Rejsekompendium for studieturen til Amsterdam
april 2016
2.u / 2.x
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Praktiske oplysninger
Hvem deltager?
På turen deltager 3 lærere fra Thisted Gymnasium, nemlig:
-

Mads Severinsen, fysiklærer for begge klasser
ms@thisted-gymnasium.dk

-

Søren Odgaard Christensen, dansklærer for 2.u
sc@thisted-gymnasium.dk

-

Tine Bødtkjer, dansklærer for 2.x
bo@thisted-gymnasium.dk

desuden deltager alle elever fra 2.u og 2.x
i alt er vi derfor et stort og muntert rejsehold på 48 elever og 3 lærere.
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Rejseomkostninger
Rejsen koster alt i alt 3900,- dkr. Og sidste del af betalingen forfalder d. 31/1 og skal som ved indbetalingen
af depositum overføres til kontonr. 5991 1102016
Inkluderet i rejsen er:
-

Fly t/r med KLM eksl. forplejning (inkl. håndbagage)
Skatter og afgifter pr. dags dato
Gratis ISIC-kort (internationalt studiekort, der giver mange rabatter i ind- og udland. Kortet gælder
et år.)
5 nætter inkl. kontinental morgenmad på Clink Noord Amsterdam
Afgift til Rejsegarantifonden
24 timers nødtelefon (til Kilroy Travels i forbindelse med problemer på rejsen)
Spændende fagligt program lavet specielt til 2.x og 2.u af de deltagende lærere
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Rejseplan
Afrejse fra Aalborg Lufthavn søndag d. 10.04.16 kl. 10.25. (flynummer: KL 1334)




BEMÆRK: Transport til lufthavnen er for egen regning og bliver ikke arrangeret af
lærerne. Se evt. http://www.aal.dk/til-og-fra/
Alle elever skal ankomme til lufthavnen min. 2 timer før afrejse!!!
Husk at elever, der ikke har tilkøbt ekstra baggage, har mulighed for at medbringe
10 kg håndbagage. De kan ikke tjekke deres bagage ind og skal således overholde
reglerne for størrelse af håndbagage (se KLMs hjemmeside). Det er en rigtig god
ide, at al bagage er forsynet med kuffertmærke med kontaktinformation.
Toiletsager, væsker og lignende skal opbevares i gennemsigtige flyposer.

Ankomst Amsterdams Airport Shiphol kl. 11.50.
Afrejse fra Amsterdams Airport Shiphol fredag d. 15.04.16 kl. 8.30 (flynummer: KL1333)
Ankomst Aalborg Lufthavn kl. 11.05


BEMÆRK: Transport fra lufthavnen er for egen regning og bliver ikke arrangeret af
lærerne. Se evt. http://www.aal.dk/til-og-fra/
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Rejseregler
Rejseregler for studieture og ekskursioner ved Thisted Gymnasium – STX og HF
Når du er på studietur med Thisted Gymnasium - STX og HF er du altid forpligtet til at følge de retningslinjer,
som du får fra lærere, samarbejdspartere og lignende. Skolens daglige adfærds- og ordensregler skal
overholdes (se hjemmesiden). Det gælder desuden at:
1. Du møder veloplagt og til tiden til alle programlagte arrangementer.
2. Du opfører dig ordentlig og civiliseret og som en god repræsentant for Thisted Gymnasium – STX og
HF
3. Du må ikke indtage og medbringe alkohol på selve rejsen, dvs. for eksempel i bus, tog og fly eller i
forbindelse med de skemalagte, faglige aktiviteter. Det er heller ikke tilladt at møde påvirket til disse
aktiviteter. Lærerne kan dispensere fra denne regel under eksempelvis fællesspisning.
4. Du overholder hotellets/vandrehjemmets regulativer – ikke mindst reglerne for, hvornår der skal være
ro.
5. Hash og andre euforiserende stoffer er strengt forbudt på hele turen og vil jvf. skolens ordensregler
føre til permanent bortvisning og dermed hjemsendelse fra studieturen på egen regning. Det kan
således få konsekvenser for dit videre uddannelsesforløb på gymnasiet.
6. Du må ikke bevæge dig alene rundt på noget tidspunkt under turen.
7. Du er selv ansvarlige for at være forsikringsmæssigt dækket under turen.
Overtrædelser af reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning.
Jeg/vi accepterer, at Thisted Gymnasium – STX og HF’s rejseregler gælder på den udbudte rejse (for elever under

18 år kræves forældres underskrift)

