
KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD   KUNST ● HISTORIE ● NATUR 

SPONSORER: Årstiderne Arkitekter, Elfac, Jyske Bank, Midtjyllands Avis,  Skovhus.org, Linak, AVK Holding, Skabertrang, Demant-Data ApS, 

Deloitte Silkeborg, BDO Silkeborg, Galerie Moderne Silkeborg. Partner: Findahl by Hammel. 

ÅBNINGSTIDER 
Maj - september (+ efterårsferien uge 42): 
Tirsdag - søndag 10 - 17   
Oktober - april: 
Tirsdag - fredag 12 - 16  
Lørdag - søndag 11 - 17  
 
AFTENÅBENT til kl. 21 
Den sidste tirsdag i hver måned. 
Kl. 18: Særarrangement  
Kl. 19: Aftenmenu 
Husk bordbestilling på tlf. 86 81 63 29  
senest søndagen før inden kl. 16.30 
 

ENTRÉ:    
Voksne 75 kr. 
Seniorer (65+), studerende, grupper (min. 
10 pers.): 65 kr.  
Silkeborg Bads Venner: Fri entré 
Børn under 18 år: Gratis. 
 
Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg. tlf. 86 81 63 29 

Udstillinger 2022  

FØLG OS PÅ FACEBOOK.COM/SILKEBORGBAD ELLER SE MERE OM ARRANGEMENTER UNDER ’DET SKER’ PÅ: WWW.SILKEBORGBAD.DK 

DOBBELTSYNER. Ingemann Andersen  
mellem Danmark og Italien 
10. september 2022 - 8. januar 2023 
Udstillingen sætter spot på den danske  

billedkunstner Ingemann Andersen  

(1929-2017). Andersens værk udfoldede sig  

hovedsagelig i tegning og grafik, men også i 

maleri, skulptur og mosaik. Hovedtemaet er 

vekselvirkningen mellem den flade  

hjemstavn i Danmark og det bjergrige Italien 

- det sansede og det erindrede. 

HENRIK SAXGREN - FOTOGRAFIER -  
ULTIMA THULE 
18. juni - 4. september 2022 
ULTIMA THULE er Henrik Saxgrens (f. 1953) 
på én gang underskønne og dramatiske 
fotografier fra Thuledistriktet i det  
nordvestlige Grønland. 
I 80’erne og 90’erne skildrede Saxgren  
primært menneskers vilkår i lande med krig 
og fattigdom, men siden har hans klassiske 
sort/hvide dokumentarfotografier måtte 
vige for et større fokus på naturen. I dag 
fotograferer han store naturlandskaber i 
farver i en stræben efter at give beskueren 
et blik ind i den skønhed, som findes i  
afsides egne - lokalt eller globalt. 

WAY OUT OF ME: ANDERS MOSEHOLM 
13. maj  - 18. september 2022 
Overskriften henviser til det frigørende i 
selvforglemmelsen - en erfaring, man kan 
opleve igennem naturen og kunsten. Anders 
Moseholm (f. 1959) spørger samtidig om 
naturen i sig selv er meningsgivende for 
mennesker, eller om den fungerer som en 
afledning?  Blandt andet denne dobbelthed 
har inspireret til de værker, han har skabt til 
udstillingen. 

BLIV MEDLEM AF SILKEBORG BADS VENNER 

Tegn medlemskab og få fri adgang til udstil-
lingerne hele året - og tag en ven med til fri 
entré. 

Medlemsfordele (enkelt- og familiemedlem-
skab) 

• Fri entré hele året 

• Ved hvert besøg kan medtages én gæst 
til fri entré 

• Reduktion i billetprisen ved udvalgte 
musikarrangementer og foredrag 

• 25% rabat på KunstCentret Silkeborg 
Bads egne udgivelser 

• 10 % rabat i cafeen (Husk at vise med-
lemskort) 

• 50 % rabat på entré til andre kunsthal-

ler i Danmark. www.kunsthaller.dk 

Du kan købe dit medlemskab ved at  
indbetale beløbet på  reg.nr. 9762  kontonr. 
7843623. Husk at oplyse navn og adresse. 
Så laver vi et medlemskort til dig, der ligger 
klar i receptionen ca. 1 uge efter. 
 
Enkeltmedlemskab: årligt kr. 300 
Enkeltmedlemskab, pensionist: årligt kr. 225 
Familiemedlemskab: årligt kr. 500 
Familiemedlemskab, begge pensionister: 
årligt kr. 400,- 

Medlemskabet gælder et år fra det er  

udstedt. 

REJSESPOR|BASLUND|BOHR 

24. september - 18. december 2022 
Rejsespor handler om de konkrete værker fra 
rejserne og rejsen som både et kunstnerisk 
og mentalt spor. Helle Baslund (f. 1955) og 
Jens Bohr (f. 1952) bygger videre på  
traditionen for at studere naturen og  
kulturerne. Men også rejseaktiviteter spiller – 
i lighed med flere af de ældre fynske kunstne-
re og utallige andre kunstnere i det hele  
taget – en central rolle for de to  
nutidskunstnere og deres motivverdener. 
Dette handler udstillingen om. 

