
       
 

   

Bustur til Koldinghus og Trapholt med Horsens Kunstforening  

søndag den 20. marts 2022    
   

Lige nu frister Kolding med spændende udstillinger, og Kunstforeningen inviterer derfor på bustur, hvor vi på Kol-
dinghus skal se udstillingen ”Mary & Kronprinsesserne” og på Trapholt udstillingerne Verner Panton ”Farver en ny 
verden” og Erik A. Frandsen ”Giottos Metode”.  

”Mary og Kronprinsesserne” er en særudstilling i anledning af Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag. Den tegner et 
portræt af kronprinsessen og hendes fire forgængere i Glücksborg-slægten og tager de besøgende rundt i et fasci-
nerende univers af grafik, projektioner og stemningsskabende scenografi. Og ikke mindst vises unikke genstande 
som rubinsættet og Kronprinsesse Marys egne fotos. 

 

 

I den hyggelige gamle kælder under Koldinghus’ nordfløj spiser vi frokostbuffet i Madkælderen. Hav god appetit når 
vi går til bords - her er alt hvad en sulten mave kan begære: Fiske- og kødretter, salater, oste og nybagt brød. Hertil 
en øl/vand eller et glas vin. 

På Trapholt viser guider os rundt i de to særudstillinger om Verner Pantons farverige designunivers gennem fem 
årtier og Erik A. Frandsens helt nye værker, skabt i løbet af corona-pandemien. Se uddybende omtale på trapholt.dk 
Efter rundvisningen har vi god tid til på egen hånd at kigge på museets andre udstillinger, se Arne Jacobsens som-
merhus i parken eller tage en kop kaffe i cafeen, før vores bus kører til Horsens. 

Program: 

Kl. 09.00 - afgang med bus fra P-pladsen ved Forum, Langmarksvej 54, Horsens   

 



Kl. 10.00 - besøg på Koldinghus 

Kl. 11.30 - frokostbuffet i Madkælderen på Koldinghus   

Kl. 13.15 - afgang med bus fra Koldinghus 

Kl. 13.45 - 1 times guidet rundvisning på Trapholt   

Kl. 16.00 - bussen kører mod Horsens   

 

 

 

 

Pris kr. 695,- inkl. bustransport, entré Koldinghus, frokostbuffet inkl. 1 genstand i Madkælderen og entré og rund-
visning på Trapholt. Pris for ikke-medlemmer kr. 795,-.    

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest tirsdag den 1. marts 2022. Mail jyttehelbo@vip.cybercity.dk - betaling 
til konto nr. 7733 1422194 eller MobilePay 69474.    

   

Med venlig hilsen   

HORSENS KUNSTFORENING   -   www.horsenskunstforening.dk   

 


