Kunstmuseet åbnet
med kammermusik
Mange rosende ord om ombygningen af pavillonen i »Lunden« til Kunstmuseum, der også er ideelt til koncerter
Horsens Kunstmuseum »Lunden« giver ikke alene
ideelle muligheder for udstillinger af kunst men også fine
betingelser for byens musikliv. Det afsløredes ved den
officielle åbning lørdag, hvor en kammerduo indviede
ikke alene det store smukke lokale i stueetagen men også
det dejlige Steinway-koncertflygel.
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