Ny udstilling! Silkeborg outdoor

Beskrivelse
Har I lyst til at blive klogere på de skjulte historier, der gemmer sig i landskabet i og omkring Silkeborg?
Aktiviteter
Besøg på Museum Silkeborg og gåture og MTBtur i Silkeborg

Formål
Museum Silkeborgs nye udstilling, Silkeborg Outdoor – fra overlevelse til oplevelse, tager udgangspunkt i
udvalgte områder ved å, sø, skov og Hærvejen, som i dag bliver brugt til outdooraktiviteter, men som også
gemmer på spændende historier om tidligere tiders brug.
I udstillingen kan I blandt andet sejle i kajak(simulator) ned ad Gudenåen, blive klogere på, hvilke spor af
fortidens mennesker der gemmer sig i Silkeborg Vesterskov, høre fortællingen om stenalderens jægere ved
Langsøen, få et indblik i klosterlivet på Tvilum Kloster og se den imponerende sølvskat med over 500 mønter,
der i vikingetiden blev nedlagt ved Hærvejen.
Foruden besøget på museet, er der mulighed for guidede ture i fortidens fodspor, på MTB eller gåben. Her kan I
blandt andet opleve gravhøje fra bronzealderen, Langelinje, Silkeborg Slot og bunkerne fra 2. verdens krig.
Det er også muligt selv at tage på tur med en digital guide.
Sted

Museum Silkeborg
Hovedgårdsvej 7
8600 Silkeborg

Tilmelding
gke@museumsilkeborg.dk

Praktisk information
Udbyder
Museum Silkeborg

Forløbstype
Besøg på egen hånd
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 8. klasse
Periode
21.04.2021 - 11.02.2022
Yderligere oplysninger til periode
Turene bookes fra begyndelsen af maj. Udstillingen kan ses fra den 21.4.2021
Varighed
Besøget på museet varer ca 1 time
MTB turen er ca 4 km
Vandreturen er ca 4 km
Den korte gåtur er under 1 km
Dette forløb er gratis
Besøget på Museum Silkeborg, hvor udstillingen Silkeborg Outdoor - fra overlevelse til oplevelse kan ses
er gratis. Der er digitale guides til gåturene og MTBturen og det er også gratis. Man kan også vælge en
guidet gåtur til 250,- kr. eller på MTB til 350,- kr.

Emneområde
Idræt og bevægelse
Kulturhistorie og tro
Natur og friluftsliv
Fag
Historie
Idræt
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
Museum Silkeborg
Hovedgårdsvej 7
8600 Silkeborg

Tlf. 20515236

