
 

Bustur til NordArt, Rendsburg/Büdelsdorf 

søndag den 16. august 2020 

 

Horsens Kunstforening inviterer på tur til den store nordtyske udstilling med nu-

tidig, international kunst i Rendsburg/Büdelsdorf med bidrag fra 200 kunstnere 

udvalgt blandt 3000 ansøgende kunstnere.  

 

 

 

Siden 1999 har NordArt udviklet sig til at være en af de største udstillinger af nu-

tidskunst i Europa med billeder, fotografier, skulpturer og installationer. Under-

vejs i bussen vil Elsebeth Nortvig, som besøgte NordArt i 2019, fortælle om ud-

stillingsstedet, som dækker et enormt område i det gamle Carlshütte jernstøberi 

og ACO hestevognsremise. Det smukke parkanlæg er på 80.000 m2.  

Ukraine er i fokus med udstillingen ”The Borders of Reality”. Yderligere informa-

tion om NordArt 2020 og den komplette liste over kunstnere offentliggøres på 

www.nordart.de den 2. marts 2020.   



 

På NordArt har vi god tid til at se udstillingen. Fra kl. 11-17 er til egen disposition 

til at opsøge de udstillinger, vi synes er interessante. Frokost på egen hånd, der 

er café og restaurant på stedet, eller man kan spise medbragt mad i parken.  

På vej hjem holder bussen ind ved den hyggelige gamle Bov Kro, hvor vi får ser-

veret mørbradgryde med ris, pomfritter og salat. Hertil en øl/vand eller et glas 

vin.  

 

 

Kl. 08.00 - afgang med bus fra den store P-plads nord for Horsens Banegård. 

Undervejs holder vi pause, hvor vi fået kaffe og rundstykker 

Kl. 11.00 - ankomst til NordArt  

Kl. 17.00 - afgang fra NordArt. Vi stopper ved Bov Kro og spiser aftensmad. Vi er 

i Horsens ved 21-tiden  

 

Pris kr. 700,- inkl. bustransport, kaffe/rundstykke, entré NordArt og aftensmad 

på Bov Kro inkl. 1 øl/vand eller et glas vin. Pris for ikke-medlemmer kr. 800,-.  

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest søndag den 26. juli 2020.  

Mail: jyttehelbo@vip.cybercity.dk. Konto nr. 7733 1422194 eller  

MobilePay 69474.  

 

Med venlig hilsen  

HORSENS KUNSTFORENING             www.horsenskunstforening.dk 

http://bovkro.dk/
http://bovkro.dk/
http://bovkro.dk/
mailto:jyttehelbo@vip.cybercity.dk

