
FAMILIEWORKSHOP: DEN ENES REST, DEN ANDENS FEST 
SØNDAG DEN 16. OKTOBER KL. 10 - 12 

Tag familien med på en kreativ workshop på Carl-Henning Peder-
sen & Else Alfelts Museum og få en god fælles oplevelse med kun-
sten... 

Workshoppen starter i museets udstillinger, hvor formidlingsin-
spektør Helle Forbech Hvergel igennem levende fortælling og 
åben dialog sætter fokus på Henry Heerups skæve skraldekunst og 
Carl-Henning Pedersens farverige fantasifugle. Herefter går vi sam-
men i værkstedet og skaber vores egne kunstværker med de to 
kunstnervenner som forbilleder. Kunstværkerne skabes i fælles-
skab i familien ud af rester fra produktion af lamper og andre 
effekter fra Norrino Design, der omdannes til festlige fantasifugle. 

Tilmelding er nødvendig og sker efter først til mølle-princippet ved 
at skrive en mail til chpevent@herning.dk med alder på de delta-
gende børn og navn på både børn og voksne. 

Det er gratis at deltage i workshoppen, når entreen til museet er betalt 
(børn under 18 år har altid fri entré til museet). 

Til Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museums ART CHALLENGE  
inviterer vi dig og din familie til at gå på opdagelse i museets udstillin-
ger. Når I køber billet til museet, vil I gratis kunne få udleveret et ART CHAL-
LENGE-hæfte. I fællesskab kan I undersøge udvalgte kunstværker ved at 
læse teksterne og svare på spørgsmål eller løse opgaver, I finder i hæftet. 
Efterfølgende kan I vælge at købe en CHALLENGE BAG i museumsbutikken, 
hvor I finder materialer til en kreativ aktivitet, I kan hygge jer med hjemme 
ved spisebordet... 

FOR VOKSNE: FRA SKJORTER TIL KUNST - PÅ REJSE GENNEM MUSEETS HISTORIE 

SØNDAG DEN 23. OKTOBER KL. 14 

Tag med på en rejse gennem museets fascinerende historie med levende fortællinger om Aage Damgaard 
og den hvide skjortefabrik Angli, der blev katalysator for, at Carl-Henning Pedersens farverige billeduni-
vers i dag kan opleves på kunstnerens eget eventyrlige museum i Herning. 

Rejsen tager form af et oplæg på ca. 60 minutter ved Ruth Vestergren med start udendørs ved indgangen 
til Angligården og afsluttes indendørs i museets udstillinger. Det er gratis at deltage, når entreen er betalt. 

EFTERÅRSFERIE 2022  
på et eventyrligt sted... 
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