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I mine yngre dage gik der historier om en museumsdirektør 
for et større dansk museum, der elskede de tomme muse-
umssale uden publikum. Det gav museumsdirektøren mu-
lighed for, i absolut fred og ro til at nyde museet samlinger. 
Jeg har atter en gang i al for lang tid haft mulighed for at 
gøre denne direktør kunsten efter. Det har været kedeligt 
at gå rundt og se alle de værker, som i den grad ville have 
været fantastisk at vise frem for vores publikum.

Nu glæder vi os til igen at kunne åbne dørene for publikum, 
med en perlerække af arrangementer og udstillinger, og 
denne gang med et håb og forventning, om at de får lov til 
at folde sig helt ud. Vi lægger ud med et anderledes som-
merudstillingskoncept. Vi præsenterer ikke alene værker 
fra samlingen, men har også inviteret Bjørn Nørgaard til at 
præsentere flere spektakulære værker.

Vi er glade for endelig at kunne præsentere Phoebe New 
York. Udstillingen viser værker af den New York- 
baserede kunstner Libby Schoettle, som arbejder under 
kunstnernavnet Phoebe New York. Udover vores traditio-
nelle arrangementer, byder vi indenfor til aftenåbent første 
tirsdag i hver måned, hvor du har mulighed for at opleve 
museets kunst i skumringens time, nyde et koldt glas vin i 
cafeen eller deltage i et af museets særarrangementer. Vel 
mødt til et kunstmuseum, der er så klar til at tage imod jer. 

Claus Hagedorn-Olsen

VELKOMMEN



BJØRN NØRGAARD

OPLEV EN SÆRUDSTILLING MED SKULPTURER AF 
BJØRN NØRGAARD FRA LØRDAG DEN 29. MAJ 2021 - 
SØNDAG DEN 30. JANUAR 2022

Den danske billedhugger Bjørn Nørgaard (f. 1947) har 
efterhånden skabt værker i over et halvt århundrede med 
en iderigdom, spændvidde og handlekraft, der gør produk-
tionen helt igennem bemærkelsesværdig og omfangsrig. 

På Horsens Kunstmuseum indtager Bjørn Nørgaards kunst 
en central plads. Museets udvalg af Bjørn Nørgaard-værker 
spænder tidsmæssigt fra 60’erne til 00’erne, men repræ-
senterer i særlig grad kunstnerens arbejder fra 80’erne og 
90’erne. På denne udstilling vises værkerne Sagsforhold i 
en udgave fra 2015 Zodiacs (2017), samt Materia et Spiri-
tus, Materia et Corpus, Materia et Frictio, Materia et Actio, 
Materia et Syntaksis (2020). 

SOMMERUDSTILLING

LØRDAG DEN 26. JUNI 2021 - SØNDAG DEN 25. JULI 
2021 
 
På årets store sommerudstilling kan du opleve værker fra 
begyndelsen af 1980’erne og frem til i dag. 
Med ophængningen præsenterer vi nedslag i museets 
samlingshistorik, et bredt udsnit af kunstnere fra muse-
ets fortsat voksende samling. Horsens Kunstmuseum har 
erhvervet værker af de dengang unge 80’er kunstnere, fra 
deres kunstneriske begyndelse og fulgt dem hele vejen op 
til i dag.  

Sommerudstillingen vil igennem flere stilmæssige og perio-
demæssige nedslag vise, hvad vores samling er rundet af 
gennem præsentationen af en stor samling af kunstneres 
lange kreative udvikling, og de helt nye kunstneres begyn-
delse. Du vil kunne opleve kunstnere så som Nina Sten-K-
nudsen, Anette Abrahmasson, Inge Ellegaard, Dorthe Dalin, 
Dorte Dahlin, Lone Høyer Hansen, Lars Nørgård, Christian 
Lemmerz og Erik A. Frandsen. Mens første sal præsenterer 
et bredt udsnit af værker af kunstnere som Troels Wörsel, 
Michael Kvium, Gudrun Hasle, Christine Overvad Hansen 
og Emil Westman Hertz. 



OPLEV PHOEBE NEW YORK FRA LØRDAG DEN 21. 
AUGUST 2021 - SØNDAG DEN 30. JANUAR 2022 

En lille del af New York flytter for en stund til Horsens, i 
form af en udstilling med den New York baserede kunst-
ner Libby Schoettle, som arbejder under kunstnernavnet 
Phoebe New York. Den kommende udstilling præsenteres 
både indenfor på Horsens Kunstmuseum, i Caroline Amalie 
Lunden, og breder sig som ringe i vand ud i byrummet.  

