Koldinghus og Trapholt

Foto: Trapholt

Foto:: Iben Kaufmann

Foto: Trapholt

Foto:: Iben Kaufmann

Historiske stel og
moderne kunst
tirsdag 18. oktober
Myter og mystik fylder på Koldinghus
imens smukke Trapholt byder på moderne
kunstoplevelser.
TEKNISK ARRANGØR: SKAVE TURISTFART
TI LMELDI NG TI L LÆSERKLUBBEN

Program:
Efteråret betyder ofte regn og rusk. Derfor søger vi i ly på Koldinghus, når vi 18. oktober kører
mod trekantområdet for at se den nyeste udstilling på Koldinghus, Flora Danica. Det overdådige
stel emmer en helt unik historie med politiske myter og mystik.
Herefter venter der en kunstperle på Trapholt, hvor en blanding af billedkunst, møbeldesign og
kunstværker giver en helt særlig stemning.

Flora Danica på Koldinghus
Vi sætter kursen mod det 750 år gamle Koldinghus. Her skal vi opleve stedets nyeste udstilling
”Flora Danica”. Et smukt stel der oprindeligt blev fremstillet som en gave fra Kong Christian 7. til
zarina Katharina den Store af Rusland. Hun døde før fremstillingsprocessen var færdig, og derfor
forblev stellet på danske hænder. Siden er stellet blevet benyttet ved helt særlige begivenheder i
Kongehuset. Udover et besøg i den imponerende udstilling, er der også tid til at gå en tur op i
tårnet af Koldinghus for at nyde udsigten over byen eller gå en tur helt ned i den mørke
fangekælder under slottet.

Smukke Trapholt
Fra Koldinghus tager vi videre til Trapholt. Hvis vejret tillader det, nyder vi vores frokostsandwich i
museets park. Med en guide fra museet, bliver vi klogere på de mange udstillinger. Trapholt er
Danmarks eneste museum, hvor man både kan se billedkunst, kunsthåndværk, design og
møbeldesign i et og samme hus. Museet byder altid på nye og spændende særudstillinger med
internationale og danske kunstnere og designere. Museet rummer desuden enkelte permanente
udstillinger – f.eks. Richard Mortensen malerier og Arne Jacobsens unikke Kube Flex-sommerhus.
Eftermiddagskaffe og kage nydes ved bussen efter en oplevelsesrig dag i Kolding.
Forventet hjemkomst kl. 16.45-17.45.
Prisen for denne dagstur er 795 kroner for avisens abonnenter. Ikke abonnenter er velkomne for
845 kroner.
Prisen inkluderer:
Kørsel i 4 stjernet bus
Smurt rundstykke med kaffe
Koldinghus entre
Frokostsandwich
Entre til Trapholt
Rundvisning på Trapholt
Eftermiddagskaffe og kage ved bussen
Bestemt sæde i bussen kan reserves for kr. 50,Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller på tlf. 96263756/96263757

