
K72      K72 
Vi tager til Kolding – 

og besøger Trapholt og kunstneren Mogens Leander 
 
Så er K72 på banen med endnu en spændende udflugt, hvor der pga. begrænset deltagerantal kan vælges 
mellem to datoer: 
 

Enten lørdag den 26. oktober eller lørdag 9. november og programmet 
ser således ud for begge datoer: 

 
Fra kl. 10.00:  Ankomst til Trapholt Museum, Æblehaven 23, 6000  Kolding (www.trapholt.dk).  
Kl. 11.30: Vi spiser sammen museets store brunch – drikkevarer ud over kaffe, the, juice for egen regning. 
Kl. 12.30: Guidet rundvisning på Trapholt af ca. 1 times varighed. 
 
Kl. 14.30: Ankomst til Mogens Leanders galleri/atelier med det specielle navn: Doctor Artes Kunst Cremato-
rium. Adressen er Katrinegade 8, 6000  Kolding. 
Når K72 har valgt at tilbyde en udflugt til Mogens Leander skyldes det den store succes, det var at have Mogens 
som udstiller på vores påskeudstilling i år. Vi synes derfor det vil være rigtig spændende at besøge Mogens på 
hans hjemmebane i hans eget galleri/atelier. Her vil Mogens fortælle noget dybere om sine arbejdsmetoder, in-
spirationer og hvad der ellers er de bagvedliggende ideer bag de ting, der går gennem hans hoved og hænder. 
Læs mere på www.ikoner.com. 
 
Kl. ca. 16.00: Farvel og tak til Mogens Leander. 
 

Pris: kr. 295,- pr. person incl. entrebillet til Trapholt, brunch, guidet rundvisning og besøg hos 
Mogens Leander. 

Transport for egen regning.  
 

Der er max. plads til 14 deltagere pr. besøg, så tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet. 
Deltagerbetaling vil blive opkrævet inden turen afholdes. 

-----klip------------------klip---------------------klip-----------------------klip------------------klip----------- 
 
Jeg/vi vil gerne deltage i udflugten til Kolding, og ønsker at deltage 

Lørdag 26. oktober ___(sæt x) 
Lørdag 9. november ___ (sæt x) 
Kan deltage begge dage___ (sæt x). 

 
Navn/navne: __________________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________ 
 
Telefon:_____________________Evt. e-mail:__________________________________ 
 
Transport: 
___(sæt X)  Kører selv.  Har plads til yderligere _____ (antal personer) i bilen. 
___(sæt X)  Jeg/vi har ikke selv mulighed for at køre og hvis det er muligt vil jeg/vi gerne have kørelejlighed. 
 
Sendes til Børge Myrup, Borggårdsparken 106, 7080 Børkop senest 10. oktober. 
 

Tilmelding kan også ske ved at sende en mail med ovennævnte oplysninger til: 
4myrup@gmail.com. 
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