Værkerne til udstillingen spænder fra tidlige fotografier 
til tegninger, collager, collager på gamle bogomslag til 
decideret street art. Med udstillingen ønsker Horsens 
Kunstmuseum at præsentere den kunstneriske rejse som 
Libby Schoettle / Phoebe New York har været på igennem 
de sidste cirka 15 års arbejde. En rejse, som har ført hende 
fra en introvert og søgende kunstnerisk eksistens til fødslen 
af Phoebe New York, et ekstrovert alterego, som aktivt 
bruger sin stemme til at råbe op i byrummet, og som peger 
på nogle af verdens uretfærdigheder. Hvad enten dette 
er i form af tegninger, collager og street art præsenterer 
Phoebe New York os for verdens diversitet ved at komme 
med ”små” opråb og statements, både de positive som; 
stay positive, be happy og cool – til de mere negative som 
insane, chaos, dickhead og fool.   

PHOEBE NEW YORK Libby Schoettle er oprindeligt fra Bryn Mawr, Pennsylvania, 
men flyttede i en ung alder til New York. Hun er uddannet 
fra Gettysberg College, Philadelphia Universitet og afslutte-
de sin uddannelse på Hunter College.

Hele vejen rundt om den kunstneriske praksis 
Horsens Kunstmuseums intention med udstillingen er at 
præsentere hele Libby Schoettles kunstneriske praksis, 
såvel inde som ude og altså ikke blot at skabe endnu en 
street art udstilling i museal sammenhæng. Vi ønsker at 
give beskueren en overordnet forståelse af, og mulighed 
for, at følge hele fortællingen om en kunstnerisk proces og 
praksis. Man vil f.eks. kunne følge de originale collager fra 
udstillingsrummene på museet til de er scannet ind – blæst 
op i størrelse og sat op i byrummet. Ligesom udstillingen 
på samme måde kan følges den anden vej; fra byrummets 
street art, til udstillingssalene på museet, hvor de originale 
collager og fotografier hænger. 



Sommerudstilling & Bjørn Nørgaard   
Søndag den 27. juni kl. 14.00 
v/ kunstformidler Sanne Hvidt
 
Samlingen (30 minutters introduktioner) 
Uge 27-30: Hver tirsdag og torsdag kl. 13.30 
v/ kunstformidler Alberte Edberg Behncke 

Bjørn Nørgaard 
Søndag den 25. juli kl. 14.00
v/ kunstformidler Sanne Hvidt
 
Phoebe New York 
Søndag den 29. august kl. 14.00 
v/ kunstformidler Iben Kjær 

Phoebe New York 
Søndag den 26. september kl. 14.00
v/ kunstformidler Alberte Edberg Behncke 

Samlingen 
Søndag den 31. oktober kl. 14.00
v/ kunstformidler Alberte Edberg Behncke 

Praktisk information: Omvisningerne er gratis efter betalt 
entré og påbegyndes ved museets skranke. 

OFFENTLIGE 
OMVISNINGER

Horsens Kunstmuseum inviterer til en række Kunst & kaffe 
arrangementer i sommeren og efteråret 2021. 
Arrangementet afsluttes med kaffe og kage. 

Fokus på Bjørn Nørgaard 
Søndag den 15. august kl. 13.30 
v/ kunstformidler Iben Kjær 
 
Fokus på Phoebe New York 
Søndag den 12. september kl. 13.30 
v/ kunstformidler Alberte Edberg Behncke 

Fokus på Phoebe New York  
Søndag den 17. oktober kl. 13.30 
v/ kunstformidler Sanne Hvidt  

Fokus på Michael Kvium 
Søndag den 14. november kl. 13.30 
v/ kunstformidler Sanne Hvidt 

Fokus på Michael Kvium 
Søndag den 12. december kl. 13.30
v/ kunstformidler Sanne Hvidt 

Praktisk information: Der kan købes billetter til 
arrangementerne på www.horsenskunstmuseum.dk eller 
på Horsens Kunstmuseum. Pris inkl. kaffe og kage 60 kr. 
(billetpris er excl. entré til museet). 

KUNST & KAFFE



Horsens Kunstmuseum inviterer også til Kunst & kakao for 
hele familien i efterårsferien 2021.  

