Pressemeddelelse

Den 7. oktober 2019

Geoparken åbner nyt Info-punkt
Torsdag den 10. oktober indvier Geopark Odsherred sit tredje info-punkt. De første er placeret i Nykøbing og
Klint – og nu kommer der endnu et info-punkt på Odsherreds Kunstmuseum.
Fremover kan borgere og gæster få en introduktion til kunstsporet i Geopark Odsherred. På Odsherreds
Kunstmuseum er der etableret en mindre udstilling, der præsenterer de sidste par århundreders stolte
kunsthistorie i Odsherred. Kunsten er i dette tilfælde også sat i relation til landskabet, der netop er
omdrejningspunktet for geoparkens virke. Derved udvides mulighederne for at søge inspiration til nye ture i
landskabet. Som det er tilfældet i Info-punktet i Tinghuset i Nykøbing Sjælland, kan man også i Asnæs
opleve forskellige stadier i landskabets udvikling, f.eks. ved at se udsigten fra Vejrhøj gennem de seneste
25.000 år – i levende billeder!
Info-punkterne er udført i et samarbejde mellem Geopark Odsherred, Museum Vestsjælland og
udstillingsarkitekt Uffe Kurtzweil, designstuen YOKE og Tine Nygaard.
Geoparken bliver endnu mere konkret
-

Med nu tre infopunkter i hhv. Asnæs, Nykøbing Sjælland og Klint, samt Besøgsmarken i Fårevejle og
Vandmanden i Rørvig er der nu en stor variation af formidlingstilbud, der alle konkretiserer geoparken
og dens værdier. Det har altid været ambitionen at gøre Geopark Odsherred fysisk og konkret. Med det
nye infopunkt på plads og en turistattraktion ved Solvognens fundsted på vej i det nye år, begynder vi
også at have en god geografisk distribution af formidlingen i området, udtaler geoparkens direktør,
Hans-Jørgen Olsen.

Etablering af info-punktet er naturligvis ikke en gratis opgave og i denne sammenhæng har vi fået et par
gode bevillinger fra Augustinus-fonden og 15. juni-fonden. Lige så vigtigt har samarbejdet med Museum
Vestsjælland været.
-

Kunstsporet i geoparken har ikke fyldt så meget de senere år, og omvendt er det muligvis dét spor, der
bedst billedliggør landskabets utrolige værdier på fornemmeste vis. Derfor er det med stor glæde at
museet og geoparken kunne indgå i denne vigtige udvikling af geoparken. Info-punktet giver både
Museum Vestsjælland og Geopark Odsherred nye muligheder for bl.a. formidling og undervisning’
slutter Hans-Jørgen Olsen.

Info-punktet på Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs åbnes torsdag den. 10. oktober kl. 15:00. Alle er
velkomne til at kigge forbi.
I efterårsferien er der i anledning af åbningen af info-punktets åbning en dialog-rundvisning på
Kunstmuseet, hvor museets kunsthistoriker, Jesper Sejdner Knudsen og geoparkens geolog, Jakob Walløe
Hansen viser rundt i kunsten og geologien. Den 15. oktober kl. 14. Pris: 30 kr. + entre.
Yderligere oplysninger: Hans-Jørgen Olsen; hjo@odsherred.com
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