HAR DU LYST TIL AT HØRE OM ARKITEKTUR OG NATUR

PROGRAM

LÆS MERE HER:

Så vær med, når Syddjurs Kommune og BLIS sætter fokus på arkitektur
og nye forbindelser til natur, søndag den 3. oktober 2021, i anledning af
Arkitekturens Dag, som Arkitektforeningen hvert år er initiativtager til
den første mandag i oktober. I Syddjurs smugstarter vi søndag med en
guidet gå-tur for især børnefamilier til Kalø Slotsruin og Jagtens Hus.

Vi håber på at kunne samle omkring 30-40 deltagere. Tilmelding er
ikke nødvendig. Det er muligt at hoppe på eller af undervejs. Medbring
selv mad og drikkevarer til gåturen. Der vil lidt kaffe og saft, og lidt til
børnene, når turen slutter.

Arkitektforeningen - Arkitekturens Dag - www.arkitektforeningen.dk
Oplev Syddjurs - oplevsyddjurs.dk
Go Syddjurs - www.go-syddjurs.dk/arrangementer
Facebook - Syddjurs Kommune

Med udgangspunkt i højdedraget Store Baunehøj nord for Rønde introduceres temaet Arkitektur og Nye Forbindelser til Naturen med en
guidet gåtur gennem det storslåede landskabsrum ved Kalø, forbi Museum Østjyllands åbne udgravning af den oprindelige landsby Bregnet,
ad oldtidsvejen til Kalø Slotsruin, hvor en moderne trappe tilbyder en
ny oplevelse af ruinen og landskabet, og videre til Jagtens Hus, der formmæssigt og materialemæssigt inddrager landskabet langs kysten og skoven, der omgiver det nye hovedsæde for Danmarks Jægerforbund. Dagen slutter med forfriskninger omkring bålet i den store hytte i skoven.

Kl. 10 		

Store Baunehøj – mødested p-pladsen ved Grenåvej -

		

Syddjurs Kommune byder velkommen.

Kl. 11 - 12

Strandhuset og Tyra Hytten ved Kalø

Programmet udformes så det vil være muligt at springe på undervejs.
Målgruppen er børnefamilier og tempoet lægges til rette under hensyn
hertil.

Herunder følger ruten med cirka tider.

		BLIS introducerer

FAKTA:
Dato: Søndag den 3. oktober 2021. Tidspunkt: Kl. 10 – 16.
Start: Store Baunehøj, P-pladsen ved Grenåvej.

Kl. 13 - 14

Kalø Slotsruin og trappen i tårnet

		

Oplæg ved Arkitekturkomiteen Syddjurs

Kl. 14 - 15

Jagtens Hus - Rundvisning i pejsestue og undervis		

		ningsbygning.
Kl. 15 - 16

Bålhytten – Fælles afslutning omkring bålet.

Søndag den 3. oktober 2021

Kreditering Bjørn Pierri Enevoldsen

Kreditering Niels Nyggard