Kunst & kakao - Fokus på Phoebe New York 
Tirsdag den 19. oktober kl. 13.30 
v/ kunstformidler Iben Kjær

Praktisk information: Kunst & kakao henvender sig til 
børn fra 5 år og opefter og deres voksne. Arrangementet 
afsluttes med boller og varm kakao i museets café. Læs 
mere om arrangementet og bestil billetter på 
www.horsenskunstmuseum.dk. Pris inkl. kakao og boller 60 
kr. pr. deltager (billetpris er excl. entré – børn gratis entré).

KUNST & KAKAO
SOMMERFERIE AKTIVITER 

Sæt din egen lille kunstsky op i parken Caroline Amalie 
Lunden uden for Horsens Kunstmuseum i uge 27-30. Vi har 
på museet og i Kuben nede på Søndergade sat stationer 
op, hvor du kan skabe dit eget kunstværk inspireret af 
street art kunstneren Phoebe New York. 

Sæt et ord, en figur eller et billede på skyen, som betyder 
noget for dig og placer dit kunstværk et sted i parken, så 
er du med i konkurrencen om at vinde fantastiske præmier. 
Aktiviteten henvender sig til børn fra 5 år og op, og deres 
familier. Aktiviteten er gratis, henvend dig i skranken på 
museet for at få udleveret materialer. 
 
SKATTEJAGT I EFTERÅRSFERIEN   
 
Horsens Kunstmuseum inviterer børn og deres familier til at 
lede efter den gemte skat i museets udstillingssale hele 
efterårsferien i uge 42. Din opgave er at finde de gemte 
poster rundt på museet som ender ved præmien, en hel 
kiste fuld af ægte guldchokolademønter. 

Aktiviteten henvender sig til børn fra 5 år og op og deres 
familier. Skattejagten er gratis efter betalt entré (børn og 
unge op til 18 år har gratis entré til museet).

FOR BØRN 



PHOEBE NEW YORK 
INDTAGER KUBEN 
OPLEV PHOEBE NEW YORK I KUBEN I JULI MÅNED 
OG VÆR SELV MED TIL AT SKABE DIT EGET KUNST-
VÆRK

Skab dit eget alter ego, udvælg dit eget statement og vær 
med til at udbrede kunsten i byrummet! 
Det er alt sammen noget af det, du kan være med til, når 
vi i juli blænder op for et kreativt samarbejde mellem Mærk 
Byen og Horsens Kunstmuseum. 

Fra uge 27 til og med uge 30 kan du hver tirsdag og 
torsdag mellem kl. 10.00 - 12.00 deltage i en åben krea-
tiv collage workshop med udgangspunkt den ameri-
kanske street art kunstner Phoebe New Yorks univers. 

Du vil kunne komme ned i KUBEN på Søndergade i 
Horsens og opleve Phoebe New Yorks egen miniudstilling, 
som en optakt til udstillingen i august måned på museet. 
Her vil du kunne skabe dine egne collage-værker, dit eget 
alter ego eller dit eget lille street art sky-værk med et sta-
tement, som du efterfølgende kan sætte i Caroline Amalie 
Lunden foran Horsens Kunstmuseum, og dermed være 
med til at sprede kunsten i byrummet - ligesom en rigtig 
street art kunstner. 

Praktisk information: Workshoppen er for alle aldre 
og det er gratis at deltage. Yderligere information om 
workshoppen i KUBEN findes på vores hjemmeside, 
www.horsenskunstmuseum.dk. 

Horsens Kunstmuseum inviterer til en række byvandringer i 
foråret 2021. 

Her vil det være muligt at blive klogere på en række af 
byens offentlige kunstværker, samt en historisk rammesæt-
ning for de områder, hvor værkerne er placeret. 

Street Art værkerne er skabt i samarbejde med Horsens 
Kommune, Byarkivet, Horsens Kunstmuseum og Galleri 
Grisk / Kolossal. 

Tirsdag den 10. august kl. 16.30
v/ kunstformidler Sanne Hvidt 
 
Tirsdag den 14. september kl. 16.30 
v/ kunstformidler Sanne Hvidt 

Tirsdag den 12. oktober kl. 16.30 
v/ kunstformidler Sanne Hvidt 

Du kan ligeledes deltage i byvandringer med fokus på den 
udstillingsaktuelle street art kunstner Phoebe New York. 
Datoerne for byvandringerne følger. 
Mødestedet for de kommende byvandringer annonceres 
på museernes hjemmesider, og sociale medier, senest 14 
dage før byvandringerne. 
 
