
 

 

Bustur til Koldinghus og Vejen Kunstmuseum   

søndag den 11. juni 2023 kl. 9-18  

Horsens Kunstforening inviterer på søndagsudflugt i juni til to udstillinger, vi ikke vil gå glip af, i Kolding og 
i Vejen. På denne tur har vi god tid - til de to udstillinger og ikke mindst til frokosten, så vi kan nå at smage 
alle retterne.   

I Koldinghus’ 800 m2 store ruinsal på 4 etager inviteres vi ombord på Kongeskibet Dannebrog. Udstillingen 
formidler livet ombord for både kongefamilien og mandskabet. Kongeskibet er mere end et skib. Det er et 
sejlende slot og et personligt hjem, der danner rammen om den kongelige families liv til søs og bringer 
den kongelige familie ud til danskerne. Samtidig er det et skoleskib og en arbejdsplads. På Koldinghus går 
vi rundt på egen hånd. Se nærmere omtale af udstillingen på kongernessamling.dk 

 

 

 

På Vejen Kunstmuseum skal vi se den roste særudstilling med værker af maleren Ejnar Nielsen - Liv og 
Død. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling i København og Vejen 
Kunstmuseum. Begge museer har i deres samlinger fokus på dansk kunst i tiden omkring år 1900, og 
begge museer har en del værker af Ejnar Nielsen. Ejnar Nielsen var en kunstner med et hudløst ærligt 
nærvær i skildringen af sygdom, fattigdom, handicap, ensomhed, liv og død og står som en af symbolis-
mens uomgængelige hovedpersoner i den danske malerkunst fra tiden omkring år 1900. Inden vi på egen 
hånd ser udstillingen, vil museumsleder Teresa Nielsen give os en introduktion til Vejen Kunstmuseum og 
til Ejnar Nielsen udstillingen. Se nærmere omtale på vejenkunstmuseum.dk  

Kongeskibet Dannebrog i det danske sommerland  



 

 

Vejen Kunstmuseum rummer også en permanent udstilling af dansk keramik, som tager udgangspunkt i 
de mange vaser, krukker, buster og små skulpturer, som billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Ja-
cobsen (1861-1941) skænkede sin fødeby. På museet kan studeres alle sider af hans vilde eksperimenter, 
der selv i dag synes moderne. 

Undervejs skal vi selvfølgelig have frokost, det bliver Madkælderen på Koldinghus, der serverer for os. Det 
ville fylde for meget at beskrive alle retterne i den lækre klassiske frokostbuffet, men vi kan love, at ingen 
går sultne derfra. Til frokosten serveres en øl, vand eller et glas vin.     

Program: 

Kl. 09.00 - afgang med bus fra P-pladsen ved Forum, Langmarksvej 53, Horsens   

Kl. 10.00 - besøg på Koldinghus  

Kl. 12.30 - frokostbuffet i Madkælderen på Koldinghus 

Kl. 14.30 - bussen kører fra Koldinghus’ P-plads til Vejen Kunstmuseum      

Kl. 15.00 - introduktion på Vejen Kunstmuseum    

Kl. 15.30 - besøg på museet på egen hånd   

Kl. 17.00 - museet lukker, og bussen kører mod Horsens med forventet ankomst kl. 18.00.  

Pris kr. 750,- inkl. bustransport, entré til Koldinghus, frokostbuffet inkl. 1 genstand, introduktion og entré 
til Vejen Kunstmuseum, kaffe og småkager i bussen på vej hjem. Pris for ikke-medlemmer kr. 850,-.  

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest onsdag 24. maj 2023. Mail jyttehelbo@vip.cybercity.dk - be-
taling til konto nr. 7733 1422194 eller MobilePay 69474.   

   

Med venlig hilsen   

HORSENS KUNSTFORENING   -   www.horsenskunstforening.dk   

Vejen Kunstmuseum moderniseret og tilbyg-
get med bl.a. A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond som bidragyder. 


