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ÅBNINGSTIDER 
April - oktober: 
Tirsdag - søndag 10 - 17   
November - marts: 
Tirsdag - fredag 11 - 16  
Lørdag - søndag 11 - 17  
 
AFTENÅBENT til kl. 20 
Den sidste tirsdag i hver måned. 
Kl. 17: Særarrangement  
Kl. 18.30: Aftenmenu 
Husk bordbestilling på tlf. 86 81 63 29  
senest søndagen før inden kl. 16.30 
 

ENTRÉ:    
Voksne 90 kr. 
Seniorer (65+), studerende, grupper (min. 
10 pers.): 75 kr.  
Silkeborg Bads Venner: Fri entré 
Børn/unge under 25 år: Gratis. 
 
Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg. tlf. 86 81 63 29 

Udstillinger 2023  

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

Amazing Nature 
Åben montering 
21. januar - 3. marts 2023 

 
Følg med i monteringen af udstillingen 
Amazing Nature og oplev det tætte  
samarbejde med de billedkunstnere  
KunstCentret har inviteret til at bidrage til 
udstillingen. Kunstnerne er her på skift i 
løbet af perioden.  
Vores formidlere vil være tilstede i salene i 
de fleste åbningstimer og besvarer  
spørgsmål i forbindelse med monteringen  
og den kommende udstilling.    
I perioden med åben montering er der ½ pris 
på entrébilletten.  

BLIV MEDLEM AF SILKEBORG BADS VENNER 

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

Medlemsfordele (enkelt- og familiemedlem-
skab) bl.a.: 

• Fri entré hele året 

• Ved hvert besøg kan medtages én  
gæst til fri entré 

• 25% rabat på KunstCentret Silkeborg 
Bads egne udgivelser 

• 10 % rabat i cafeen (Husk at vise  
medlemskort) 

• 50 % rabat på entré til andre  

kunsthaller i Danmark.  Se 

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. 310 
Enkeltmedlemskab, pensionist: årligt kr. 240 
Familiemedlemskab: årligt kr. 570 
Familiemedlemskab, begge pensionister: 
årligt kr. 450,- 

Medlemskabet gælder et år fra det er 

udstedt. 

Amazing Nature 
4. marts - 31. december 2023 

Kunsten åbner vores øjne, kan genfortrylle 
os og udfordre vores natursyn. Heri ligger 
omdrejningspunktet for udstillingen 
Amazing Nature som udgør ét stort  
udstillingsprogram i 2023. 
Udstillingen udfolder sig i udstillingssalene i 
den tidligere Kurbygning og i Skovvilla samt 
i den omkringliggende skulpturpark. Den 
omfatter både helt nyskabte og  
eksisterende værker af 35 danske og  
udenlandske samtidskunstnere.  
Størstedelen er inviteret direkte og enkelte 
andre har fundet gennem nåleøjet i open 
calls fra KunstCentret. 

Amazing Nature ønsker at imødekomme en 
stigende efterspørgsel i forhold til at  
undersøge nuværende og alternative  
natursyn samt at anerkende vores  
forbindelse med naturen. Det sker i form af 
den gennemgående kunstudstilling, som 
rummer en mangfoldig repræsentation af 
værker, hvor kunstnerne bag tager afsæt i 
glemte, skjulte og underfulde  
sammenhænge i vores omgivelser.  
Værkerne på udstillingen kredser om  
forunderlige forbindelser og nye eller  
genfundne veje, som fører os tættere på 
naturen. 

Er du til ren skønhed, de mikroskopiske 
detaljer, bæredygtighed og en kritisk vinkel, 
kultur- eller kunsthistoriske historiske spor 
midt i al samtidskunsten, til aktivt at lege 
med i interaktive spil - ja, så vil der også 
være noget at finde for dig i projektet og 
udstillingen Amazing Nature. 