Praktisk information: Varighed ca. 60 minutter. 
Byvandringerne er gratis. Husk påklædning efter vejrforhol-
dene, da arrangementerne foregår udendørs. 

BYVANDRINGER



Horsens Bibliotek og Horsens Kunstmuseum inviterer til en 
eftermiddag i litteraturens og kunstens navn søndag den 
24. oktober kl. 13.30.

Dagens arrangement byder på en tur rundt på museet, hvor 
flere spændende kunstnere er udvalgt. Disse belyses sam-
men med en række litterære værker, udvalgt af Horsens 
Bibliotek.

Søndag den 24. oktober kl. 13.30 
v/ museumsdirektør Claus Hagedorn-Olsen, museumsin-
spektør Julie Horne Møller, fortællere Charlotte Kastberg 
Kæseler og Vibeke Johansen 

Kunstværkerne præsenteres af museumsdirektør Claus 
Hagedorn-Olsen og museumsinspektør Julie Horne Møller, 
samtidig med at alle værkerne præsenteres i dialog med en 
roman, et digt eller et eventyr, udvalgt af fortællere Char-
lotte Kastberg Kæseler og Vibeke Johansen fra Horsens 
Bibliotek.

Arrangementet henvender sig til alle, der er interesserede i 
at blive inspireret og udfordret i forhold til den traditionelle 
måde at præsentere de to genrer.

Praktisk information: Pris 60 kr. pr. deltager 
(bemærk: entrébillet til museet købes separat). 
Billetten kan afhentes i skranken på dagen. 
Arrangementet afsluttes med kaffe og kage. 

LITTERATUR, KUNST & KAFFE

Syng, spis og snak 

Kom og vær med.
Det handler om at synge og blive i godt humør. Ikke kun for 
dem der synger godt, men for alle, der har lyst til at opleve 
en aften med sang og mulighed for et godt måltid mad. 

Tre aftener i løbet af foråret byder vi ind. Inviterede gæster 
fortæller om, hvorfor de har valgt aftenens sange, og lidt 
om hvad sangene betyder for dem. Inge Johnsen vil lede 
og akkompagnere sangen. 

Torsdag den 30. september
Torsdag den 28. oktober 
Torsdag den 25. november

Program: 
18.00 - 19.00: Sang 
19.00 - 20.00: Spisning og snak 

Praktisk information: Deltagerbetaling kr. 30 pr. gang 
excl. spisning. Spisning bestilles senest fredagen inden 
gennem www.horsenskunstmuseum.dk. 

Horsens Synger er et samarbejde mellem Horsens Kunst-
museum og Sundhedsteamet, Horsens. For yderligere 
oplysninger kontakt da venligst: Sundhedsteamet på 
tlf. 23233711 eller på www.suof.dk. 

HORSENS SYNGER



I anden halvdel af 2021 holder vi aftenåbent på Horsens 
Kunstmuseum den første tirsdag i hver måned indtil kl. 
21.00. 

Her kan man, udover at opleve kunsten i de sene aften-
timer, opleve mange forskellige arrangementer, kreative 
workshops og specielle omvisninger eller introduktioner, 
som kan være med til at give en anderledes kunstoplevelse 
end normalt. 

Skumringsomvisning: Parkens skulpturer 
Tirsdag den 1. juni kl. 19.00 
v/ museumsinspektør Sofie Skau Jepsen 
Få en bredere introduktion til parkens mange skulpturer til 
årets første udendørs omvisning på museet. 

Kunsten i byrummet: Street Art 
Tirsdag den 3. august kl. 19.00
v/ museumsinspektører Julie Horne Møller 
Vi dykker ned i historien, kulturen og stilen street art som 
optakt til den kommende særudstilling med den amerikans-
ke street art kunstner Phoebe New York. 

Kroppen i kunsten: Croquis 
Tirsdag den 7. september kl. 19.00
v/ kunstnere Mette Holtet Skov og Karina Bækkelund 
Vær med når vi udforsker den franske tegnestil croquis. 
Croquis kan udformes på mange forskellige måder, og 
derfor har vi allieret os med kunstnere Mette Holtet Skov, 
der er aftenens model, og Karina Bækkelund, der vil guide 
dig igennem aftens kreative opgave. 

