
 

 

Kør-sammen-tur søndag den 6. februar 2022                                                              
til AROS i Aarhus med efterfølgende fælles frokost 

 

Endelig kom genåbningen af kulturinstitutionerne - vi har ventet på at kunne komme 
på AROS og se udstillingen med mere end 100 malerier og akvareller af den britiske 
maler J.M.W. Turner, som Aros byder på i samarbejde med det britiske museum Ta-
te i London. Turners sidste ord skulle efter sigende have været ”The Sun is God”, og 
dét er netop udstillingens titel. Ordene vidner om, at netop solen var kunstnerens 
altoverskyggende og mest elskede motiv, men også månen, stormvejret, regnbuen, 
tågen og andre naturfænomener prægede Turners motiver. Udstillingen har fået 
rosende anmeldelser. Politiken skrev: ”Der venter en stor oplevelse … At gå tæt på 
Turners værker er som at gå helt tæt på livet. Super intenst, dramatisk og hidsigt”.  

Vi får en times rundvisning med guide i Turner-udstillingen, og bagefter har vi god 
tid til selv at gå på nærmere opdagelse i udstillingen eller i andre udstillinger på 
AROS, inden vi spiser frokost. 

  Dette billede af J.M.W. Turner er ikke med på udstillingen 



I Orangeriet i AROS’ café er der dækket op til os til fælles frokost. Vi får en tallerken 
med tre små retter, én lun og to kolde, og brød. Hertil et glas vin, en øl eller en vand. 

Program: 

Kl. 09.00 afgang fra P-pladsen ved Forum, Langmarksvej 53, Horsens. Bilerne fyl-
des op, som vi plejer. Vi kører til AROS, Aros Allé 2, Aarhus. Der er beta-
lings P-pladser på Aros Allé og handicapparkering. Desuden betalings P-
pladser ved Musikhuset/Scandinavian Congress Center.  

Kl. 10.00 vi mødes ved billetsalget på AROS, Vores rundviser møder os ved garde-
roben kl. 10.15.  

Kl. 12.30 vi mødes i Orangeriet i cafeen på AROS til fælles frokost.  

Efter frokosten kører vi mod Horsens - evt. efter en tur mere rundt i udstillingerne.    

Pris kr. 375-, som dækker entré og rundvisning på AROS, frokost inkl. 1 genstand i 
Orangeriet på ARPOS. For deltagere, der har adgang til AROS med eget årskort, er 
prisen kr. 275,-. For deltagere, der ikke er medlem af Horsens Kunstforening, er pri-
sen kr. 475,-/375,-.    

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest søndag den 30. januar 2022. Mail jytte-
helbo@vip.cybercity.dk - konto nr. 7733 1422194. Giv også besked til Jytte, 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  
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