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PRESSEMEDDELELSE

Byg en borg!
Gammel Estrup gentænker herregården og hjælper i
sommerferien alle børn og barnlige sjæle med at bygge
miniborge, slotte og herregårde af genbrugsmaterialer. Museet vil
sætte fokus på den store renæssancebygning, der har 400 års
fødselsdag i år.
I middelalderen var herregården et regulært forsvarsværk, men i
renæssancen skulle den også være en pragtbolig for den mægtige
herremand:
”I renæssancen blev Gammel Estrup bygget om til det
imponerende bygningsværk, som man kan se i dag med spir, vindeltrapper
og kamtakker. Det var den store renæssanceherremand, Eske Brock, som
bestilte ombygningen, der blev udført for 400 år siden af datidens arkitekt,
Mathias Bygmester. Vi har derfor fundet på den her sommerferieaktivitet,
hvor man selv kan lege arkitekt og bygge sin egen ridderborg eller
prinsesseslot. Vi har gennemsøgt lofter og kældre, skuffer og skabe og
fundet et væld af sjove materialer til at bygge spændende bygningsværker
med. Man kan for eksempel lave sin egen kopi af Gammel Estrup med pap,
snor og vinpropper”, siger museumsformidler Anders Sinding.
Herremandens Herregård
Gammel Estrup var ramme om et luksusliv for en af rigets mægtigste
familier i renæssancen. Det får man fornemmelsen af, hvis man besøger de
nyrestaurerede renæssancerum i herregårdens stueetage. Udstillingen, der
har titlen Herremandens Herregård, åbner 27. juni og består af Kapellet,
Kapelgangen og Fruerstuen.
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Fakta


I skolernes sommerferie 24. juni-13. august har museet åbent hver
dag kl 10-17.



Der er børneaktiviteter alle dage kl 11-16. Det koster et mindre gebyr
at deltage.



Haverne blomstrer og naturlegepladsen er åben.



Herregårdskøkkenet har åbent med salg af kaffe og kage fra
brændekomfur.



Tirsdag-torsdag kan man møde museets dygtige frivillige i arbejde.
Lørdag-søndag er der gratis omvisninger.



Entrebilletten koster 100 kr for voksne – børn under 18 er gratis.
Billetten gælder både til Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og
nabomuseet Det Grønne Museum.



Se mere på www.gammelestrup.dk.

For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på
ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.

De bedste hilsner fra
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

I skolernes sommerferie inviterer Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
børn og barnlige sjæle til at lade sig inspirere af renæssancens
imponerende bygningsværker og bygge miniborge i genbrugsmaterialer.
Foto. Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet


Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i
dag Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og er en selvejende
institution.



Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og
anvende en passende del af den til en samling, der viser
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.



Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige
med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk,
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.



Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og
Arkitektskolen Aarhus.



Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for
herskab og tjenestefolk.



Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca.
5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra 24. december31. januar samt mandage i vinterperioden. Museet har
billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum.



Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og
har ca. 150 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse
med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.



Personalet består af omkring 15 personer, der har deres daglige gang
på museet. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den
daglige ledelse.



For mere information tjek www.gammelestrup.dk,
www.facebook.com/gammelestrup,
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 8648
3001 eller post@gammelestrup.dk.

