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Kunstforeningen Brænderigården og Horsens Kunstforening inviterer til 
 

Skulp-Tur III 
Søndag den 3. september 2017 kl. 13:30 
 

Horsens har en lang række spændende skulpturer, og Bente Hammershøy har denne søndag udvalgt 

en række for os nye skulpturer i periferien af Horsens by. 

 

Som turen er sammensat er afstandene mellem de enkelte skulpturer større, og det bliver derfor 

nødvendigt at bruge kørsel i privatbiler. Der kan blive tale om en mulig samkørsel for de, der har 

ønske om det, og vi lover også at være behjælpelig med at skaffe plads til medlemmer og gæster 

helt uden bil. 

Kontaktpersoner er i den forbindelse Jytte Helbo, 2622 2881 (for medlemmer af Horsens Kunstfor-

ening) og Carsten Kjær, 2330 7606 (for medlemmer af Kunstforeningen Brænderigården). 

 

Skulp-Tur III starter kl. 13:30 (præcis) på sideparkeringen øst for Rådhuset mod J. Chr. Juliussens-

vej. Det anbefales, at møde omkring 10 minutter før starttidspunktet aht. det praktiske. På det valgte 

startsted er parkering gratis om søndagen. Man vil derfor kunne have mulighed for at blive holden-

de under turen og naturligvis fortsat eller igen under afslutningen i Galleri Brænderigården senere 

på eftermiddagen.  

 

Første kunstværk besøges på Stensballeskolen – indkørsel fra Bygaden, og derefter går det slag i 

slag efter en udleveret køreplan, som allerede nu kan ses som vedhæftet fil. 

Fra kl. 16:00 er der afsluttende samling i Galleriet for alle deltagere.  

Bente Hammershøy sætter punktum med et opsamlende billedcauseri over de værker, der er set i 

eftermiddagens løb ledsaget af et godt glas vin/øl/vand og lidt snacks. 

 

Arrangementet koster alt inklusive 100 kr. (for medlemmer der står i medlemsfortegnelsen i de 2 

foreninger) og 125 kr. (gæstepris).  

 

Tilmelding til Skulp-Tur III sker udelukkende ved indbetaling til Kunstforeningen Brænderigårdens 

konto i Danske Bank eller på MobilePay, og vi modtager tilmeldinger/indbetalinger frem til og med 

tirsdag den 29. august. 

Foreningens kontonummer er: 1551-11118690. 

MobilePay er en rigtig god og nem mulighed – brug nummeret 2330 7606 (Carsten Kjær). 

 

Vigtigt: For at alle kan få udbytte af turen, er der plads til 40 deltagere, så det gode gamle princip 

”først til mølle” er i høj grad gældende. Hvis arrangementet bliver udsolgt, vil det straks blive skre-

vet på de 2 foreningers hjemmesider (se adresserne nedenfor).. 

 

Velkommen til en hyggelig september-søndag-eftermiddag. 

  

Vi glæder os rigtig meget til at se jer. 

 

 

Bestyrelserne i de 2 foreninger 
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Køreplan for Skulp-Tur III  
Søndag den 3. september 2017:  

 

Køretur med indlagte gåture med Bente Hammershøy 
 

13.30: afgang fra Horsens Rådhus’ lille parkeringsplads på J. Chr. Juliussensvej 

13.45: Stensballeskolen - indkørsel fra Bygaden  
14.10: VIA – Chr. M. Østergaardsvej – parkering ved første bygning i komplekset 

14.25: Langmarkskolen 

14.45: Horsens Museum, Sundvej 1A 

15.00: Learnmark, Fr. Winthers Vej (indkørsel fra Strandpromenaden i lyskrydset) 

15.10: Horsens Sygehus’ springvand på Strandpromenaden (lad bare bilen stå ved  

             Learnmark)                                                                                                                         

15.15: Afgang til Østerhåbskolen (tidligere Torstedskolen. Der er parkering omkring 

            hjørnet af Søndre Torstedvej og ind på parkeringspladsen over for skolen og 

            Torstedhallen)  

16.00: Galleri Brænderigården 
 