PAPIR - EN TVÆRKULTUREL STEMME 
1. oktober 2022 - 8. januar 2023 
Udstillingen sætter fokus på det håndlavede 

papir som kunstnerisk udtryksmiddel og 

papirets rolle som fundament for kulturel 

udveksling. 14 kunstnere fra Indien og fra 

Vesten udstiller værker skabt i papir.  

Udstillingen er kurateret af billedkunstneren 

Anne Vilsbøll. 

http://www.kunsthaller.dk/


KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD   KUNST ● HISTORIE ● NATUR 

 

DET SKER september - december 2022 

FØLG OS PÅ FACEBOOK.COM/SILKEBORGBAD ELLER SE MERE OM ARRANGEMENTER UN-

Omvisninger 

Koncerter Andet 

 

Forrudgående booking/køb af billetter 
til koncerter, foredrag og omvisninger 
er nødvendig på: 
 
www.billet.silkeborgbad.dk  

SPONSORER: Årstiderne Arkitekter, Elfac, Jyske Bank, Midtjyllands Avis,  Skovhus.org, Linak, AVK Holding, Skabertrang, Demant-Data ApS, 

Deloitte Silkeborg, BDO Silkeborg, Galerie Moderne Silkeborg. Partner: Findahl by Hammel. 

 

DOBBELTSYNER. INGEMANN ANDERSEN 
MELLEM DANMARK OG ITALIEN. 
Lørdag 10. september kl. 15 
Fri entré kl. 15-17  

18. oktober kl. 10 
Naturlig farvning på papir 
Workshop og art talk ved den indiske kunstner 
Radha Pandey, som er repræsenteret på  
udstillingen ”Papir - en tværkulturel stemme” 
Gratis med alm. entrébillet. Max. 12 deltagere. 

 

I forbindelse med koncerterne åbner 
vi dørene 1 time før, så det er muligt 
at se de aktuelle udstillinger, inden 
koncerterne begynder. 

Onsdag 14. september kl. 19 
Ida Andersson solokoncert 
Billetpris: 130 kr.  

Silkeborg Vandkuranstalt 
Lørdag 10. september kl. 14 
Lørdag 15. oktober kl. 14 
Gratis med alm. entrébillet.   

 

TALKING LANDSCAPES - kunsten at føre en 
samtale.  
Samtale om landskabet som mødested 
mellem naturen og mennesket, og  
hvordan landskabet præges af dette.  
Arrangementerne starter med kort  
udendørs vandring og fortsætter med  
indendørs samtale. 

”Tingenes råd” 
Fredag 16. september kl. 9-12 
Fredag 16. september kl. 15-18 
Mandag 19. september kl. 11-14 
Mandag 19. september kl. 17-20 
Mødested: Indkørslen ved KunstCentret. 

”Den umulige samtale” 
Lørdag 17. september kl. 11-14 
Lørdag 17. september kl. 15-18 
Mødested: Hakkehuset. 

 
Billetpris: kr. 50 (dækker forplejning) 

Fernisering 

REJSESPOR I  BASLUND I BOHR 
Lørdag 24. september kl. 11 
Fri entré kl. 10-12 

PAPIR - EN TVÆRKULTUREL STEMME 
Lørdag 1. oktober kl. 11 
Fri entré kl. 10-12 Torsdag 20. oktober kl. 19 

Jazzkoncert med kvartet FUSK 
Billetpris: 130 kr.  

Fredag 21. oktober kl. 14-17 
Wellness med historisk touch 
Udendørs arrangement med vandretur,  
vildmarksbad, det kolde kar og mobil sauna 
Arr. Cold Hawaii Vildmarksbad og KunstCentret 
Silkeborg Bad. 
Billetpris: 625 kr.  

Søndag 30. oktober kl. 15.30 
”Papirkoncert” 
Processer, hvor papir fremstilles, gemmer på 
et arsenal af resonanser. Musiker og kompo-
nist Birgitte Løkke henter inspiration i alt 
dette. 
Gratis med alm. entrébillet.  

Onsdag 30. november kl. 19 
Ekblad & Kruse 
Skuespiller Stina Ekblad fremfører Edith 
Södergrans digte til musik af Anna Kruse. 
Billetpris: 150 kr.  

Ultima Thule: Henrik Saxgren 
Lørdag 3. september kl. 14 
Gratis med alm. entrébillet.   

Dobbeltsyner 
Lørdag 24. september kl. 14 
Lørdag 12. november kl. 14 
Lørdag 26. november kl. 14 
Gratis med alm. entrébillet.   

Papir - en tværkulturel stemme 
Lørdag 8. oktober kl. 14 
Lørdag 22. oktober kl. 14 
Lørdag 19. november kl. 14 
Gratis med alm. entrébillet.   

19. oktober kl. 11 
Papir - en tværkulturel stemme. Omvisning 
og workshop 
Omvisning og workshop ved kurator Anne 
Vilsbøll, der står bag udstillingen ”Papir - en 
tværkulturel stemme” 
Gratis med alm. entrébillet. Max. 25 deltagere. 


