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Koloniens udflugt til Homo Migrans,
Bernisches Historisches Museum
søndag, den 26. april 2020, klokken 11.30
Mennesket har i de sidste 2 millioner år spredt sig over kloden og næsten lige så længe har
mennesket vandret mellem grupper og regioner. Udstillingen "Homo Migrans" i Bernisches
Historisches Museum (BMH) viser udviklingen fra de første mennesker i Afrika til vore dage,
med spor af vellykkede og fejlslagne ind- og udvandringer. Vi møder de første beboere i
Schweiz, hører om dem der søgte deres lykke et andet sted på kloden. Vi møder dem der
måtte flygte og dem der flygtede hertil såvel som fremmedarbejder og multikulturelle
fodboldsspillere.
En udstilling som især er relevant for vores medlemmer og hvor vi sikkert vil kunne nikke
genkendende til den ene eller anden fortælling. Vi får en guided rundgang på dansk ved
Bjørn Paarmann, medarbejder i BMH.
Dagens program:
11.20 Mødested ved Bernisches Historisches Museum, hovedindgang.
11.00 Rundvisning på dansk i udstillingen Homo Migrans
12.30 Afslutning (cirka). Man kan fortsætte besøget i Bernisches Historisches Museums
andre udstillinger på egen hånd (vores billet giver adgang dertil) eller måske spise sammen.

Fra Bern Hauptbahnhof kan man på 5 minutter komme til stoppested Helvetiaplatz lige foran
BMH med sporvogn 6 (Worb Dorf), 7 (Ostring), 8 (Saali) eller med bus 19 (Elfenau) til
Helvetiplatz. Der er blå zone P-pladser rundt om BMH, bemærk at i Bern er der også søndag
maks. 90 minutter tidsgrænse. Parkhaus Casino ligger 3-4 minutter til fods fra BMH.
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Tilmelding til Koloniens udflugt til Homo Migrans
Bernisches Historisches Museum d. 26. april 2020
Pris for deltagelse:

CHF 15,00 pr. person for medlemmer (inkl. SDG-medl.)
CHF 20,00 pr. person for andre
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Vi forbeholder os ret til aflysning ved utilstrækkeligt deltagerantal.
Det forenkler kassererens arbejde, hvis beløbet med
angivelse af "Homo Migrans", navn og antal personer
forudbetales til
PostFinance konto nr. 80-46098-2
(IBAN CH67 0900 0000 8004 6098 2)

Fremsendes senest d. 19. april 2020 til:
Svend Waldorff, Sollrüti 16, 3098 Schliern bei Köniz
Eller til svend@waldorff.net / +41 76 460 84 94

men der kan også betales på stedet.
N.B.:
Ved tidligere arrangementer har vi måttet betale for udeblevne personer, hvorfor vi ved udeblivelse uden
framelding senest d. 19. april 2020 nødsages til at opkræve deltagergebyret eller beholde et allerede
betalt gebyr.
.............................. den ........................ 2020
Underskrift...................................................................

