SØNDAGSSALONER

SÆRLIGE!EVENTS
11. januar
Kl. 16-18

FINISSAGE!OG!FREDAGSBAR
Afsked med "Guld og grønne skove"
Museets kunsthistorikere viser rundt, og
der er mulighed for at købe forfriskninger
i cafeen.

26. januar
Kl. 17-22

KYNDELMISSE
Is-skulpturer i museumsgården, Sorø
Musiske Skole og omvisninger hver time.

21. februar
Kl. 19-21

4. maj
Kl. 17-18.30

10. maj
Kl. 16-18

12. maj
Kl 16-18

26. juni
Kl. 19-21

TANGOJAZZ
Tangofield kvintet
Moderne argentinsk tango blandet med
jazzens improvisationer.
KLASSISK"!TRIO!BELLE!EPOQUE
Winere#as Salon
Koncert inspireret af kultursalonerne hos
den indflydelsesrige Winnere"a Singer.
Med Lisa Tjalve (sopran), Ti"it van der
Pals (cello) og Malene Thatstum (klaver).
FINISSAGE!OG!FREDAGSBAR
Afsked med Hornung
Museets kunsthistorikere viser rundt, og
der er mulighed for at købe forfriskninger
i cafeen.
JAZZ"!SØREN!BEBE!TRIO
Releasekoncert for nyt album
Nye kompositioner og arrangementer.
Med Søren Bebe (flygel), Kasper Tagel
(bas), Anders Mogensen (trommer).
JAZZ"!JOHN!MARSHALL!QUARTET
Stadig suveræn på sit horn får han hurtigt
en sal til at swinge. Den berømte, amerikanske bebop-trompetist kommer også
forbi Sorø i forbindelse med, at Jazzhus
Montmartre har fået ham til landet.

10. marts
Kl. 14-15

PREBEN!HORNUNG!I!RÆVESAKSEN
Museumsinspektør ved Louisiana, Anders
Kold, fortæller om den hyperfølsomme
modernistiske maler, der gik i rævesaksen, da
kunsten i 1960'erne blev eksperimental.

Søndagssaloner
E#ermiddage i selskab med en kunstner eller kulturpersonlighed, der belyser aktuelle emner eller nye vinkler på museets
samling og udstillinger. Arrangementet er inkl. kaﬀe og kage i
museumssalen.
Pris: 125 inkl. kaﬀe/te/kage og éntre til museet (medl. 100 kr.).

7. april
Kl. 14-16

MIN!!HORNUNG!
Hornung i privateje
Kom og hør historierne, når museet inviterer
private ejere af malerier af Preben Hornung til
at fortælle om deres værk.

19. maj
Kl. 14-15

FORFATTERSALON
Lilian Munk Rösing: Anna Anchers rum
Li"erat og anmelder Lilian Munk Rösing
fortæller på baggrund af sin bog om
Anchers enestående kunstnerskab og
museets billede I middagsstunden.

Læs mere om priser og vores arrangementer på sorokunstmuseum.dk
Billetsalg via museets hjemmeside eller museets butik.
Følg museet og del jeres oplevelser med os på Facebook:
sorøkunstmuseum og Instagram: @sorokunstmuseum

Åbningstider
1. november - 31. marts: tirsdag - søndag kl. 11 - 16, torsdag kl. 11 - 18.
1. april - 31. oktober: tirsdag - søndag kl. 11 - 17, torsdag kl. 11 - 18.

GYLDNE!TIRSDAGE
26. februar
Kl. 14-15

19. marts
Kl. 14-15

HORNUNG!I!ALSTED
Omvisning med fokus
Udstillingskurator Christian K. Madsen
introducerer udstillingen Hornung: Ind i
stoﬀet og beskriver det ski#e, der skete i
Hornungs kunst, da han fly"ede fra storbyen og ud på landet.
KUNSTEN!PÅ!INGEMANNS!TID
Omvisning med fokus
Museumsdirektør Charlo"e Sabroe
fortæller om Guldalderen i dansk kunst.

Gyldne tirsdage er omvisninger med fokus
Museets kunstfaglige personale fortæller om særlige temaer
eller vinkler på særudstillinger eller egen samling.
Pris: 100 kr. inkl. kaﬀe/te/kage og éntre til museet (medl. 80 kr.).

30. april
Kl. 14-15

RUTH!OG!ALBERT
Omvisning med fokus
Christian Kortegaard Madsen fortæller
om Hornungs to alter-egoer.

25. juni
Kl. 14-15

FOTOGRAFI I MALERIETS BILLEDE
Omvisning med fokus
Museumsinspektør Helle Brøns introducerer til udstillingen Playful Wanderer
med fokus på forholdet mellem maleri,
fotografi og videokunst.

Kontakt
Sorø Kunstmuseum / Storgade 9 / 4180 Sorø / tel. 5783 2229
butik@sorokunstmuseum.dk / sorokunstmuseum.dk

BØRN!&!FAMILIER
12. og 13. februar
Kl. 11-14

VINTERFERIE!FOR!BØRN
Lav dit eget Hornung-billede
Preben Hornung projicerede nogle gange
et motiv op på en væg og malede ud fra
det. Nu kan du prøve at gøre det samme.

27. februar, 6. og
13. marts
Kl. 16.30-19

IND!I!KUNSTEN
Hundekunster og heltedrømme
Kreative øvelser, eksperimenter, kunsthistorisk inspiration og hyggeligt samvær
mellem børn og voksne. Et forløb over tre
onsdage. Kræver tilmelding inden d. 13/2.

16. april (4-6 år) &
17. april (7-9 år)
Kl. 11.00

PÅSKE
Gæk, gæk, gæk – mit æg er blevet væk!
Påskeharen har traditionen tro gemt æg i
Akademihaven, og de skal findes. Æggene
omby"es til chokolade og fribille"er.
For børn i følgeskab med voksne.

HUSK tilmelding til børne- og ungdomsarrangementer på
butik@sorokunstmuseum.dk (gælder ikke påske).

Museumscafé
Nyd kaﬀe, te, kage eller lækre frokostre"er med særligt
fokus på lokale leverandører og specialiteter.
Gratis adgang og åbent tirs.-søndag.
Museumsbutik
Nøje udvalgt design, kunstbøger, smykker, legetøj og lokalt
kunsthåndværk af høj kvalitet. Der er naturligvis gratis
adgang til museumsbutikken – også, når du ikke skal se
kunst.
Book en omviser
Få viden om museets samling eller en aktuel udstilling.
Priser: 600 kr. pr. time på hverdage / 1000 kr. pr. time i
weekender, på helligdage og uden for almindelig åbningstid.
Kontakt publikumschefen: at@sorokunstmuseum.dk

