Studieresa
Provance 2018
06.27-07.02

Program och reseberättelse

Program
Dag 1 - Avresa
14.40

Bil från Helsingborg

18.30

Flyg Kastrup- Nice

ca 23.30

Ankomst hotel Le Meridien Nice

Dag 2 - Centrum Nice, Aix-en-Provence, Gordes
08.00

Frukost, utcheckning

09.00

Utforska Nice: Promenade des Anglais, gamla stan: La Vieille Ville,
Bibliotek La-Tete-au-Carre,

11.00

Fika vid La Civette Garbialdi

11.30

Promenad vid Park Promenade du Paillon

13.00

Lunch på Hotellet Le Meridien Nice

14.30

Bilfärd mot Aix-en-Provence (resan tar ca 2 h)

16.30

Aix-en-Provence, se centrum

17.00

Fika på La Belle Epoque, bilfärd mot Gordes

18.30

Framme vid Gordes, se centrum

19.00

Inchekling hotell Mas des Herbes Blanches, middag på hotellet.

Dag 3 - Roussillon, Marsaille
08.00

Frukost, utcheckning

09.00

Bilfärd till klostret Abbaye Notre-Dame de Senanque

10.30-13.00

Roussillon, promenad i ocraparken

13.00

Lunch på Café de L’Ocrier

14.30

Bilfärd mot Marseille

16.30

Incheckning på Hotell Radisson Blu Vieux Port, möta upp Anna

17.10

Utforska Marseille och promenad mot Castellane.

20.00

Middag på Restaurant La Daurade

Dag 4- Marseille, Montpellier
08.30

Frukost, utchekning

10.00

Promenad till MuCEM samt Cathédrale La Major

11.30

Bilfärd mot Martigues, fika på Café de la Marine

12. 30

Bilfärd genom Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat

14.30

Lunch på L’Oyat-Plage utanför Montpellier

17.00

Incheckning på Hôtel Courtyard, Montpellier

18.30

Promenad genom gamla stan och Comedie

19.30

Middag på La Cocotte

Dag 5- Montpellier
09.00

Frukost

10.00

Promenad genom Bassin Jacques Coeur, L’Arbre Blanc

11.05

Fika på Le Sud

12.00                      Utforska Bofills Esplanade de l’Europe
14.00

Lunch. Brasserie Boris Montpellier

16.00

Besök Montpelliers botaniska trädgård, sen vila hotellet, sen

20.00

Pizza i centrala Montpellier .

Dag 6- Avresa
08.30

Frukost

09.30

Bil till flygplatsen

11.05

Flyg Montpellier- Kastrup

Deltagare:
Clas Högardh			
Mikaela Wennström

Rolf Larsson
Anna Lyth

DAG 2
Nice-centrum
Promenade Des Anglais
Promenade Des Anglais är en av
Frankrikes mest kända och ikoniska
strandpromenader. Den fem kilometer långa strandpromenaden
kändes väl använd.
På morgonen fylls stråket av
joggare, cyklister och rullskridskoåkare. Promenaden kändes lite
sliten till viss del.
Namnet ”Engelsmännens strandpromenad” kom från de horder av
rika engelska turister som flockades
till Baie des Anges under 1800-talet.

Vieille Ville

En av de mest färgstarka områdena i Nice är Vieille Ville eller Gamla
stan vid basen av La Colline du
Chateau. Det är ett pittoreskt
stadsdel som har ”Trånga gränder
med allt” och ett starkt italienskt
inflytande.
Det fanns många detaljer som
blev intressanta att diskutera,
bland annat trappor. Hur ska det
första och sista steget vara utformat höjdmässigt när marken lutar?

Théâtre National de Nice torg

Ett torg som har ett intensivt mönster med många
informella sittplatser. Trapporna ner mot vägen
kan upplevas försvinna beroende på den kraftiga
färgväxlingen i stenläggningen.

Park Promenade du Paillon

Först att mötas är en 3000m2 ”vattenspegel” som du
kan gå igenom, den är prickad med fontäner som
stiger mot skyarna i slumpmässiga mönster. Mycket
populärt bland lekande barn.

Bibliotek La-Tete-au-Carre

Designad av skulptören Sacha Sosno är
”Square Head” en skulptur med kontorsplatser
inuti. 30 meter hög och 14 meter bred, är
denna monumentskulptur inte tillgänglig för
allmänheten utan fungerar som kontor i Louis
Nucéras offentliga bibliotek. Den tillhörande
trädgården var en aning händelsefattig
placerad i en sluttning och helt folktom.

Gångvägen som löper genom
hela parken är lagd i ett ”flodliknande mönster”, symboliserande
floden som en gång strömmade
genom området.
Parken var ett trevlig inslag i det
hårt trafikerade området. Den
omsluts av en ca 4 meter bred
plantering som dämpar mycket
av oljudet från trafiken. Parken
hade ett stort lekplatsområde
som var i martimt tema, endast i
trä.

Parkens lekutrustning var endast i trä.
Fallskydd med konstgräs som toppskikt.

