Tak til alle i Horsens for hjælp i 2017
Gratis adgang den 21. januar for borgere i Horsens kommune
Tak for hjælpen i 2017
Endnu en gang inviterer Industrimuseet på Gasvej borgere til gratis søndag den 21. januar for at sige tak for
hjælp og gode råd til de mange gæster museet har haft sidste år.
For et museum som vores med et meget lille markedsføringsbudget, er det vigtigt, at man rundt i kommunen
peger på os, når områdets turister spørger til, hvad de skal få nogle timer til at gå med, siger museumsleder Ole
Puggaard.
Derfor inviterer Danmarks Industrimuseum endnu en gang borgere fra alle kanter af kommunen til et nytårsbesøg med gratis adgang søndag den 21. januar fra kl. 11 til 16. Sidste år besøgte flere end 500 museet på
dagen og vi tror da og 2018 også bliver velbesøgt.
Se mulighederne på Industrimuseet, også som frivillig
Gratis søndag er til alle borgere i Horsens Kommune for både at give en god museumsoplevelse og for at vise
de muligheder frem, som også er ved siden af udstillingerne.
På Industrimuseet kommer rigtig mange mennesker og bruger museet som kunstnere, som knivsmede som
fortællere om et godt fag, de synes andre også skal opleve.
”Den 21. januar kommer de mange frivillige grupper, og er rundt i udstillingerne og fortæller gæsterne om,
hvorfor de er frivillige på museet, og hvordan de viser deres fag og viden frem.
Så er muligheden for at træffe en aftale om at deltage i en af klubberne der, og jeg har notebogen klar, så vi
kan få en dato på også, siger Ole Puggaard.
Det er vigtigt sådan en dag, at folk kommer og ser mulighederne, for hvem kender museets have, lærergruppen i Skolen eller bankfolkene i Banken.
Og måske går der en udenlandsk studerende rundt, som kan have lyst til at arbejde med sin grafiske kunst i
Stentrykkerklubben. Så bare kom, vi skal nok hjælpe med at finde den rigtige kontakt, slutter Ole Puggaard.
Besøg også galleri og arkiv
Nimbusmuseet, Idrætsarkivet og Galleri Gasværk har alle åbent på dagen.
Nimbusmuseet, som er et foreningsejet museum, holder åbent på dagen, idet Nimbusmuseet først åbner igen
til april.
Idrætsarkivet er Sport Horsens arkiv, og arkivet holder her åbent hver tirsdag og søndag. Det er dage hvor
gæsten kan få fundet de familiemedlemmer, som har dyrket en eller anden idræt i Horsens og omegn hvad
enten der er fodbold, cykelløb eller brydning.
Endelige har kunstnerkollektivet Galleri Gasværk åbent, idet Britta Enemark og hendes kolleger har sat en flot
udstilling op.
Årskort og medlemskab af foreningen Industrimuseets Venner
Danmarks Industrimuseum har en Venneforening, hvor borgere kan støtte op om museet ved at tegne
medlemskab. De kr. 300 er givet godt ud, hvis man gerne vil involvere sig og deltage i udstillingsåbninger, foredrag mm.
En udløber af gratis søndag for et par år siden er også Årskortet, som direkte henvender sig til lokale brugere,
som for kr. 150 får fri adgang til museet året rundt. Det har rigtig mange benyttet sig af, for det er attraktiv
uforpligtende måde at komme og holde udstillinger under opsyn.
Café Gaslight
Café Gaslight har i dagens anledning et godt tilbud med historisk kant, så besøget også sætter nostalgiske
erindringer i maveregionen! Mon ikke en lille tartelet har sneget sig ind på menukortet, sådan fra mormormad
opskrifterne.
Yderligere oplysninger hos undertegnede på 7562 0788
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