Program hösten 2018
Lördag 1 september 2018 kl. 13. Skulpturvandring: FRÅN POSEIDON TILL VENUS
Start: vid Poseidon, Götaplatsen. Avslut: vid entrén Göteborgsoperan.
En vandring där vi, förutom skulpturer, också har fokus på andra konstnärliga uttryck,
samt hus och historia. Tillsammans upptäcker vi historiens skiftningar längs vår väg. Du
får garanterat upp ögonen för mycket i vår stadsbild som du inte lagt märke till förut.
Gudar och gudinnor, biografer och mycket annat stiftar vi bekantskap med. Vandringen
går längs Avenyn och därefter fortsätter vi Östra Hamngatan ner mot Göta älv. 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 201 777.
Onsdag 5 september 2018 kl 18. RÖSTRÄTTSMARSCHEN
Samling: Vid Järntorgsbrunnen. Avslut: Heden ca 19.30.
På söndag går vi till val i Sverige, både kvinnor och män, en självklarhet för oss. För
hundra år sedan var det annorlunda. Vi var sist av de nordiska länderna att införa
allmän rösträtt för kvinnor. Sommaren 1918 demonstrerade man för detta, den enda
demonstration som hölls i landet och det var här i Göteborg.
Välkommen på vandring längs demonstrationsvägen, hör om rösträttskvinnorna samt
om hus och händelser utefter vägen.
Avgift 100 kr, kontant eller Swish på plats. Ledare Ingela Eek, tel 0704 225 429.
Lördag 15 september 2018 kl. 13. Skulpturvandring: SKULPTURERNAS
HEMLIGHETER
Start: vid Pressbyråkiosken, Drottningtorget. Avslut: vid Per Angers plats.
En stadsvandring där du får lära känna skulpturernas inre liv och hemligheter - bland
pelarhelgon, brännvinsflaskor och ägg. Vi går på djupet in i skulpturerna och blir bekant
med konstnärerna bakom verken. Vi vandrar från Drottningtorget, därefter Stora
Nygatan och genom Kungsparken. Ca 1,5 tim. 1,7 km. Ledare: Ulla-Britt Wendel, tel 0725
201 777. Avgift 100 kr, kontant eller Swish. Biljetter säljes från 12.50 vid startplatsen.
Måndag 17 september 2018 kl 18. DAMERNA LÄNGS AVENYEN
Samling: Vid Stadsteatern. Avslut: Bältesspännareparken ca 19.30.
Kom med på vandring längs paradgatan och lär känna några av de kvinnor som levde
och verkade där – från Karin Kavli till Sarah Bernhardt.
Avgift 100 kr, kontant eller Swish på plats. Ledare Ingela Eek, tel 0704 225 429.
Lördag 22 september kl.13. Skulpturvandring: VATTEN
Start: vid Järntorgsbrunnen, Järntorget. Avslut: vid Göteborgsoperan.
En vandring med vattentema. Den röda tråden är skulpturer som anknyter till, eller är
beroende av vatten. Exempelvis finns flera skepp i gjuten form längs vår väg. Som en
extra bonus känner vi också närheten till älven under större delen av vandringen. När vi
lämnat Järntorget går vandringen mot Stenpiren och därefter längs Göta älv mot Operan.
Ca 1,5 tim. 1,4 km. Avgift 100 kr, kontant eller Swish. Biljetter säljs från 12.50 vid
startplatsen. Ledare Ulla-Britt Wendel 0725 201 777.
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Söndag 30 september. kl. 13. Skulpturvandring: DE BORTGLÖMDA
SKULPTRISERNA
Start: utanför entrén Stora teatern, Kungsparken. Avslut: vid Lorensbergsteatern,
bakom Stadsbiblioteket.
Alice Nordin, Ninnan Santesson, Sigrid Blomberg med flera – kvinnor som varit
verksamma som skulptriser i en tid dominerad av män. Lär känna deras verk på en
vandring som är helt kvinnodominerad! Vandringen presenterar tio svenska skulptriser,
den äldsta född 1863 och den yngsta 1916. Vi vandrar i Kungsparken, delar av Avenyn,
Vasagatan och Viktor Rydbergsgatan, Götaplatsen. Ca 1,5 tim. 1,7 km. Avgift 100 kr,
kontant eller Swish. Biljetter säljs från 12.50 vid startplatsen. Ledare Ulla-Britt Wendel
0725 201 777.
Onsdag 3 oktober 2018 kl 18. I AFTON DAMERNAS
Samling: Utanför Hovrätten, Packhusplatsen 6. Avslut: Brunnsparken ca 19.30.
Göteborgs historia handlar ofta om männens historia. Här får vi dock möta några starka
kvinnor, som alla varit med om att forma vår stad – från Beata de la Gardie till Ann-Ida
Broström.
Avgift 100 kr, kontant eller Swish på plats. Ledare Ingela Eek, tel 0704 225 429.
Lördag 20 oktober 2018 kl. 13. Skulpturvandring: MINNESVÄRDA SKULPTURER?
Start: vid ryttarstatyn ”Kopparmärra”, Kungsportsplatsen. Avslut: vid Haga Kyrkoplan.
Temat på denna vandring är skulpturer som bär på historier om Göteborg, världskrig,
donationer och polisonger. Du blir bekant med både gamla och nya skulpturer i
innerstan. Vi reflekterar över vad som egentligen är minnesvärt när det gäller
skulpturer och minnesplatser. Vandringen går från Kungsportsplatsen, därefter till
Harry Hjörnes plats, Bastionsplatsen, Avenyn, Vasaplatsen och Vasagatan. Ca 1,5 tim.1,8
km. Avgift 100 kr, kontant eller Swish. Biljetter säljs från 12.50 vid startplatsen. Ledare
Ulla-Britt Wendel 0725 201 777.

Bastionerna i det befästa Göteborg – vissa lördagar och söndagar
Vi har även öppna vandringar i ”det befästa Göteborg” med visning av bastionerna Carolus
Dux och Carolus Undecimus Rex. Datum och anmälan på vår hemsida:
http://www.walknet.se/bastionerinfoblad.pdf
Beställning av skräddarsydda vandringar kan göras för slutna grupper året om.
Se vår information om teman på
http://www.walknet.se/Exempelvandringar.pdf
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