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Nyttige og praktiske informationer om Holstebro Kunstmuseum 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg på Holstebro 
Kunstmuseum, har jeg 
mulighed for at forberede 
mig på turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Holstebro Kunstmuseum 
 
Museumsvej 2A 
 
7500 Holstebro 
 
Tlf. 97 42 45 18 
 
info@holstebrokunstmuseum.dk 
 

 
  

På Holstebro 
Kunstmuseums 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg. 
F.eks. om åbningstider. 
 
Jeg kan komme til museets 
hjemmeside her: 
www.holstebrokunstmuseu
m.dk 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Holstebro 
Kunstmuseum, kan jeg lave 
en rejseplan for turen dertil 
og hjem igen. Jeg kan lave 
rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Hvis jeg kommer med bil, kan 
jeg finde vejbeskrivelse på  
https://maps.google.dk/ 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Billetsalget ligger i museets 
forhal. Jeg kan læse om 
billetpriser og åbningstider 
her:  
 
https://holstebro-
museum.dk/priser-og-
aabningstider/ 
 
Billetten gælder for adgang 
samme dag til både Holstebro 
Kunstmuseum og Holstebro 
Museum. 
 
 
 

Garderoben ligger ved siden 
af billetsalget. 
 
Jeg kan hænge tøj på et 
bøjlestativ på eget ansvar. 
 
Jeg kan benytte garderobe-
bokse, der kan aflåses mod et 
depositum på en 20-krone. 
 
Jeg kan have tasker med ind 
på museet, hvis de er mindre 
end 21x30 cm. Ellers kan jeg 
anbringe dem i en af de 
aflåste garderobebokse. 
 

Jeg kan henvende mig i 
billetsalget, der ligger i 
museets forhal. 
 
Jeg kan også få hjælp fra og 
stille spørgsmål til de 
medarbejdere, der går rundt 
på museet.  
 
De bærer et ID-skilt på tøjet. 
 
 
 

Der er toiletter i forhallen ved 
billetsalget. 
 
Der er også toiletter flere 
steder inde på museets 
udstillingsområder. Jeg kan 
se efter skiltning eller spørge 
en medarbejder om vej. 
 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

Tilgængelighed 
 

Jeg kan købe mad og 
drikkevarer og nyde dem i  
Restaurant Støberiet, der 
ligger i museets forhal ved 
siden af garderoben. 
 
Jeg kan læse mere om 
restauranten og dens 
åbningstider og menu her: 
www.stoberiet.com 
 

I forhallen er der flere steder, 
hvor man kan sætte sig og 
slappe af. Bl.a. ud for 
toiletterne. 
 
Hvis vejret er til det, kan man 
også gå ud i museumshaven, 
hvor der er bænke. 
 
Inde på udstillingsområdet er 
der flere steder, hvor man 
kan sætte sig og slappe af. 
F.eks. er der hvilearealer ved 
introduktionsrummet og i 
Færchfløjen. 

Der er generelt altid god 
plads og man kan altid finde 
ro ved at søge væk fra de 
områder, hvor der er mange 
gæster. 
 
 
 

Der er fuld tilgængelighed til 
museernes udstillinger, 
faciliteter, foredragssal, 
museumsbutik og restaurant. 
 
Der er gratis adgang til 
ledsager til handicappede 
mod forevisning af ledsager-
kort. Læs om kortet her: 
 
https://handicap.dk/brugerse
rvice/ledsagekort 
 
Man kan låne kørestole ved 
henvendelse i billetsalget. 
Der er et begrænset antal 
kørestole til rådighed. 
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