NORDISKA
AKVARELLMUSEET

VÄLKOMMEN
ÅRET RUNT!

NORDIC WATERCOLOUR MUSEUM

NU KAN DU kombinera konstupplevelser
med att röra på dig. Sträckan mellan
Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och
Skulptur i Pilane är märkt med skyltar längs
vägen och du håller just nu en karta över
etappen i din hand. Så oavsett om du vill gå,
springa eller cykla är det fritt fram. Vi ses!
ETT MUSEUM FÖR KONST baserad på
vatten, pigment och papper. Här kan du se
spännande utställningar från hela världen,
lyssna på intressanta föredrag och njuta
av konserter. Allt i en helt makalös miljö –
mitt i den bohuslänska skärgården.

A MUSEUM OF ART spotlighting water,
pigment and paper. Here you can see exciting
exhibitions from all over the world, listen to
interesting lectures and enjoy wonderful concerts.
All in a truly unparalleled environment in the
very heart of the Bohuslän archipelago.

NOW YOU CAN combine art with exercise.
The entire route between the Nordic Watercolour
Museum in Skärhamn and Sculpture in Pilane
is clearly signposted and right now you are
holding in your hand a map of one of the stages.
So whether you want to walk, run or cycle,
the choice is yours. See you!

Södra Hamnen 6, Skärhamn | akvarellmuseet.org

SKULPTUR
I PILANE
SCULPTURE AT PILANE

SKULPTUR I PILANE är en spännande och
annorlunda konstupplevelse. Mitt i det
bohuslänska landskapet, bland betande får,
arrangeras varje sommar en skulpturutställning med världsledande konstnärer.
Under 2016 blev parken vald till en av
Europas vackraste skulpturparker*.

SCULPTURE IN PILANE is an exciting and
unusual art experience. In the middle of the
Bohuslän landscape and surrounded by grazing
sheep, every summer sees a sculpture exhibition
featuring the works of the world’s leading artists.
In 2016 it was named one of Europe’s most
beautiful sculpture parks*.

Pilane gravfält, Klövedal | pilane.org

* The Guardian, 5 september 2016

TENSON
TJÖRN
TRIATHLON
TENSON TJÖRN TRIATHLON är en riktig
folkfest. Sedan starten 2008 har den blivit
en av landets bästa och mest prestigefyllda
triathlontävlingar. Kanske är det de vackra
omgivningarna som lockar så många att
simma 1900 meter, cykla 90 kilometer
och springa 21 kilometer.
TENSON TJÖRN TRIATHLON is a genuine
crowd-puller. Since its start in 2008 it has
developed into one of Sweden’s best and most
prestigious triathlon events. Perhaps it’s the
beautiful surroundings that attract so many
competitors to swim 1900 metres, cycle 90
kilometres and run 21 kilometres.
tjorntriathlon.com

CYKLA, SPRING ELLER GÅ
En del av

12 KM

TJÖRN TRIATHLON | NORDISKA AKVARELLMUSEET | SKULPTUR I PILANE

En del av

12 KM

TJÖRN TRIATHLON | NORDISKA AKVARELLMUSEET | SKULPTUR I PILANE

OAVSETT NÄR du gästar Tjörn, så kan du alltid
besöka platserna som ingår i Världens svettigaste
konstrunda. Från Nordiska Akvarellmuseet vid
vattnet i Skärhamn till Skulptur i Pilane – i ett av
Sveriges vackraste kulturlandskap.

I CENTRALORTEN SKÄRHAMN ﬁnns turistinformation med cykeluthyrning. Du hittar
också ett ﬂertal caféer och restauranger,
livsmedelsbutik och shopping.
1 Turistinformation & cykeluthyrning
2 Rastplats 3 Pilane Gårdscafé (sommaröppet)

NO MATTER when you visit the Island of Tjörn,
you can always visit sites that are part of the World’s
Sweatiest Art Tour. From the Nordic Watercolour
Museum on the waterfront in Skärhamn to
Sculpture in Pilane – one of Sweden’s most beautiful
cultural landscapes.

1.Tourist information & cycle rental 2. Rest area
3. Pilane Gårdscafé (open in the summer)

Myggenäs

OSLO

DELA
MED DIG AV
ÄVENTYRET!
Visa hela världen din konstrunda
på Tjörn! Tagga dina bilder med:
#världenssvettigastekonstrunda
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SHARE THE ADVENTURE!
Show the whole world your art tour
across Tjörn! Tag your photos with:
#varldenssvettigastekonstrunda

