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Meritas konstskatter och Bankmuséet tisdagen 29.11. kl 15.30
Två intressanta besöksobjekt på en gång! Vi börjar med att bekanta oss med Bankmuséet som är
inrett tidsenligt i jugendstil från början av 1900-talet. Här gör vi en tidsresa hundra år bakåt i tiden
och låter ögat vila i vackra detaljer och tidstypiska möbler.
Vi får en inblick i bankverksamheten för hundra år sedan och får höra om dagens bankväsen. Efter
museibesöket förflyttar vi oss kl 16.30 några trappor upp till den gamla banksalen, där vi bekantar
oss med Konststiftelsen Meritas förnäma konstskatter. Under vår guidade tur får vi se konstskatter
av främst finländska konstnärer. Här finns tavlor av bl.a Gallen-Kallela och Ferdinand von Wright.
Redan den vackra gamla banksalen i sig själv är värd att beses. Konstsamlingen förevisas endast för
grupper.
Besöket kostar 25 euro/pers. Vänligen reservera jämna pengar. Bankkort gäller inte. Besöket tar
sammanlagt ca 2 timmar. Vi samlas litet för kl 15.30 på adress Aleksandersgatan 36 B. Anmälan är
obligatorisk och sker per epost toimisto@helsinkiseura.fi senast 28.11. före kl 16.30 eller per
telefon 28.11. kl 15-16.30
Detta är en pärla alldeles i hjärtat av Helsingfors och tämligen okänd för allmänheten. Kom med och
bekanta dig med bankhistoria och den unika konstsamlingen!

Vi avslutar det gångna året med besök i

Skatuddens gamla fängelse och läcker lunch på restaurang
Bellevue lördagen 10.12
Två intressanta besöksobjekt på en gång! Vi börjar med att bekanta oss med Bankmuséet som är inrett
tidsenligt i jugendstil från början av 1900-talet. Här gör vi en tidsresa hundra år bakåt i tiden och låter
ögat vila i vackra detaljer och tidstypiska möbler. Vi får en inblick i bankverksamheten för hundra år sedan
och får höra om dagens bankväsen.
Efter museibesöket förflyttar vi oss kl 16.30 några trappor upp till den gamla banksalen, där vi bekantar
oss med Konststiftelsen Meritas förnäma konstskatter. Under vår guidade tur får vi se konstskatter av
främst finländska konstnärer. Här finns tavlor av bl.a Gallen-Kallela och Ferdinand von Wright. Redan
den vackra gamla banksalen i sig själv är värd att beses. Konstsamlingen förevisas endast för grupper.
Besöket kostar 25 euro/pers. Vänligen reservera
jämna pengar. Bankkort gäller inte. Besöket tar
sammanlagt ca 2 timmar. Vi samlas litet för kl 15.30
på adress Aleksandersgatan 36 B.
Anmälan är obligatorisk och sker per epost
toimisto@helsinkiseura.fi senast 28.11. före kl
16.30 eller per telefon 28.11. kl 15-16.30. Detta är
en pärla alldeles i hjärtat av Helsingfors och
tämligen okänd för allmänheten.
Kom med och bekanta dig med bankhistoria och
den unika konstsamlingen!
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Vi besöker Marinkasernen onsdagen 1. och 8. februari 201
Vi börjar året med att besöka Marinkasernen där Utrikesministeriet idag härskar. Den stolta
byggnaden ritades av Carl Ludvig Engel och var den första monumentalbyggnaden id Finland
i nyklassisistisk stil. Av den magnifika byggnaden färdigställdes först den massiva norra
flygeln år 1820. Senare tillkom den västra officersflygeln. Senare har byggnaderna på
området haft många olika funktioner och fr.o.m 1980-talet har utrymmena disponerats av
Utrikesministeriet.
Helsingfors-Samfundet anordnar två besök med samma innehåll onsdag 1. och 8.2.2017 kl
16.30.
Anmälan till någondera dagen mottages fr.o.m. 28.11.
Du kan anmäla dig antingen per telefon 040-251 5758 kl 15-16.30 eller per epost
toimisto@helsinkiseura.fi. Obs! Anmälningar beaktas först efter ovan angivet datum.
Vi samlas litet före kl 16.30 på adress Maringatan 22 A.
Välkommen med!
Foto: www.wikipedia.org

Händelser i slutet av år 2016
Professor Matti Klinge öppnade höstens föreläsningsserie.
Under oktober besökte vi FPAs huvudkontor.

Tack vare medlemmarna i verksamheten och en trevlig slutet av året!
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