Dato:__________________________
Elevens navn:_______________________________________
Underskrift elev: _________________________________________
Underskrift forældre: _______________________________________________
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Kontaktinformation
Vi bor på:
Hostel Clink Noord Amsterdam
Badhuiskade 3
1031 KV Amsterdam
Netherlands
Tlf.: +31 202149730
http://www.clinkhostels.com/amsterdam/clinknoord/
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Om vores overnatningssted

Cafeen

Bibliotek og fællesrum

Værelse

Se flere billeder og en lille video fra stedet på hjemmesiden.
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Vores rejsearrangør Kilroy Travels skriver om vores overnatningssted
”Clink NOORD er det nyeste skud på stammen af hostels i Amsterdam K. Faktisk er det så nyt, at det først
åbnede d. 1. oktober 2015. Dette hostel har til huse i det gamle og smukke hovedkontor tilhørende Royal
Dutch Shell, også kendt som Shell. Her er der lagt i kakkelovnen til et spændende, flot og funky hostel, der
bl.a. tilbyder gratis biograf, bibliotek, café, bar, fleksible områder til møder og events, samt køkken hvor
man selv har mulighed for at lave mad. Clink NOORD er beliggende på kajen ved floden Ij, 4 minutters
sejlads fra hovedbanegården. Fra færgen, som sejler døgnet rundt, er der kun få hundrede meter til
hotellet, så I bor super centralt og er tæt på det hele. Velankommet indkvarteres I på 8-10-sengsværelser
med køjer. På alle værelser er der eget bad og toilet, og til hver seng er der stikkontakt, læselampe, USB stik
samt et skab. Ønsker I at bo på 4-6-sengsværelser, kan dette tilkøbes mod et mindre tillæg. Sengelinned er
inkluderet, men håndklæder skal selv medbringes. På 1- og 2-sengsværelser er håndklæder dog inkluderet.
Bemærk venligst, at der for grupper opkræves et sikkerhedsdepositum på EUR 300,- ved ankomst. Er der
ved afrejsen ikke forvoldt nogen skade, tilbagebetales depositummet. Minimumsalderen er 15 år, grundet
alkoholbevilling på stedet.”
Værelsesfordeling Clink Noord
U-Klassen: 16 piger i 2x 6sengsværelser + 1x 4sengsværelse 10 drenge i 1x 6sengsværelse + 1x
4sengsværelse
X-Klassen: 5 piger i 1x 6sengsværelse (1x tomsengstillæg) 19 drenge i 5x 4sengsværelser (1x
tomsengstillæg)
3 ledere i 3x enkeltværelser
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Fagligt program
Fagligheden på dette års studietur til Amsterdam har tre forskellige faglige vinkler.
-

Den danskfaglige varetaget af Søren Odgaard Christensen (dansklærer for 2.u) og Tine Bødtkjer
(dansklærer for 2.x). Her skal eleverne beskæftige sig med temaet ”Livet på gaden”.
o De vil bl.a. skulle beskæftige sig med gadekunst (street art) og dens relation til den
institutionaliserede kunst i byen både ved at besøge et museum for gadekunst i bydelen
Geuzenveld-Slotermeer, have en faglig debat om gadekunst med folk fra museet og deltage
i en workshop med temaet ’calligraffiti’. Som modpol til dette besøger vi desuden to af
byens mest etablerede kunstinstitutioner, nemlig Van Gogh Museum og Stedelijk Museum,
som er byens museum for moderne kunst. Yderligere skal eleverne hjemmefra fremstille et
cirkulært gadedigt (i forbindelse med et forløb om grænsebrydende børnelitteratur), som
skal oversættes til hollandsk og sættes op i et passende bybillede i Amsterdam – dermed
bidrager de selv til byens liv på gaden.
o Desuden kommer eleverne til at opleve livet på gaden ved at tage på byvandring med en
hjemløs, der fortæller om, hvordan det er at have gaden som hjem. Emnet vil vi forberede
hjemmefra ved læsning af tekster om emnet.
o De kommer også til at opleve en rundvisning i Red Light District og et museumsbesøg på
prostitutionsmuseet i samme bydel. Her vil eleverne få mulighed for at få indblik i
prostitution, som historisk set har en særlig rolle i Amsterdams gadebillede. Dette emne vil
vi ligeledes arbejde med i undervisningen gennem tekstlæsning inden afrejse.

