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HOVEDAKTIVITETER  
  
UDSTILLINGER. I museets to særudstillingssale der har været 
omfattende, forskningsbaserede udstillinger med værker af:   
1.12.2010-08.05.2011 Eva Steen Christensen  
  
28.5.-13.11.2011 Arne Bang   
 
1.12.2011-15.4.2012 Marianne Jørgensen   

I museets øvrige sale har der været mindre præsentations-
udstillinger med værker af Sophia Kalkau, Ursula Munch-Petersen 
og Bente Skjøttgaard – alle med tilknytning til Statens Kunstfonds 
projekt ”Kunst langs Hærvejen” samt udstilling med værker af 
Sophus Ejler Jepsen i anledning af tildeling af Trekantområdets 
legat for billedkunst, kunsthåndværk og design.   
  
OMVISNINGER. Fra januar til november har der været omkring 
40 skoleklasser (ca. 600 personer) på besøg til omvisninger og 
værkstedsaktiviteter. Til julekalenderudstillingen i december blev 
697 børn og unge vist om. Dertil har der været et særligt tilbud til 
børnehaver og indskolingen om børnekoncerter ved Nikolaj 
Andersen. Han har i maj-juni spillet for ca. 800 børn. Slutteligt har 
der været 45 omvisninger for udefrakommende voksne på samlet 
1.128 gæster. Sammenlagt med de ca. 2.300 besøg i billedskolen 
betyder det, at godt over 5.000 af årets 13.149 gæster har et direkte 
møde med museets formidlere. De forlader museet med konkret 
viden om værker mm og er blandt husets bedste ambassadører og 
en god hjælp i udbredelsen af kendskabet til stedet, da der ikke er 
en krone til annoncering og lignende.  
  
VEJEN BILLEDSKOLE. Skolen, der blev etableret i 2005, 
oplever fortsat stor interesse og er medvirkende til, at museet har 
så stort besøg af unge under 18 år. De har over de sidste mange år 
udgjort 25-30% af museets gæster. Børnenes fortrolighed med 
stedet betyder også, at de gerne kommer alene eller sammen med 
en kammerat – men altså uden voksne!  
  
FERIEVÆRKSTEDER. Vinterferieværkstedet bød på to 
dages væveaktiviteter med samlet 60 gæster, mens der var 120 
gæster til Efterårsferieværkstedets tegnefilmsaktiviteter.  
  

http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/udstillinger/eva_steen_udstilling.html
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/udstillinger/arne%20bang/den_moderne_form__billedhuggere.htm
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/udstillinger/Marianne_joergensen_jord.html
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/kalender/Vinterferievaerksted%202011%20plakat.pdf


150-ÅRS DAG. Billedhugger Niels Hansen Jacobsens 150-års 
dag blev behørigt fejret på dagen den 10. september med et 12 
timers program fra kl. 10 morgen til 10 aften med 800 gæster i løbet 
af dagen og god hjælp fra 50 frivillige medspillere. Dagen bød 
endvidere på to bogudgivelser: En billedrig biografi om Niels 
Hansen Jacobsen samt genudgivelse af hans bror, Jacob 
Jacobsens bog fra 1888, ”Tæjelownssjow” på jysk og i 
”oversættelse” til rigsdansk.   
  
SAMLINGSTILVÆKST. I årets løb er samlingen vokset med 
100 værker, hvoraf 45 % er kommet til som gave.    
  
  
Udvikling i virksomhedens aktiviteter og 
økonomiske forhold  
  
Vejen Kunstmuseum har modtaget tilsagn om støtte på 2 x 3 
millioner til en nytænkning af Museumspladsen. Midlerne kommer 
fra henholdsvis A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers 
Fond til almene Formaal og fra Ny Carlsbergfondet.   
Fra Vejen Kommune er ydet specialbevilling på 200.000 kr. til 
arbejdet med digitalisering af registrering  
Fra museets erhvervsklub er kommet støtte på 50.000 kr. til 
ansættelse af Sophus Ejler Jepsen til formidling.   
Trekantområdet har ydet tilskud til Arne Bang udstillingen, der var 
museets bidrag til Designbiennalen.     
I forbindelse med festligholdelsen af Niels Hansen Jacobsens 150 
år dag har museet modtaget fondsmidler til afvikling af aktiviteter på 
dagen samt midler i støtte til de to udgivelser.   
Fra Kulturstyrelsen er modtaget støtte til erhvervelse af værker fra 
Mogens Ballins Værksted.  
 

 

http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/festdag/festdag.html
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/festdag/festdag.html
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/festdag/festdag.html
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/samlingen/nhjogaakjaer/jacob_jacobsen__en_forfatter_i.htm

