ROTARY VANDRAR FÖR LIVET
Söndagen den 22 april 2018 arrangerar
några Rotaryklubbar i Stockholm för 7:e året i rad en kulturvandring
på Djurgården.
Mot uppvisande av biljett, och i mån av plats, får Du tillgång till

Prins Eugens Waldemarsudde (reducerat pris på entré, föreläsning kl. 11.30)
Kl. 11.30 föredrag av överintendent Karin Sidén!
Junibacken (fri entré)
Vikingaliv (fri entré)
Spritmuseum (halva priset på entrén, 10 procent på inköp i butiken)
Sjöhistoriska museet (fri entré, liksom alla dagar samt fria audioguide)
Kl. 14.30 föredrag av sjökapten Linus Karlsson!
Biljetter
100 kronor per person. Förutom att Du stödjer livssituationen för utsatta barn
och ungdomar får Du samtidigt massor av kultur och motion. Priset är mycket
förmånligt i förhållande till om Du skulle besöka medverkande kulturinstitutioner
och betala ordinarie entréavgifter.
Målgrupp
Alla nära och kära, Rotarianer och ännu icke Rotarianer, vuxna såväl som barn.
Observera att det kan vara förmånligt att köpa kulturvandringsbiljett även till
barn/ungdomar beroende på ålder och vilken kulturinstitution Du vill besöka.
Ordinarie priser, inklusive åldersgränser vid fri entré för barn, varierar mellan de
medverkande kulturinstitutionerna.
Förmånstagare
Biljettintäkterna går i år huvudsakligen till Rotarys vattenprojekt i Egypten.
VÄL MÖTT!
Rotary Stockholm-Ladugårdslandet, Rotary Stockholm-Sergel,
Rotary Club of Stockholm International, Rotary Stockholm-Djurgården,
Rotaract
Stockholm-Djurgården

MEDVERKANDE
KULTURINSTITUTIONER
Mot uppvisande av Kulturvandringsbiljett (100 kronor) får Du tillgång till
följande:

Prins Eugens
Waldemarsudde
www.waldemarsudde.se
Öppet: 11.00-17.00
Reducerat pris, 100 kronor, på entrén
(ordinarie pris 150 kronor för fullt
betalande, 130 kronor för pensionär) till
utställningen ”Sigrid Hjertén – en
mästerlig kolorist”.
Kl. 11.30 Specialföredrag för oss av
museichef Karin Sidén. Övriga
pågående utställningar: Alexander
Klingspor – Resenär och Suzy Strindberg
– Tunna trådar.

Junibacken
www.junibacken.se
Öppet: 10.00-17.00
Fri entré.
Gör ett besök i den magiska
sagovärlden. Upplev utställningen om
Barbro Lindgren och hennes mest
älskade karaktärer samt det underbara
sagotåget, där det är Astrid Lindgren
själv som hörs i högtalarna.

Spritmuseum
www.spritmuseum.se
Öppet: 12.00-17.00
Halva priset på entrén (60 kronor för
fullt betalande, 40 kronor för pensionär
och studenter).
Aktuella utställningar: ”Champagne–
från kalkjord till glamour” och basutställningen ”Spritlandet Sverige”.
Spritmuseums nya Absolut Art

Collection med premiär i den aktuella
helgen har denna gång ett djurtema.
Erbjudande söndagen den 22 april:
10 % rabatt i museibutiken.

Vikingaliv
www.vikingaliv.se
Öppet: 10.00-17.00
Fri entré.
Här visas en utställning för alla som vill
få en inblick i livet under vikingatiden
och uppleva en av historiens mest
mytomspunna tidsperioder utifrån de
senaste arkeologiska och historiska
rönen. Visningar hålls en gång i timmen,
på helgerna hålls även en barnvisning.
Här finns också Ragnfrids Saga, en 11
minuter lång vikingafärd med tåg (ej
lämplig för barn under sju år).

Sjöhistoriska museet
www.sjohistoriska.se
Öppet: 10.00-17.00
Fri entré till museet, liksom alla dagar,
samt fria audioguider i mån av tillgång.
Kl. 14.30 Unikt föredrag för oss: ” Att
segla en ostindiefarare - på riktigt!”
Muséets egen sjökapten Linus Karlsson
var besättningsman när ostindiefararen
Götheborg seglade till Kina och berättar
om sin resa i hörsalen en trappa ned.
Föredraget kompletteras med en liten
vandring i utställningen ”Resenärerna”.
Aktuella utställningar: Resenärerna,
Älskade skepp och Jag räddar liv.

