
DEN STORE HEMMELIGE 
KUNSTJAGT
Er du klar til en overraskelse? 
Noget hemmelig kunst venter på at blive 
opdaget af dig!

Den Store Hemmelige Kunstjagt er en del af 
Trekantområdets Festuges Børnekulturlaboratorium. 

Tag på et kunsteventyr. Find og oplev fire interaktive kunstjagter, der 
er skabt og skjult af børn i Billund, Kolding, Vejle og Middelfart.

Hent et kort med et jagtpas og besøg alle fire kunstjagter.
  Få dit pas stemplet og vind en præmie.

Den Store Hemmelige Kunstjagt er lavet af børn i samarbejde med en kunstner.

d. 27. august 
Skoven i Skulpturparken, Ved Skolevej, 

Billund 
14.00 – 17.00

d. 28. august 
Niclolai for børn, Skolegade 2C, 

Kolding 
10.00 – 13.00

d. 4. september 
PAP & PAPIR Festival, 

Spinderihallerne, Spinderigade 11,
Vejle 

11.00 – 17.00

d. 5. september
CLAY Keramikmuseum, Grimmerhus 

Kongebrovej 43, 
Middelfart 

10.00 – 17.00



BILLUND 
Fra 14.00 - 15.45 Start i skoven og deltag i nogle overraskende 
aktiviteter. 
Fra 15.45 Optog med børnene til byens centrum. 
Fra 16.00 - 17.00 Find de lyserøde veste, og få spor til placeringen 
af   den skjulte kunst i byen. Få en gladmønt en 'Gladmønt' og byt 
den til noget glæde i de deltagende butikker. 
Nyd levende musik fra 16.00 – 17.30 og Kunstbulancen fra 17.30. 

KOLDING 
Start ved Nicolai for børn. Følg kortet og lydikonerne rundt i 
Kolding og find de hemmelige lydkunstinstallationer. Oplev lydene 
og dine omgivelser på nye og overraskende måder. 

VEJLE 
Start ved PAP & PAPIR Festival, inde i Spinderihallerne. Følg kortet 
og øjeikonerne og gå en tur rundt i skjulte dele af Vejle. Find de 
hemmelige installationer af pap of papir og hold øje med nogle 
overraskelser undervejs. 

MIDDELFART
Start ved CLAY Keramikmuseum. Følg kortet med keramikruten og 
find hemmelige skatte undervejs. Skattene gemmer sig i 8 kasser 
med kunstinstallationer, lavet af 6. kl. på Østre Skole. Med egne 
figurer og tallerkener doneret af byens borgere har børnene skabt 
en keramisk fortælling, der også gemmer på en hemmelig 
kunstskat. Kasserne markerer den nye keramikrute i Middelfart og 
vil i de kommende år blive erstattet af keramiske kunstværker. 

SÅDAN DELTAGER DU 



DET STORE HEMMELIGE KUNSTJAGTPAS 

 
 

Kan du finde og rejse til alle fire hemmelige kunstjagter i 
Trekantområdet? Få dit pas stemplet på hvert sted og modtag 
en overraskelse. Besøg alle fire kunstjagter og vind en præmie. 
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d. 27. august 
Skoven i Skulpturparken, 
Ved Skolevej, Billund 
14.00 – 17.00
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d. 28. august 
Niclolai for børn, Skolegade 2C, 
Kolding 
10.00 – 13.00
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d. 4. september 
PAP & PAPIR Festival, 
Spinderihallerne, Spinderigade 11,
Vejle 
11.00 – 17.00
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d. 5. september
CLAY Keramikmuseum, 
Grimmerhus, Kongebrovej 43, 
Middelfart 
10.00 – 17.00



Den Store Hemmelige Kunstjagt er en del af Trekantområdets 
Festuges Børnekulturlaboratorium. 

Koncept: 
Lene Noer 

 Kunstnere: 
Billund - Kunstpartiet 

Kolding - Robert Cole Rizzi 
Vejle - Lene Noer 

Middelfart - Jette Löwén 

Projektledelse og grafisk design: 
Culture Shift 

 
Med tak til børnene og lærerne fra: 
Den Internationale Skole i Billund 

Stepping Friskole, Kolding 
Østre Skole, Middelfart 

Vejle Friskole, Vejle 
Trekantområdets Festuge 

Trekantområdets Festuge tema i 2021 er afstand. Vi lever i en tid hvor alle 
skal holde afstand og hvor vi føler afstand til hinanden. Man kan sige, at vi 
er ramt af afstand og mærker den i vores liv. Kulturen afspejler vores liv - og 
derfor mærker kulturen og kulturlivet også afstand. Begivenheder under 
Trekantområdets Festuge 2021 tager udgangspunkt i at mindske afstanden 
mellem Trekantområdets byer og beboere og bruge aktiviteter, som den 
positive styring, der kan bringe mennesker tættere på hinanden igen - 
måske på helt nye måder. Vi vil forkorte afstanden mellem generationer, 
kulturelle genrer og lade festugen være den fælles platform, hvor alle 
kulturinteresserede i Trekantområdet kan mødes og atter smile til hinanden 
igen. www.trekantfest.dk 