Amazing Nature omfatter gennem hele året 
tillige en lang række naturfaglige eller 
kunstfaglige  særarrangementer indendørs 
og udendørs. Nogle henvender sig til den 
voksne, andre til hele familien. Der er  
viden-, natur & eksistens-foredrag,  
debatter, kunstner-workshops, guidede 
ture  samt masser af Amazing Park-
arrangementer. 

http://www.kunsthaller.dk/


KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD   KUNST ● HISTORIE ● NATUR 

 

DET SKER januar - april 2023 

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

Omvisninger 

Koncerter 

 

Forudgående booking/køb af billetter 
til alle koncerter, foredrag og  
omvisninger er nødvendig på: 
 
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. 

 

Lørdag 11. februar kl. 12 
”Naturen i dvale, men lyset vender tilbage” 
Vintertur i naturen omkring KunstCenter 
Silkeborg Bad og Ørnsø med naturvejleder 
Lars Nygaard. Varighed 1,5 time. 
Børn/unge op til 25 år gratis. Voksne 50 kr. 

Natur og eksistens 

 

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

Fernisering 

Søndag 26. marts kl. 17 
Guitarkoncert med Frederik Munk Larsen og 
studerende fra Musikkonservatoriet i Aarhus. 
Varihed ca. 75 min. Arr. Silkeborg Guitarklub. 
Alm. entrébillet. 

Tirsdag 31. januar til kl. 20.00 
Tirsdag 28. februar til kl. 20.00 
Aftenåbent og ”Åben montering” 
Kl. 17 Direktør Iben From fortæller om 
udstillingsprojektet Amazing Nature.  
Pris: 50% af normal entrébillet. 

Lørdag 4. marts og søndag 5. marts kl. 11-17 
Første weekend med den nye udstilling 
Amazing Nature. Hver halve time kort intro 
til udstillingen. KunstCentret er begge dage 
vært ved et lille glas, og Café Ørnsø tilbyder  
hele dagen en vegetar buffet (149 kr. pr.  
person). Det er ikke muligt at reservere bord 
denne weekend. 
Alm. entré begge dage. 

Åben montering 

Open Drawing Studio 

Torsdag 2. marts kl. 16-18 
Amazing Nature. Preview for medlemmer 
af Silkeborg Bads Venner.  
Medlemskort skal fremvises. 

Lørdag 18. marts kl. 9 
”Stihedsvandring som anledning til at  
aktivere sansningen”  
Vandring og sansning med Jakob Kvist, som 
har skrevet bogen ”Vandringens  
mærkbarhed”. Varighed 2 timer. 
Børn/unge op til 25 år gratis. Voksne 50 kr. 

Amazing Park 

Marts, uge 12-13 
Open Drawing Studio  
Billedkunstner og kunsthistoriker Mark 
Holm Møller. 
Alm. entrébillet. 

Omvisning i Amazing Nature. 
Lørdag 18. marts kl. 14 
Tirsdag 28. marts kl. 17 
Lørdag  15. april kl. 14 
Tirsdag 25. april kl. 17 
Lørdag 29. april kl. 14 
Varighed ca. 45 min. Alm. entrébillet. 

Torsdag 30. marts kl. 19 
”Kan verdens ledere redde klimaet?” 
ved meteorolog, tidl. tv-vært, forfatter og 
klimaekspert  Jesper Theilgaard. Der lægges 
op til dialog i salen. 
Pris 100 kr. 

Debat 

Søndag 2. april kl. 19 
”Naturen, årstiderne og livets ring  -   
fortællinger fra naturens skatkammer af 
skønhed og gru” ved biolog, forfatter og 
ph.d. i sommerfugle Michael Stoltze.  
Pris 100 kr. 

Onsdag 12. april kl. 19 
”Klimakrisen lærer os en mere ydmyg plads i 
verden” ved iværksætter, forfatter og  
ambassadør for Klimabevægelsen Andreas 
Lloyd. Der lægges op til debat i salen. 
Pris 100 kr. 

April, uge 16-17 
Open Drawing Studio  
Grafiker og illustrator Line Lisbjerg Refstrup. 
Alm. entrébillet. 

Lørdag 15. april kl. 14 
Fra kurbad til kunst 
Alm. entrébillet 

Viden 

Torsdag 20. april kl. 19 
Foredrag ved Ralph Sonne hvis nye bog  
bærer titlen  ”Kunsten og kampen for natu-
ren”. Varighed 60 min. 
Pris 100 kr. 