AFTENÅBEN Hændernes arbejde: Broderikreds 
Tirsdag den 5. oktober kl. 17.00
v/ kunstner Mette Holtet Skov 
Broderi er en dekorativ syning på eks. tekstil, papir  
eller skind og har de seneste år fået en renæssance som 
kunstnerisk håndværk. Vær med når kunstner Mette Holtet 
Skov introducerer til broderi på papir. 

Livets rejse - Emil Westman Hertz 
Tirsdag den 2. november kl. 18.00
v/ museumsinspektører Julie Horne Møller og Sofie Skau 
Jepsen
Museet har de seneste år udbygget samlingen med værker 
af Emil Westman Hertz og i den forbindelse vil en ny publi-
kation over samlingen blive præsenteret samtidig med at vi 
dykker ned i kunstnerens virke og livshistorie. 

Juleklip  
Tirsdag den 7. december kl. 17.00
v/ museumsinspektører Julie Horne Møller og Sofie Skau 
Jepsen 
Vi blænder op for en rigtig julehygge aften til årets sidste 
aftenåben på museet, hvor du kan klippe og klistre til den 
helt store guldmedalje.

Praktisk information: Det anbefales at købe billetter til de 
forskellige arrangementer på forhånd. Dette kan gøres på 
www.horsenskunstmuseum.dk eller på Horsens Kunstmu-
seum på tlf. 76292370.

Information om hver måneds arrangement og eventuelle 
priser for deltagelse, kan findes på museets hjemmeside og 
bliver løbende opdateret. 



SOMMERFERIEAKTIVETER 
UNGDOMSSKOLEN HORSENS

Vær med til spændende og kreative workshops, når 
Ungdomsskolen Horsens afholder sommerferie workshops 
på Horsens Kunstmuseum. Sommerferieaktiviteterne er til 
for at åbne byen for børn og unge, og for at give dem ople-
velser og styrke deres fællesskab. Alle aktiviteter afholdes i 
skolernes sommerferie og alle aktiviteter er gratis. 
Se herunder hvilke aktiviteter der i år afholdes på museet. 

Lær at lave computerspil
Mandag den 5. juli kl. 10.00 - 14.00  
Aldersgruppe: 8-12 år

3D spil og Virtuel reality 
Tirsdag den 6. juli kl. 10.00 - 14.00
Aldersgruppe: 11-16 år

Perlemagi
Mandag den 5. juli kl. 10.00 - 16.00
Kl. 10.00 - 16.00 
Aldersgruppe: 8-12 år

Perlemagiske smykker
Tirsdag den 6 juli kl. 10.00 - 16.00  
Aldersgruppe: 13-17 år

Praktisk information: Alle aktiviteter er gratis at deltage i. 
Der åbnes for tilmelding d. 14.6. kl. 10.00 hos ungdomssko-
len. Link til tilmelding hos Ungdomsskolen Horsens følger 
på museets hjemmeside. 

NYERHVERVELSER

Horsens Kunstmuseum har i løbet af 2020 og 2021 erhver-
vet flere værker til museets samlinger. Her kan nævnes 
værker af Ragna Braase Douar, Grete Balle, Nick Theo-
bald, Rose Eken, Johannes A. Jørgensen, Christine Over-
vad Hansen, Erik A. Frandsen, Emil Westman Hertz, Maria 
og Natalia Petschatnikov, Nina Nowak og Gudrun Hasle 

Ny Carlsbergfondet har generøst doneret værket Det sorte 
telt (1982-1983) af Ragna Braase Douar til Horsens Kunst-
museums samling. Ragna Braases kunstneriske arbejde 
er særdeles relevant for museet, da flere af hendes værker 
kan ses i relation til museets samling af yngre kunstnere 
som f. eks. Emil Westman Hertz og Martin Erik Andersen. 

Derudover kan Ragna Braases værk perspektiveres til 
museets to større vævninger af Grete Balle. Dette er blandt 
andet vævningen Gennen Skygger (1984) som blev done-
ret til museet af Ny Carlsbergfondet i efteråret 2020. 
Efteråret 2020 bød også på erhvervelsen af værket What 
Makes Nancy So Great By Sidney (2011) af kunstneren 
Rose Eken. Derudover har vi udvidet samlingen med 
værket Utopia, Utopia (2018) med støtte fra Slots og 
Kulturstyrelsen, og modtaget værket Submission, submis-
sion, FREEDOM (2019) i gave af den New York-baserede 
kunstner Nick Theobald.



