Lørdagstur til
Holstebro Kunstmuseum
14. februar 2009
Kunst, gode udstillinger, fin arkitektur

og store kulturminder af kvalitet og
betydning finder vi ikke kun i hovedstaden: Provinsen kan også godt være
med, og med denne ekskursion indleder Vejle Kunstmuseum en serie af
ekskursioner rundt til provinsens
fine seværdigheder.
Som en udløber af efterårets foredragsrække ved kunstformidler Peter
Haarby arrangerer Vejle Kunstmuseum en givende og hyggelig tur til
Holstebro Kunstmuseum, hvor Peter
Haarby vil vise os både museet og
den fremsynede kunstbys herligheder af kunst i det offentlige rum.
Vi skal først og fremmest vises om i
den aktuelle udstilling med billedhuggeren Astrid Noack, som har fået
højeste anerkendelse ved at blive
indskrevet i Kunstkanonen med sin
stående pige fra Göteborgs Konstmuseum. Den og mange andre vil vi
kunne se på udstillingen.
Men museet indeholder mange andre herligheder, f.eks. en fin samling af
Henry Heerup og af Cobra-kunstneren Ejler Bille, mens en særlig attraktion
er et helt rum med nogle af John Olsens fantastiske, fantasifremmende
”tingfinderskabe” samt en unik samling af afrikansk kunst.

Vi skal også besøge den særlige museumsafdeling, under Holstebro Kunstmuseum, for to enere i dansk kunst: Olivia Holm-Møller og Jens Nielsen.
Peter Haarby er desuden en trænet omviser i byens herligheder, så vi skal
have traveskoene på og ud og forhåbentlig se bl.a. på Giacomettis ”Kvinde
på kærre” på sin plads i byen (i skrivende øjeblik opbevares den på museet)
og Bjørn Nørgaards store, og meget iøjnefaldende skulpturgruppe:
”Borgerne i Holstebro” (herunder).
Men mennesket lever ikke af
kultur alene:
Vi starter turen kl. 9 hos
Papuga Bus, Lundal Nielsensvej 1, Vinding, med kaffe, rundstykke og en lille
dram. Frokosten (ekskl. drikkevarer) får vi i museets
café, og undervejs på vores
vej gennem byen passer vi
en pause med eftermiddagskaffe ind.
Vi drager hjem sidst på
eftermiddagen.

Pris: For medlemmer af Vejle Kunstmuseums Vennekreds: 580 kr.
Pris for ikke medlemmer: 680 kr.
Turen inkluderer buskørsel, de beskrevne måltider, entré, omvisning og
bytur med Peter Haarby, samt ledsagelse af museumsinspektør Signe
Jacobsen og rejseleder Georg Aatorp.
Tilmelding til:
Rejseleder Georg Aaatorp. Tlf.86297126 eller 61697126,aatorp@mail.dk
I samarbejde med Papuga Bus (teknisk arrangør)

Pris for medlemskab af Vejle Kunstmuseums Vennekreds: 225
kr. for enkeltmedlemskab, 325 for dobbelt medlemskab (:par, eller
enkeltperson med ”åben” ledsager).
Ring tlf 75723199 kl. 11-15, ti-sø, tag brochure på museet, eller se
www.vejlekunstmuseum.dk