Sjöhistoriska Muséet fyller 80 år i
år. Lördagen den 26 maj kl. 12.00
börjar firandet.

MEDVERKANDE
ROTARYKLUBBAR
Rotary StockholmLadugårdslandet
stiftades 1964. Klubben har 52 medlemmar, varav hälften kvinnor. Klubben
har deltagit i ett antal projekt, bl. a. för
vattenrening i Thailand och Burma,
hälsovård på Sri Lanka, barn- och
mödravård i Mali samt dammbygge i
Indien. Klubben har också utvecklat och
medverkat i mentorprogram för
utländska akademiker och är mångårig
sponsor av studenter vid Handelshögskolan i Riga.
www.rotary.se/stockholmladugardslandet

Rotary Stockholm-Sergel
stiftades 1977. Klubben har 49 medlemmar varav 37 % kvinnor. Klubben har
deltagit i ett antal projekt, bl. a. stöd till
handikappade barn i Ryssland, mentorskapsprojekt i Fryshuset, barn till
ensamma mammor, Stiftelsen Livslust i
Lettland, vattenprojekt i Thailand, Burma
och Indien samt barn- och
mödravårdsprojekt i Mali. Klubben har
också gett donationer till jordbävningsdrabbade Haiti och skänkt s.k. shelter
boxes till andra katastrofdrabbade
platser i världen.
www.rotary.se/stockholm-sergel

Rotary Club of StockholmInternational (RCSI)
är den enda engelskspråkiga Rotaryklubben i Stockholm. Klubben har drygt
40 medlemmar från hela världen, varav
strax över 50 % är kvinnor. Under de
senaste åren har RCSI arbetat med och
stött projekt i Kenya, Senegal, Thailand,
Mali och Burma. Klubben har också
bidragit med donationer, bl.a. genom
support till the Shelterbox Organisation
och olika katastrof-drabbade platser i
världen.
www.rotary.se/stockholm-international

Rotary StockholmDjurgården
stiftades 1990. Klubben har 71 medlemmar, varav hälften kvinnor.
Klubben är engagerad i bl. a. dessa
projekt:
• Familjecenter i Kenya - hälsa och
utbildning.
• Hjälp till arbete och utbildning för
romer
•
Dagcenter med förskola i Nepal
www.rotary.se/Stockholmdjurgården

Rotaract StockholmDjurgården
är Sveriges största Rotaract-klubb
som riktar sig till personer i åldern 1835. Klubbens största projekt är ”Köp
en extra” till förmån för Stockholms
Stadsmission samt insamling av
pengar för att bygga ett bibliotek till ett
barnhem i Namibia.

www.rotary.se/stockholm-djurgardenrotaract

FÖRMÅNSTAGARE
Rotary Global Grant Project Sohag
Water Project, Egypten, syftar till att
ge rent vatten till avlägsna byar i södra
Egypten. I ett första skede kommer
man att installera en 6 635 m lång
vattenledning för färskvatten till 182
hushåll med cirka 1 820 personer i byn
El Saala i Sohag-regionen.
Lokal Rotaryklubb i Egypten är Rotary
Club Al Shorouk, och internationell
huvudsponsor är Rotary Club Bern
Münchenbuchsee, Schweiz. Totala
projektet är på ca 120 000 USD.

.

Biljetter, 100 kr/biljett, säljs av respektive Rotaryklubbs representant:
Stockholm-Ladugårdslandet: Annika Halldin, 070-379 00 60,
annika.b.halldin@gmail.com, Herman Essén, 070-860 00 59, herman.essen@gmail.com
och Fredrik Lindgren, 070-787 71 68, Fredrikwlindgren@gmail.com
Stockholm-Sergel: Eva Wenström, 070-840 61 02, eva@wenstrome.se
och Elisabet Kearsley, 070-676 38 85, elisabet.kearsley@gmail.com
Stockholm-Djurgården: Roland Beijer, 076-648 85 55, mrrolandbeijer@gmail.com
Stockholm-International: Christina Lindberg de Sainz, 076-104 86 46,
christina.rolf.1@ownit.nu
Stockholm-Djurgården Rotaract: Maria Waldencrantz, 070-788 15 78,
ia.waldencrantz@gmail.com

Biljetter kan även köpas genom betalning med swish till nr 1236266480. Swisha 100 kr
per biljett och uppge namn samt postadress så postas biljetterna till Dig.
Biljetter finns också att köpa from 15 mars på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen
8, Conciergedisken. Öppet dygnet runt.

Tack alla medverkande och besökare!

