
Välkommen på en exklusiv dagsutflykt till Waxholm där vi får 
möta konstexperten Claes Moser, känd från Antikrundan på SVT. 
Han välkomnar oss tillsammans med hustrun Sanna Evers i deras 
magnifika K-märkta ”Villa Akleja ” från 1901. Här levde och ver-
kade en av våra stora konstnärer kring förra sekelskiftet – J.A.G. 
Acke, gift med Zacharias Topelius dotter Eja. Claes Moser har 
levt med Ackes konst i 45 år och samlat ca 150 verk – målningar 
som utgör höjdpunkter i vår svenska konsthistoria. I detta anrika 
konstnärshem delar Claes entusiastiskt med sig av sin fascination, 
sina kunskaper om Acke och hans samtid. Vi får möta vännerna 
Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding & Ver-
ner von Heidenstam m fl.

Dagen kan med fördel inledas med en guidad visning genom Stockholms 
Stadshus praktfulla salar, där konstnären Acke finns representerad. Där-
efter guidad busstur ut till Vaxholm. I Villa Akleja står kaffe, smörgås/kaka 
framdukat. Vi samlas i ateljén där Claes berättar om Ackes liv och verk 
samt om hela denna fascinerande tid kring förra sekelskiftet. Konstverken 
får vi beundra på nära håll. Här finns numera även en unik samling konst 
av Marie Kröyer! Linnéa bjuder på konsert i ateljén på dagens tema. Vi 
avslutar med en god lunch på första parkett i hamnen – Waxholms hotell.
Varmt välkommen till en upplevelserik dag för alla sinnen!

KONST & MUSIK I WAXHOLM  
- med Claes Moser & Linnéa Sallay

FAKTA

PRIS (med Stadshuset): 930 Kr             
PRIS (utan Stadshuset): 850 Kr 

PLATS FÖR DATUM
I PRISET INGÅR
•  Bussresa 
•  Kaffe, smörgås, kaka 
•  Föredrag & visning Claes Moser 
•  À capella-konsert sång/fiol 
•  Lunch inkl kaffe med efterrätt 
•  Linnéa som guide & reseledare 
•  Besök & inträden enl program

AVRESA: ca 09.00 beroende på val 
av innehåll samt avreseort. 

ÅTER: ca 16.15
Antal deltagare min 35/max 50

ANMÄLAN
Föreningens Namn 
Reseombudets Namn samt 
mail/tel
Betalning till: Föreningens PG 
eller BG 
Sista anmälnings/betaldatum:

För information och bokning av 
denna tur: 073-500 62 82 
linneasallay@hotmail.com 

Arrangör: Linnéa Sallay, www.linneasallay.se, i samarbete med Viatour Group

        Waxholms Hotell

                          LINNÉA SALLAY
                         Auktoriserad 
                         Stockholmsguide
                         Sångerska & Violinist