I 2021 har Horsens Kunstmuseum modtaget værkerne
Girl tying her shoelaces (2020) og Broken Plate (2020) af 
søstrene Maria og Natalia Petschatnikov i gave fra Horsens 
Kunstmuseums Venner. Maria og Natalia Petschatnikov er 
udstillingsaktuelle på museet foråret 2022, hvor værkerne 
også vises. Derudover har museet erhvervet broderiet 
Minutes, hours, days, week (2010) af Gudrun Hasle og 
Circadian Rhythms (2019) af Nina Nowak, begge købt med 
tilskud fra 15. Juni Fonden. Vi har ligeledes erhvervet ins-
tallationen Materia et Spiritus, Materia et Corpus, Materia et 
Frictio, Materia et Actio, Materia et Syntaksis (2020) af Bjørn 
Nørgaard med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, som 
udvider den allerede store samling af kunstneren. Og sidst 
men ikke mindst, har vi erhvervet værkerne MA (1992) og 
Uden titel (1983) af kunstneren Nina Sten-Knudsen. 

Værket er især interessant for Horsens Kunstmuseum, da 
det på den ene side udvider museets samling af kunstne-
ren, mens det åå den anden side, kan ses i samspil med 
den afdøde danske kunstner Emil Westman Hertz, som 
museet efterhånden rummer en større samling af. Emil 
Westman Hertz har vi ligeledes i 2020 og 2021 erhvervet 
værkerne De to byer (u.år.) med støtte fra Slots og Kul-
turstyrelsen samt Medicinlinje 5 (2014) og Alt hvad der var 
er nu væk (2014) i gave fra Ny Carlsbergfondet. 

Robert Jensen har i 2020 og 2021 doneret malerierne 
Vælgermøde (1976) og Uden titel (1968) af den horsen-
sianske kunstner Johannes A. Jørgensen til Horsens 
Kunstmuseums samling. Ligeledes har museet erhver-
vet de tre skulpturer Vessel, Golem og Byblis (2020) af 
Christine Overvad Hansen i gave fra Ny Carlsberg Fondet i 
december 2020, samt udvidet den allerede store samling af 
Erik A. Frandsen med værket Uden titel (1985-86). 



Horsens Kunstmuseums Venner byder i efteråret 2021 på 
en række arrangementer. 

Turen går til Museum Jorn
Torsdag den 3. juni kl.18.30
Mirò og Jorn: Gratis entré og omvisning

Studiovisit hos Phuc Van Dang
Onsdag den 1. september kl. 19.00 

Oplev nogle af de værker som Horsens Kunstmuseums 
Venner igennem tiden har doneret 
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00 
v/ Claus Hagedorn-Olsen og museumsinspektør Julie 
Horne Møller

Filmaften for Horsens Kunstmuseums Venner 
Tirsdag den 2. november kl. 19.00 

Studietur til Berlin i Bededagsferien 2022
Den 12 - 15 maj. 2022. 
Tilmelding til  bestyrelsesmedlem Merete Eriksson på mail: 
merete@eriksson-agger.dk. 

Maks antal deltagere: 25 personer til arrangementerne. 
Først til mølle. Det er muligt at læse mere om de kommende 
arrangementer på museets hjemmeside www.horsens-
kunstmuseum.dk. 

VENNEFORENINGEN
Å B N I N G S T I D E R :
1. september - 30. juni:
tirsdag-søndag: ............................................  11.00-16.00
1. juli - 31. august:
mandag-søndag: ..........................................  10.00-16.00

S K O L E B E S Ø G :
tirsdag-fredag:..............................................   8.15-15.00
Efter aftale

Buslinier: 1 og 2

E N T R É :
Voksne: .........................................................   kr. 60 
(grupperabat gives)
Børn (indtil 18 år):...................................... ...  Gratis
Årskort: .........................................................  kr. 125
Museumsbillet til byens 4 museer: ...... ........  kr. 200

H O R S E N S  K U N S T M U S E U M S  V E N N E R :
Enkeltmedlemskab: ......................................  kr. 275
Parmedlemskab: ..........................................  kr. 390

Tekst: Claus Hagedorn-Olsen, Julie Horne Møller, 
Sofie Skau Jepsen 
Foto: Phoebe New York, Jacob Friis-Holm Nielsen, Nick 
Theobald, Jesper Balleby, Stine Heger, Horsens 
Kunstmuseum
Tryk: Grafisk Forum 
Forside/bagside: Phoebe New York  
Ret til ændringer forbeholdes

INFO 




