Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum, Foto: BL

Efterårstur med CLAY Venner den 21. november 2021
Turen går til Midtjylland
Vi skal opleve, hvordan den smukke Carl-Henning Pedersen udstilling, vi havde på CLAY,
er iscenesat på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i Birk. Udstillingen er er
skabt i et samarbejde mellem de to museer.

Vi skal derefter til noget helt andet - nemlig en historie fra det
midtjyske på Tekstilmuseet i Herning, hvor udstillingen
Made in Midtjylland viser, hvordan tekstilproduktionen
eksploderede i 1950’erne, skabte jobs og vækst og fik det
midtjyske til at boome for så at gå worldwide.
Her spiser vi også frokost - en god og
nærende suppe med brød samt en øl
eller vand.

Vi slutter med en rask
gåtur på max 1,4 km i
Skovsnogen, også kaldet
Deep Forest Art Land
ved Kibæk.
Tekstilmuseet, Foto: BL

Deep Forest Art Land, Foto: BL

Program:
Kl. 08.30

Afgang fra CLAY Keramikmuseum, Kongebrovej 42, Middelfart
Rundstykker og kaffe på turen

Kl. 10.00

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
(Birk Centerpark 1, 7400 Herning) med guidede omvisninger

Kl. 12.00

Tekstilmuseet (Vestergade 20) med omvisninger.
Frokost for halvdelen af gruppen i caféen,
mens den anden halvdel får en omvisning.

Kl. 13.00

Omvendte procedure.

Kl. 14.00

Til Skovsnogen = Deep Forest Art Land (Sdr. Ommevej, 6933 Kibæk)

Kl. 16.00

Hjemtur. Kaffe og småkage undervejs

Kl. 17.30

Hjemkomst

Ret til ændringer forbeholdes/ændringer kan forekomme
Pris: DKK 550,- inkl. bus, entreer, omvisninger, rundstykke og kaffe i bussen,
frokost med drikkevarer på Tekstilmuseet samt kaffe med kage på hjemturen.

Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet” - allersenest d. 10.11.2021 til Bodil Lütken, bodiljlytken@gmail.com

Så snart tilmeldingen er bekræftet af Bodil, indsættes de DKK 550,- på
konto: 0400 4017722773. Husk at opgive både navn og medlemsnummer.

Venlige hilsner og på dejligt gensyn
Doris, Thomas og Bodil
Arrangementsudvalget for CLAY Venner

