
 
Udstillings- og arrangementspolitik 
 

 

 

Vision 

Alle befolkningsgrupper skal have mulighed for alsidige kulturelle oplevelser af høj kvalitet. 

 

Borgerne skal som enkeltpersoner og i fællesskaber have mulighed for at engagere sig i 

kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. 

 

 

Mål 

Sikre at kulturtilbuddene er mangfoldige og være et frit og åbent rum for kulturelle aktiviteter. 

 

Stille rammer til rådighed for kulturelle udfoldelser, hvor man sammen med andre kan hente 

inspirerende oplevelser. 

 

Biblioteket laver udstillinger og arrangementer alene eller i samarbejde med lokale borgere, 

foreninger, institutioner og erhvervslivet. 

 

Aktiviteterne skal have en sammenhæng med Hørsholm Kommunes Kulturpolitik og 

Bibliotekspolitik. Aktiviteterne placeres i Kulturhusets foyer, i Bibliotekets udlånsafdelinger, i 

Børneteatersalen, i eventyrrummet og i Caroline Mathilde Salen / Trommen, i det frie f.eks. i 

Slotshaven og området ved Museerne. 

 

 

Praktiske informationer 

Udstillinger planlægges i oktober og november måned for det følgende år. Ansøgninger om 

større udstillinger i Kulturhus Trommens foyer fra f.eks. kunstforeninger, indsendes senest d. 

1. oktober. 

 

Kontaktperson vedr. ansøgninger og booking af udstillingsfaciliteter er afdelingsleder Marianne 

Wulff mwu@horsholm.dk eller telefon 48 49 57 78. 

 

Ved indgåelse af aftale om udstillinger udleveres en informationspakke til brug vedr. 

presseomtale, vurdering og beskrivelse af de udstillede værker mv. Kontaktperson er Dorte 

Winsløw dwi@horsholm.dk eller telefon 48 49 57 66.   

 

Udstillingsfaciliteter 

Kulturhus Trommens foyer - et areal på ca. 200 m2 

Vægmontre i foyer, ca. 2 m3 

Mobile udstillingsmontrer 

Mobile spanske vægge 

 

Biblioteket arrangerer: 

 

- Udstillinger 

- Foredrags- og musikaftner 

- Introduktioner til bogsæsonen 

- Kulturnat 

- Teaterforestillinger for børn og unge 

- Arrangementer med vægt på læsestimulering og kreativ udfoldelse 

- Eventyrtimer for mindre børn 
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I Kultur og Fritidsudvalgets regi arrangeres f.eks.: 

 

- Hørsholm-udstillingen 

- Sankt Hans fest 

- Arrangementer i Slotshaven (i samarbejde med f.eks. Museumsforeningen) 

- Billed-/keramikskole 

- Og samarbejder med Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus om udstillingsaktiviteter. 

 

Kultur og Fritid samt Biblioteket prioriterer alle aktiviteter markedsføres professionelt i de 

relevante medier. 


