Klar til
at vise
de nye
lokaler

I

I begyndelsen var der en model. Sådan blev udvidelsen af Horsens Kunstmuseum prsenteret i foråret 1991.

dag - lørdag den 28. november
1992 - indvies det nye Horsens
Kunstmuseum Lunden.
Det sker ganske prunkløst.
Fra kl.11.00 til 14.00 er der reception for indbudte gæster. Der vii
vre taler og musik. Den klassiske
musik vii bl.a. den lokale
fløjtespil-ler Jens Peter Frederiksen sørge
for, mens Finn Ziegler og hans trio
er hyret til at tage vare pa jazz'en.
Fra kl.15.00 og et par timer frem
vii det nye museum være åbent for
alle interesserede.
I morgen søndag er der åbent for
alle fra kl.10.00 til 16.00.
Og så bliver det hverdag med de
kendte åbningstider: Alle dage
11.00-16.00, dog lukket mandag.

Hvis man er den sparsommelige
type, gælder det om at være hurtig.
Fra 1. januar buyer der nemlig
indført entré pa museet: 10 kr., når
museets egen samling er udstillet,
og 20 kr, når der vises
særudtilnge.

nestue. Oluf Jorgensen, Horsens
A/S har været rådgivende ingeniører. Og ingeniør Soren Kragelund,
Horsens, har vret rådgiver i hele
det komplicerede spørgsmål om lys
og el-installationer.
Handværkerne er også for
stør-stedelens vedkommende lokale.

Jubilæums-gave

Fordelt pa entrepriser er de som
føl-ger:
Beton: Morten Friis A/S, Hornsyld.
Beton-elementer: A/S Boligbeton, Løsning.
Letbeton-elementer: Fiboment,
Una v. Silkeborg.
Murer: I/S Ernst Hansen, Horsens.
Tømrer: J. A. Byg A'S, Horsens.
Lukning: Aludan A/S, Hedensted.
Smed: Stenderup Smede- og Maskinforretning.
Tagdkning: Villadsen's, Arhus.
VVS: Flensbak & Larsen A/S,
Horsens.
Ventilation: Flensbak & Larsen,
Horsens.
Blikkenslager: Horsens Blikkenslagerforretning.
Elevator: P. D. Elevator I/S, Haderslev.
El: Egebjerg El.
Maier: Finn Damgaard, Horsens.

Idéen om at udbygge Horsens
Kunstmuseum kommer fra Horsens Folkeblads bestyrelse. Bladet
vine gerne markere sit 125 års
jubilæum i 1991. Det mundede ud i et
fuldt færdigt forslag til en udvidelse
- plus lidt over seks millioner kr.,
som bladet dels betalte selv, dels fik
andre private givere til at skyde ind.
Resten af beløbet op til de 12,8 millioner kr., som byggeriet har kostet,
kommer fra Horsens kommune.
1674 kvm er føjet til de 747 kvm,
som var i den gamle bygning. Dermed er Horsens Kunstmuseum
med et slag avanceret fra at være et
af landets mindste kunstmuseer til
at være et af de største.

Lokalt arbejde
Hele projektet er præget af lokale
krfter.
Museet er tegnet af Horsens-arkitekten Niels Thorup Pedersen i
samarbejde med Poul Schwarz Teg-

