
 

Horsens Kunstforening inviterer! 

”Kør sammen tur” søndag d. 3. november 2019 til Koldinghus og Trapholt  

Årets sidste tur bliver på én gang årets første julefrokost  og besøg på Koldings to store udstillingssteder, 

Koldinghus og Trapholt. 

 

Pris kr. 400,- inkl. entré Koldinghus og Trapholt samt frokost i Madkælderen. Drikkevarer for egen regning. 

Pris for ikke-medlemmer kr. 500,-.  

 

På Koldinghus kan vi på den sidste udstillingsdag lige præcis nå at se ”Prinsesse af tiden. Hendes Kongelige 

Højhed Prinsesse Benedikte og 75 års Danmarkshistorie”.  

Prinsesse Benediktes liv og virke præsenteres på de fire etager i ruinsalen. Gennem et udvalg af personlige 

brugs- og beklædningsgenstande kommer man helt tæt på prinsessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 12 har vi bestilt frokost i den hyggelige Madkælderen på Koldinghus. En overdådig frokostbuffet byder 

på fisk, salater, ribbensteg, lune frikadeller og meget mere. Vi har ekstraordinært sat halvanden time af til 

at spise frokost! 

 

Dernæst kører vi til Trapholt.  

 



 

På Trapholt skal vi opleve udstillingen af den danske billedkunstner Eske Kaths udstilling ”Den 

fundamentale usikkerhed”. Han viser en række af sine farvestrålende og karakteristiske malerier og 

skulpturer.  

I en ny særudstilling ”Sense me” prøver kunstnere at indkredse, hvordan vi sanser verden. Kan man smage 

musik? Hvordan lugter farver? Sidder man bedre i en stol, fordi den er rød?  

 I ”Sense me” kan man opleve ikoniske malerier og store installationer af nogle af samtidskunstens største 

kunstnere.  

 

 
 

 

Program:  

Kl. 09.00 afgang fra den store P-plads nord for Horsens Banegård. Vi fylder bilerne op, som vi plejer 

Kl. 10.00 besøg Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding - parkering i og lige uden for Staldgården. P-

afgift kr. 11,- pr. time. Før parkering kan man køre op til slotsporten og aflæsse besøgende 

Kl. 12.00 frokost i Madkælderen, Koldinghus   

Kl. 13.30 vi kører til Trapholt, Æblehaven 22, 6000 Kolding - gratis parkering 

Kl. 16.00 ca.  kører vi mod Horsens  

 

Pris kr. 400,- inkl. entré Koldinghus og Trapholt samt frokost i Madkælderen. Drikkevarer for egen regning. 

Pris for ikke-medlemmer kr. 500,-.  

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest den 21. oktober 2019.  Mail jyttehelbo@vip.cybercity.dk, 

konto nr. 7733 1422194 eller MobilePay 69474. Giv også besked til Jytte Helbo, hvis du har ledige pladser i 

bilen, eller hvis du ønsker at køre med. Kørsel, kr. 50,- pr. person, betales til chaufføren.  

 

Med venlig hilsen 

HORSENS KUNSTFORENING  www.horsenskunstforening.dk 

 