-

Den fysikfaglige varetaget af Mads Severinsen. Denne del vil fokusere på den videnskabelige
opdagelsesrejse, hvor Amsterdam både tilbyder muligheden for at få et indblik i hvorledes forskere
imødekommer de mange spørgsmål og komplikationer som opstår ved at begive sig på opdagelse i
det ydre rum, men også hvordan man sørger for at bringe videnskaben ned i øjenhøjde, så der
skabes rum for, at folk af alle aldre får mulighed for at begive sig på opdagelse i naturvidenskabens
forunderlige verden.
o I Nordwijk, som ligger en smule væk fra Amsterdam, vil vi besøge ESTEC som er det
teknologiske hjerte for det Europæiske rumfartsagentur(ESA). ESA fik for alvor sat sig i
respekt som en værdig ligemand til NASA, da ROSETTA missionen blev en succes og man
herved blev det første rumagentur, som formåede at lande på en komet. Rummet er et af
de sidste områder, som for alvor mangler at blive udforsket, og vi skal se, hvordan man på
ESA samarbejder om at udvikle missioner og teknologier til at gøre rummet blot en ”lille”
smule mindre ukendt.
o For at kunne tage del i disse spændende videnskabelige opdagelser bliver man nødt til at
besidde en umættelig lyst til at tage på opdagelse og have en god portion nysgerrighed. Det
er derfor vigtigt, at der ydes en stor indsats inden for formidlingen af videnskaben, således
at de spændende opdagelser hjælper til at styrke vores forståelse af universet og give os
blod på tanden til at fortsætte vores nysgerrige søgen efter nye opdagelser. Vi skal derfor
ligeledes ind at besøge videnskabscentret NEMO, som arbejder på at sprede videnskaben
ud til alle aldersgrupper, og se hvad man kan gøre for at udbrede videnskabelig appetit for
alle både med og uden videnskabelig baggrund.
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-

Den tværfaglige, der beskæftiger sig med faglig formidling af det særfaglige stof. Dette betyder at
eleverne før, under og efter turen skal arbejde med at udvikle et visuelt såvel som skriftligt
materiale om Amsterdam, der formidler den viden de får om byen og de faglige erfaringer besøget i
byen giver til kommende elever på studierejse til Amsterdam. I udviklingen af materialet skal de
bruge fotos mm. som de tager på turen. I denne forbindelse vil der blive udviklet en fotostafet,
som stiller forskellige fotografiske opgaver til den enkelte elev på turen. Den ser ind til videre sådan
ud, som det fremgår herunder.

Udkast til fotostafet anno 2016
På dette års studierejse er der udover de programsatte faglige forløb en fotoopgave, som skal løses af alle
elever, mens vi befinder os i Amsterdam. Opgavens formål er at lave et visuelt portræt af gadelivet og billedet i Amsterdam. Hver elev skal tage min. ét foto inden for hver af følgende kategorier:
-

bedste streetart
mest opsigtsvækkende butik
mest bemærkelsesværdige påklædning spottet på gaden i Amsterdam (street style)
byens bedste hus at bo i
byens hyggeligste indbygger
det bedste måltid på turen
det modigste måltid indtaget på turen
byens bagside
dynamiske Amsterdam
typisk amsterdam

Efter hjemkomst skal et udvalg af elevbillederne indgå i den tværfaglige formidlingsopgave.
Bemærk:
En skematisk oversigt over turens program udleveres særskilt.
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Godt at huske
-

-

-

-

-

Undersøg i god tid, at dit pas er i orden, og at du kan finde det.
Medbring primært praktisk tøj og fodtøj, da vi kommer til at gå meget og ikke kan garantere for
vejret. Man kan få en fornemmelse af vejret i Amsterdam, ved at se på:
http://www.mitrejsevejr.dk/l/holland/klima-amsterdam-vejr-temperaturer-vandtemperatur.php
Man skal selv medbringe håndklæde.
Alle elever får brug for en eller anden form for kamera til det faglige arbejde på turen.
Mobilkamera af en rimelig kvalitet er fint.
Det er en god ide at pakke rigeligt med tålmodighed, da vi er mange på rejse sammen. Hver gang vi
har fagligt program, er der 48 elever og tre lærere, som skal indfinde sig til tiden og lytte
opmærksomt til de fælles beskeder. Hvis dette ikke sker, opstår der ventetid for resten af gruppen.
Det er ligeledes en god ide at pakke ansvarlighed til turen. Du har ansvaret for dig selv. HUSK
ALDRIG AT GÅ ALENE RUNDT I BYEN – Gå mindst tre-fire elever sammen. Hav respekt for byens liv.
Husk lommepenge. Eleverne skal selv betale for transport til og fra begge lufthavne. Transporten i
Amsterdam er ikke dyr, men der skal være nok penge også sidste på ugen. Eleverne skal også selv
betale for mad – dog undtaget morgenmad, der er inkluderet i prisen og fællesspisning torsdag
aften, der betales hjemmefra.
Det er altid sjovest at være nysgerrig, når man rejser. Vær åben overfor nye oplevelser ved fx at
spise lokale steder i stedet for at vælge store kæder, man kender hjemmefra. Det samme gælder,
hvis man skal shoppe lidt. Kig ind i de små lokale butikker. Brug øjnene og få de oplevelser med der
gemmer sig i sidegaderne (dog ikke de skumle), over butiksfacaderne og i de ikke turistede
områder.
Holland er verdenskendte for deres tulipanhandel – april er højsæson.
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Inspiration til aktiviteter på egen hånd
Amsterdam off the beaten track:
http://www.tripadvisor.com/Travel-g188590-s403/Amsterdam:The-Netherlands:Off.The.Beaten.Path.html
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/off-the-beaten-track-in-amsterdam/
http://www.iamsterdam.com/en/travel-trade/itineraries/off-the-beaten-track
http://uncloggedblog.com/2013/07/11/non-touristy-things-to-do-in-amsterdam/
http://richardtullochwriter.com/2011/08/11/alternative-amsterdam-my-hip-take-on-the-town/
søg selv efter mere inspiration, der passer til jeres egne interesser.
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Program Amsterdam 2016

