
Haderslev d. 10. januar 2020

Kunsthuset i Haderslev får ny udstillingsbelysning for 150.000 kr.

Nye år kan starte på mange måder, vi starter med ny belysning på ny kunst, til glæde for de fleste!

En bevilling fra SEs vækstpulje på 91.875 kr. betyder, at Haderslev Kunstforening der driver huset, har gennemført en 
meget tiltrængt udskiftning af den eksisterende belysning.

Kunstudstillinger har behov for professionel belysning og det er der valgt. Men også den energisparende belysning er 
vigtig og at håndteringen af belysningen er nem og enkel. Udstillingerne vil opnå en langt bedre belysning, spare på 
strømmen og muliggøre en hensigtsmæssig æstetisk lyssætning uanset materialer og udtryk.

Formanden Hans Vilhelm Bang, for Haderslev kunstforening udtaler:

Vi er en forening der har arbejdet seriøst med den professionelle kunst over for et regionalt publikum siden 1925 og 
til den standard hører et godt, funktionelt og interessevækkende lys. Vi har en lejeaftale med Haderslev Kommune 
som betyder at vi er ansvarlige for den indvendige vedligeholdelse, men kan samtidig efter aftale med Kommune, 
søge midler til større kvalitative forbedringer og projekter der højner kunstoplevelsen. Rammerne for at vise kunst af 
mange kategorier, materialer og udtryk er hermed styrket og forbedret, både for kunsten og for foreningens arbejde 
med lyssætning.

SE Vækstpulje er en pengepulje under energi- og telekoncernen Norlys a.m.b.a. (tidl. SE a.m.b.a.). Vi har en vision om 
at fremtidssikre det samfund, som vores kunder og andelshavere er en del af. Det er også formålet bag SE 
Vækstpulje, som hvert år deler op mod 15 millioner kroner ud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling. 

Pengene fra SE Vækstpulje bliver givet til alt fra små, lokale projekter i kultur- og foreningslivet til større, innovative 
projekter. Begge aspekter er med til at skabe liv i lokalsamfundet og helt centralt er det, at pengene fra SE 
Vækstpulje er med til at gøre en forskel der, hvor de bliver bevilget. 

Den nye belysning, der samlet for alle 3 udstillingslokaler, beløber sig til 150.000 kr. og belysningen har premiere i 
forbindelse med den første af årets udstillinger med keramikeren Katrine Nyholm (Silkeborg) og grafikeren og 
maleren Jon Erik Nyholm (København) lørdag d. 18. januar kl. 13 i Kunsthuset, ved Havnen i Haderslev, Jomfrustien.

Udstillingsopbygning samt det nye lys kan ses torsdag efter kl.13 og fredag mellem 10 og 16.

Med venlig hilsen

Hans Vilhelm Bang

Fmd. Haderslev Kunstforening


