Pressemeddelelse

Sommer på Trapholt for familier,
børn og unge
Trapholt summer af aktiviteter for familier, børn og unge gennem hele
skolesommerferien. Kreativiteten er i fokus med akvarelmaling i parken og
kreative workshops.
Akvarel i Trapholt parken
Alle torsdage i skolesommerferien kan man lære at lave akvarel i Trapholts
smukke park med historiske træer og originale staudebede anlagt af C. Th.
Sørensen i 1934. Trapholts formidler giver introduktion til hvordan man arbejder med akvarel, og vejleder undervejs, når der arbejdes i parken. Pga.
corona skal man selv medbringe akvarelfarver og pensler, der også kan
købes i museets butik. Udgifter til museumsformidler og papir dækkes af
30 kr. pr. person, som det koster at deltage i workshoppen.
Halv pris på entréen
I forbindelse med regeringens sommerpakke er der i skolernes sommerferie (27. juni til og med 9. august 2020) halv pris på entréen til Trapholt, dvs.
55 kr. for voksne og 27,50 kr. for studerende. Som altid er der gratis entré
for børn og unge under 18 år.
Ferieaktiviteter for børn og unge fra Skovparken og Gademix
I uge 29, 30 og 31 kommer børn og unge fra Skovparken og Gademix til
Trapholt. De skal gennem kunstworkshops på museet og på Trapholts kreative værksted. I uge 31 er Trapholt med til at arrangere Skovparkens store
kreative vanddag 29. juli, hvor børn og unge laver et kæmpekunstværk med
vandpistoler. Ferieaktiviteterne er resultatet af et længe ønsket samarbejde
og realiseret takket være regeringen og forligspartiernes pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19
Karen Grøn udtaler:
Det er helt centralt i Trapholts arbejde, at vi i ferier inviterer børn og unge
ind på mange forskellige måder. Akvarelworkshoppen er til børn, unge og
familier, som gerne vil have en dejlig kreativ fællesoplevelse i forbindelse
med et besøg på Trapholt. De skræddersyede forløb med Skovparken og
Gademix er en del af museets arbejde med målgrupper, hvor kunstmuseet kan udfylde nogle særlige behov. Det illustrerer meget godt Trapholts
arbejde med at sikre, at vi et museum for de mange – ikke de få.
Trapholt har naturligvis taget særlige hensyn til alle retningslinjer i forhold
til COVID-19.
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Pressefotos
kan downloades på Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/t5fqlsy4k9wa8nr/AADpSATIhTyccDwk-ljhwp5Ra?dl=0

For yderligere information kontakt venligst:
Karen Grøn/ Museumsdirektør
M: (+45) 51 34 12 95, E: kg@trapholt.dk
Åbningstider
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Lørdag
Søndag
Mandag
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10 – 21
10 – 17
10 – 17
10 – 17
10 – 17
Lukket

Entrépriser fra 27. juni til og med 9. august 2020
Voksne kr. 55,00
Studerende kr. 27,50 (studiekort forevises)
Børn u. 18 år Fri entré (børn u. 16 år skal ledsages af en voksen)
Adresse
Æblehaven 23
6000 Kolding
Tel +45 76 30 05 30
Gratis shuttlebus i skolesommerferien
Der er indsat en gratis shuttle bus, der kører rundt i Kolding og forbi Trapholt i perioden 29.
juni til den 9. august 2020. Køreplan på www.visitkolding.dk/shuttlebus