Aix-en-Provence

Cours Mirabeau

En av de centrala och äldsta gatorna i staden.
Gatan är nedsänkt och kantas av allé på varsin sida.
Maknader och caféer skuggas av trädens lövverk.

Hotell Mas des Herbes Blanches
Beläget utanför byn Gordes på en höjdrygg.
Utsikten och de stenbeklädda fasaderna
utgjorde av ev de starkaste upplevelserna
av Provance. områdets krydd- och lavendelplantering bevattnades av droppslang.

DAG 3
Lavendel och klostret Abbaye Notre-Dame de Senanque

Abbaye Notre-Dame de Senanque är en
av de mest välbesökta platserna i Luberondalen.
Biskopen av Cavaillon grundade Cistercianerklostret 1148 nära byn Gordes.
Det gamla klostret har en vacker utsikt över
en liten dal omgiven av lavendel, doftande
tallar och olivträd.

Lavendelplanteringen ser
dock misskött ut, många
plantor fattas.
Till och med näten är extra snygga

Lavendelodling har en lång tradition i provance.

Roussillon

En palett av färger, alla nyanser av ockra.
Vi är i Roussillon, en av de vackraste byarna
i Frankrike. Tusen färgskiftningar från rött till
ockra karakteriserar husen och omgivningen.
Himlens blå kontrast förstärker och gör
allt ännu mer magiskt. Ockraparken har

många intressanta inslag, bland annat en
cortenplåtsgång som kan användas som
målarvägg.

Corten passar utmärkt som material till ocrafärgen.

Marseille
Marseille är en mångkulturell hamnstad och har blivit
känd som något smutsig och farlig. Den har kulturellt
blomstrat sedan 2013 som en av Europas kulturhuvudstad.
Fontäner i
trappavsats ger
ett spännande
intryck. De har bla
en bra förmåga
att dölja ljudet av
trafiken.

DAG 4

Villa Méditerranée och MuCEM
Den här iögonfallande vita strukturen bredvid MuCEM är designad av arkitekten Stefano Boeri i 2013,
den vita byggnaden sträcker sig ut över en prydnadspool. Inuti, ett visningsgalleri med glaspanelgolv.
MuCEM som ligger bredvid är inklätt i ett intressant betongmönster som ger byggnaden en helt egen
karaktär.

Trappor med en ramp som genomskär
i samma material kan vara en risk för
synskadade men ger ett lugn för ögat.

Markbeläggning som har skev riktning
kan ge ett oharmoniskt uttryck.

Cathédrale La Major

är en romersk-katolsk katedral som står
i fin kontrast mot det nylagda svarta
markbekäggningen.

DAG 5
Montpellier

Hotel Courtyard by Marriott Montpellier
Första dagen i Montpellier utforskar vi området runt hotellet. På avstånd ser vi att hotellet
har en stor takplantering med relativt stora
träd. Byggnaden smälter fint in i den omgivande parken.

Snygg vinklad detalj på dagvattenbrunnar

Torget mellan Hôtel Courtyard och stadshuset,
Mairie de Montpellier

Hotellet smälter bra in i omgivningen.
I bakgrunden reser sig stadshuset.

Vinklade cortenplattor.

Vid Montpelliers många spårvagnslinjer hittar vi en
lösning på solskydd i corten. På andra sidan finns
en trappa som subtilt korsas av en ramp ner mot
vägen.
Under vandringens gång får vise olika lekplatser,
bland annat en i trä. Desvärre är metallrutschkanan stekhet i solgasset.
Vi besökte även den omtalade nya byggnaden
”det vita trädet” L’arbre blanc. Det är japanska
arkitekten Sou Fujimoto som ritat byggnaden.
Imponerande och nytänkande, men hur privat
känner man sig på balkongen när grannens är
precis bredvid?
Ramp i trappa

L’ARBRE BLANC ”vita trädet”

Bofills Esplanade de l’Europe
Storskaligt är det minsta vi kan säga om Ricardo Bofill’s postmodernistiska
storverk. Att gå på den långa promenaden mellan byggnadsverken kändes
pompöst och vid vissa tillfällen överdrivet. Träden lyckades vid några tillfällen
dra ner skalan på byggnaderna.

Långa promenader

Occitan Regional Council

Place de la Comédie och Botaniska trädgården

Vi avslutar dagen med Place de la Comedie. Torget
är det mest centrala i staden, sydöst om Ecusson, i
hjärtat av vad som sägs vara den medeltida staden.
Det sträcker sig på ett gammalt befästningsområde
som slutar med citadellet. Torget är 50 x 230m med
ett rektangulärt mönster.
Jardin des plantes de Montpellier, eller den botaniska trädgården grundades år 1593 och är den
äldsta botaniska trädgården i Frankrike.
Den grundades för att undervisa framtida läkare
och apotekare men kom att bli ett verkligt botaniskt
studieverktyg för universitetet.

Lekplats med musiktema. Dock dåligt underhållet

Botaniska trädgården i Montpellier

Operan och Place de la Comédie

