
 

 

 

Bustur med Horsens Kunstforening til Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk  

og til Witts samling i Gødstrup - mandag d 27. juni 2022 kl. 13.00 

 

Hallo, hallo, så er vi klar med en ny spændende tur. Lidt hurtigt oven på turen til Holmegaard Værk og Herlufsholm 
Kostskole, men vi har fået tilbud om at se en privat samling, som vi ikke vil gå glip af, hos Witt i Gødstrup. 

Første besøg gælder Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk, som rummer en permanent samling af Arne Haugen Sø-
rensens værker. Den nulevende kunstner, som i år er fyldt 90 år, fejres med en særudstilling, som giver en unik mu-
lighed for at se værker fra Arne Haugen Sørensens 70 års kunstneriske virke fra de tidligste grafiske værker til nyere 
malerier af den stadig aktive kunstner. Vi bliver guidet gennem udstillingen af en af de mange ildsjæle, som lægger et 
stort stykke arbejde som frivillige på museet.  

Kunstpavillonen, som i år har 10-års jubilæum, er tegnet af Henning Larsens berømte tegnestue, og den arkitektoni-
ske perle, placeret i smukke omgivelser, er et besøg værd i sig selv.   

 

 

Efter rundvisningen byder museets café på en sandwich og en øl/vand, som vi har god tid til at nyde, inden turen går 
videre til Gødstrup.  

Firmaet Witt A/S startede i 1993 med salg af hvidevarer i Danmark og har siden tilføjet forhandling og udvikling af 
mange unikke brands inden for produkter til hjemmet. Indehaver, Allan Witt, er en lidenskabelig samler af alt hvad 
der interesserer ham, og hans interessesfære er stor! Vi har helt ekstraordinært fået lov til at få et kig ind i hans ver-
den og høre fortællingen om, hvordan samlingen er opstået.  Som afslutning på besøget er firmaet vært ved en for-
friskning. 

Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk 



 

 

Program: 

Kl. 13.00 - afgang med bus fra P-pladsen ved Forum, Langmarksvej 53, Horsens   

Kl. 14.30 - besøg på Vestjyllands Kunstpavillon 

Kl. 17.00 - afgang til næste besøg hos Witt A/S i Gødstrup   

Kl. 20.00 - afgang med bus til Horsens - vi er hjemme ca. kl. 21.30 

Pris kr. 400,- inkl. bustransport, entré Vestjyllands Kunstpavillon, rundvisning i Arne Haugen Sørensen samlingen, 
sandwich, øl eller vand, besøg hos Witt A/S med afsluttende forfriskning. Pris for ikke-medlemmer kr. 500,-.    

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest fredag den 10. juni 2022. Mail jyttehelbo@vip.cybercity.dk - betaling til 
konto nr. 7733 1422194 eller MobilePay 69474.    

   

Med venlig hilsen   

HORSENS KUNSTFORENING   -   www.horsenskunstforening.dk   


