skjold Wegener Lyngvild - bedre kendt som blot Jim Lyngvild står bag den storslåede udstilling. 
Med bussen fra Sørens Rejser kører vi fra Skive onsdag 19. april cirka klokken 08.00. 
Kursen er sat mod Nordjylland og det historiske Voergaard Slot. 
Straks ved ankomsten fornemmer man historiens vingesus og en fantastisk verden af eventyrlige
fortællinger og uhyggelige spøgelseshistorier. 
Vi modtages af Trine Jepsen, der har stået bag en del udstillinger rundt om i landet på slotte og
herregårde. Hun giver os en introduktion til udstillingen, der åbner 1. april. 
Historisk viden, energi og sans for iscenesættelse
At Jim Lyngvild har stor ekspertise og sans for iscenesættelse gør forventningerne til udstillingen ret
høje og nu skal de forhåbentlig indfries.

Efterfølgende nyder vi en god frokostsandwich fra den lokale Hjallerup Bageri.

Så er det tid til at se os om på selve slottet, der trækker tråde helt tilbage til biskoppen i Børglum, Niels
Stygge Krumpen. 
Den dansk-franske Grev E. Oberbech-Clausen køber Voergaard i 1955 og starter en omfattende
restaurering. Greven havde skabt sin formue i Frankrig og havde giftet sig med enken efter Grev
Chenue-Lafitte.
Grevinden var datter af den berømte kirurg Péan og meget af den omfattende kunstsamling stammer
fra disse familier.
I 1963 dør Oberbech-Clausen og Voergaard overgår til en familiefond, hvis formål er at bevare slottet
for eftertiden og holde kunstsamlingen åben for offentligheden.
Vi får en rundvisning på slottet inklusiv historier, der måske giver gåsehud af både gys og begejstring.
Måske finder vi blodpletten, der ikke kan vaskes af?

Eftermiddagskaffe og kage inden vi forlader området og sætter bussnuden hjemefter.

Forventet hjemkomst cirka kl.  17.00.
Prisen for denne dagstur er 775 kroner for avisens abonnenter.
Prisen inkluderer:

Tilmelding til Læserklubben.

Program