Kl.
9.00-12.00

Søndag 10.04.16

Mandag 11.04.16

Tirsdag 12.04.16

Onsdag 13.04.16

Torsdag 14.04.16

Fredag 15.04.16

Mødetidspunkt
absolut senest kl.
8.15

Vi mødes Kl. 10:20
OBS: det tager ca. 1
time med offentlig
transport

Vi mødes Kl. 9.05
foran indgangen til det
museum, vi skal besøge.

Vi mødes i foyeren på
Clink Noord kl. 8.35

Vi mødes kl. 10.05 foran
hovedindgang til NEMO
Oosterdok 2

Vi mødes kl. 5.30 i
foyeren på Clink Noord

Afrejse fra Aalborg
Lufthavn
Vi mødes ved check in
(KLM fly nr.: KL1334)
Flyafgang kl. 10.25

2.x og BØ/MS skal på
omvisning i Street art
museum Amsterdam
Mødested: L. Zijlplein
(sidste stop m. sporvogn
13 fra hovedbanegården)
2.u og SC skal på
‘Calligraffiti’ workshop på
Street Art Museum
Amsterdam HQ
Mødested: I. Kanthof 1
(sporvogn 14, 7 og 13)

2.x og BØ Omvisning på
Van Gogh Museum
(Museumplein 6)

Heldagstur til Estec med
bus (afgang fra Clink
Noord)

Omvisning på Science
Center NEMO +
efterfølgende opgaver på
museet

kl. 8.30
afrejse fra Amsterdam
Airport Shiphol

2.u og SC/MS går selv
rundt på Stedelijk
Museum, museum for
moderne kunst
(Museumsplein 10)

Kl.
12.00-13.00

kl. 11.50 Ankomst
Amsterdam Airport
Shiphol

Kl. 12.30 – 13.00
Frokost og diskussion
om street art

frokostpause

Heldagstur til Estec med
bus

frokostpause

Kl.
13.00-16.00

Transport til og
indkvartering på Hostel
Clink Noord
Amsterdam

2.u skal på omvisning i
Geuzenveld-Slotermeer
med Street art museum
Amsterdam
Mødested: L. Zijlplein

Kl. 13.15
2.u Og SC/MS
Omvisning på
Van Gogh Museum
(Museumplein 6)

Heldagstur til Estec med
bus
(hjemkomst til Clink
Noord ca. kl. 14.30)

Ikke
programlagt

2.x skal på ‘Calligraffiti’
workshop m. Street art
museum Amsterdam
Mødested: I. Kanthof 1

2.x og BØ Stedelijk
Museum, museum for
moderne kunst
(Museumsplein 10)

Kl.
16.00-20.00

Ikke
programlagt

Ikke
programlagt

Ikke
programlagt

Ikke
programlagt

Kl. 18.00 Fællesspisning
på Grand Café
Restaurant
Stationsplein 15 (track
2B)
Vi mødes foran
indgangen til
restauranten.

Kl.
20.00-23.00

Kl. 19.50 – ca. 22.00
Byrundtur med
hjemløse
Stories of the street
Vi mødes på Cafe de
Dwaze Zaken, Prins
Hendrikkade 50

Ikke
programlagt

Kl. 19.50 - ca. 22.00
Red Light District tour
Vi mødes ved
Monument on Dam
square

Ikke
programlagt

Ikke
programlagt
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kl. 11.05
Ankomst Aalborg
Lufthavn

