
1. august 2016 

 
Kunstarrangement  

Søndag den 11. september 2016 
 

Besøg M/S Museet for Søfart - underjordisk arkitektur i verdensklasse 
I 2013 slog man dørene op til Danmarks nye søfartsmuseum beliggende i Helsingør Havn omkring en 
gammel tørdok fra 1892. 

På afstand er museet i dokken næsten usynligt, men pludselig opdager man dybet. En let skrånende 
rampe leder de besøgende ned i en underjordisk verden fyldt med maritime eventyr og fascinerende 
oplevelser, som bliver fremhævet af arkitekturen. 

Det prisvindende museum 
Priser og anerkendelser er siden 2014 regnet ned over 
det underjordiske museum. New York Times har place-
ret museet på den prestigefulde liste ”52 places to go in 
2014”. I designmagasinet FRAME har museets udstil-
lingsdesign ligget som nr. 2 på listen over de 10 mest 
spændende udstillingsdesign i verden lige nu. I februar 
2016 er museet kåret til Årets bedste arkitektur af RUM 
– et af de mest anerkendte design- og arkitekturtids-
skrifter i Skandinavien, og af National Geographic er 
det blevet omtalt som ”One of 10 museums to travel to 
for their stunning structures”. 

 

Det er lykkedes os at få arrangeret den kulturhistoriske rundvisning ”I sømandens fodspor”, der er en 
smagsprøve på de udstillinger, M/S Museet for Søfart har at byde på. Rundvisningen, som varer ca. 1 
time, lægger op til, at man på egen hånd kan udforske udstillingerne bagefter, 
herunder også særudstillingen ”Sex and the Sea”, som åbner primo september. 

Prisen for arrangementet, som inkluderer entre og rundvisning, er 200 kr. pr. del-
tager. Frokost kan købes i museets cafe efter rundvisningen. Til interesserede vil 
vi reservere bord til kl. 14.00. Læs om cafeen og menuen på mfs.dk/museet/cafe/  

Arrangementet finder sted søndag den 11. september 2016 kl. 13.00.  

Vi mødes ved museet kl. 12.45. Det tager ca. 10 min. at spadsere fra Helsingør 
station til museet, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør. Men tag af sted før og brug 
lidt tid, når du går forbi Kulturværftet og bl. a. har mulighed for at se den smukke 
skulptur ”Han” udført af kunstnerne Elmgreen og Dragset. 

Tilmelding senest den 26. august 2016. Du får en bekræftelse på din tilmelding og besked om, 
hvordan du skal indbetale deltagergebyret efter udløbet af tilmeldingsfristen. 

Venlig hilsen og på gensyn 
 
Heddi Toft, tlf. 20 33 32 84, Kunst- og Kulturudvalget 

 

Email: Heddi.Toft@gmail.com    
 

 

 Tilmelding til SAS Art Club’s arrangement på Museet for Søfart den 11. september 2016. Sendes til 
Heddi.Toft@gmail.com eller pr. post til Heddi Toft, Søndre Fasanvej 94D, 4., 2500 Valby 
Navn Antal deltagere Frokost? 

Telefon  Mobiltelefon E-mail 
@ 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 26. august 2016. 
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