Program 2017
Tisdag 19 september 2017 kl 18.00. I AFTON DAMERNAS.
Samling utanför Hovrätten, Packhusplatsen 6.
Göteborgs utveckling framställs ofta som männens historia. Här möter vi några
intressanta kvinnor, som alla bidragit till stadens historia - från Beata de la Gardie till
Ann-Ida Broström. Avgift 100 kr. Ledare Ingela Eek, tel. 0704-225429.
Lördag 23 september 2017 kl. 13. Skulpturvandring: All you need is love
Start: vid entrén Göteborgsoperan. Avslut: vid Lorensbergsteatern.
En vandring med kärlekstema! Med utgångspunkt från skulpturer och platser som vi
passerar stiftar vi bekantskap med ett antal mer eller mindre kända, och oftast mycket
kreativa, kärlekspar. Astri och Evert Bergman/Taube samt John Lennon och Yoko Ono är
bara två exempel på par som vi möter. Vandringen, längs Östra Hamngatan, därefter
Brunnsparken och Avenyn, innehåller berättelser om Göteborg, kärlek, dramatik och
ibland tragiska livsöden. Ca 1,5 tim. 2,2 km. Avgift 100 kr, kontant eller Swish. Biljetter
säljs från 12.50 vid startplatsen. Ledare Ulla-Britt Wendel 0725 201777.
Måndag 25 september 2017 kl 18.00. DAMERNA LÄNGS AVENYN.
Samling utanför Stadsteatern på Götaplatsen.
Kom med på promenad längs paradgatan och lär känna de kvinnor, som levde och
verkade där – från Karin Kavli till Sarah Bernhardt. Avgift 100 kr. Ledare Ingela Eek, tel.
0704-225429.
Måndag 2 oktober 2017 kl 18.00. STRÖVTÅG PÅ RIKEMANSKULLEN.
Samling vid ingången till Östra begravningsplatsen
på Redbergsplatsen.
På Rikemanskullen trängs de, de rika göteborgarna. Gravvårdar och mausoléer
överträffar varandra. Vilka var de, männen –för det är mest män—som vilar där ?
Följ med på ett kulturhistoriskt strövtåg bland skeppsredare
och grosshandlare, arkitekter och författare samt en och annan konstnär. Ledare: Ingela
Eek, tel. 0704-225429.
Lördag 21 oktober 2017 kl. 13. Skulpturvandring: Cityrundan med quiz
Start: vid fontänen/skulpturen ”Johanna”, Brunnsparken. Avslut: Brunnsparken.
En rundvandring i dubbel bemärkelse där vi lär känna ett mindre antal skulpturer i
Göteborgs city. Nya och gamla skulpturer ingår i denna korta men intensiva vandring. Vi
vandrar mot Drottningtorget, sedan Stora Nygatan, Kungsportsplatsen, Östra
Hamngatan mot Brunnsparken. Denna gång kompletteras cityrundan med en gående
quiz där frågorna, med utgångspunkt från de skulpturer vi passerar, kretsar kring helt
andra saker. Ca 1 tim. och 15 min. 1 km. Avgift 100 kr, kontant eller Swish. Biljetter säljs
från 12.50 vid startplatsen. Ledare Ulla-Britt Wendel 0725 201777.
Beställning av skräddarsydda vandringar kan göras för slutna grupper året om.
Kontakta oss för förslag www.walknet.se
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