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KORT FORTALT
Få en smagsprøve på de mange 
kunstoplevelser som venter lige 
om hjørnet med en kort introduktion 
til museets udstillinger, samling og historie.
06. JULI - 06. AUGUST
Tirsdag - fredag kl. 11.30

TÆT PÅ KUNSTEN
Tag med museets dygtige formidlere rundt i de forskellige 
udstillinger, og bliv klogere på alt fra nordjyske landskabs-
malerier til portrætter og gobelinkunst. 
LØRDAGE 17. OG 24. JULI - 14. OG 21. AUGUST
Alle dage kl. 14.00

JUNI 2021
GOBELINVÆVEREN JENNY HANSEN 
TIRSDAG 22. JUNI KL. 16.00 - 18.00
Kl. 16.15:  Kunstnermøde med gobelinvæver Jenny Hansen 
Kl. 16.45:  Gå på opdagelse i udstillingen 
Arrangementet kræver tilmelding på vkm.dk/kalender.

EN DAG I KUNSTENS & 
LITTERATURENS TEGN 
Vendsyssel Kunstmuseum har i samarbejde med Hjørring 
Bibliotekerne arrangeret en dag med 3 byvandringer med 
fokus på skulptur,  litteratur og historiefortælling.
TIRSDAG 29. JUNI 
Kl. 10.00 - 12.00:  Børnefamilier*
Kl. 14.30 - 16.30: Lang byvandring  
Kl. 19.00 - 21.00:  Kort byvandring 
Alle byvandringer er gratis, men kræver tilmelding på 
vkm.dk/kalender.  Vi mødes ved Bjørn Nørgaards Fontæne på 
P.  Nørkjærs Plads ved alle tre byvandringer. *For børn fra 7 år. 

JULI 2021
KREATIV WORKSHOP PÅ 
SPRINGVANDSPLADSEN 
Med garn, mini-væve og strik afholder museet sjove, kreative 
workshops for børn i alderen 5-15 år på Springvandspladsen.
Den kreative workshop tager afsæt i den aktuelle sær-
udstilling med gobelinvæver Jenny Hansen.
ONSDAGE: KL. 10.00 -12.00 I JULI 
Workshops er gratis 
Der er en begrænsning på max 20 børn ad gangen og derfor 
gælder først til mølle-princippet. 

AUGUST 2021
FAMILIEWORKSHOP 
Med garn, minivæve og strik afholder museet sjove, kreative 
workshops for børn i alderen 5-15 år på museet. Børn 
og deres voksne får lov til at afprøve forskellige teknikker og 
væve deres egen mini-gobelin. 
LØRDAGE I AUGUST: 07. og 28. AUGUST 
Begge dage kl. 14.00
Pris: 25,- pr. barn (inkl. garn og materialer til vævning)
Arrangementet kræver tilmelding på vkm.dk/kalender.

FORMIDDAGSKAFFE PÅ VKM
Vi drikker en kop formiddagskaffe med lidt sødt til, mens vi 
samtaler om museets kunstnere såsom Poul Anker Bech, 
Kristian Hildebrandt og Jenny Hansen. Formiddagen foregår 
i biblioteket og kan byde på både højtlæsning, sjove historier 
om kunstnerne og interessante perspektiver på kunsten.
TORSDAGE: 12., 19. og 26. AUGUST 
Alle dage kl. 11.00 - 12.00
Pris: 30,- plus entré til museet.
Arrangementet kræver tilmelding på vkm.dk/kalender.

BLIV LANDSKABSMALER I NATUREN 
Tag med på museets familieworkshop, hvor en formidler 
tager børn og deres voksne med ud i naturen for at prøve 
kræfter med landskabsmaleri med inspiration fra gobelin-
væveren Jenny Hansen.  Vi mødes i Christiansgave Bypark, 
og du får dit færdige landskabsmaleri med hjem. 
SØNDAGE: 22. og 29. AUGUST 
Begge dage kl. 13.00 - til kl. cirka 15.00
Billet: 25 kr. pr. deltager (inkl. lærred, juice og frugt)
Workshoppen kræver billet, købes via tilmeldingslinket på 
vkm.dk/kalender. I tilfælde af dårligt vejr afvikles workshoppen 
på museet.

GOBELINER OG VÆVEDE BILLEDER 
24. AUGUST kl. 16.30 - 20.00
Kl. 16.30  Velkomst og kunstnermøde med 
 gobelinvæver Jenny Hansen 
Kl. 17.00  Foredrag ved Ane Kirstine Preisler Skovgaard  
 om det vævede billede
Kl. 18.15  Spisning på Vendsyssel Teater 
Kl. 19.15  Gå på opdagelse i udstillingen 
Pris: 140,- pr. deltager plus entré til museet 
(inkl. en portion mad og drikkevare) 
Arrangementet kræver tilmelding på vkm.dk/kalender. 

SEPTEMBER 2021
SOMMERTEATER PÅ VKM
I samarbejde med Hjørring Sommerspil præsenteres 
Molières klassiker ”Den indbildt syge”, en vanvittig komedie 
om angsten for døden og kampen for livet.
ONSDAG 01. SEPTEMBER KL. 20.00
Pris: 50,- (halvpris af normalpris for KLUB VKM)
Arrangementet er kun for KLUB VKM og kræver billet, 
som købes via tilmeldingslinket på vkm.dk/kalender.

Arrangementerne er gratis efter betalt entré eller 
med KLUB VKM, med mindre andet er angivet. 

Med forbehold for ændringer.

Alle arrangementer afvikles efter gældende 
restriktioner i forbindelse med Covid-19.
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