
Velkommen til

• Udstilling & Butik

• Holbæk Kunstforening

• Ægmuseum



Æglageret
I 1980 erhvervede Holbæk Kunstforening Æglageret, hvor 
tidligere Odense Ægforretning havde haft til huse. 

Bygningen rummer en udstillingssal, en butik, et billedloft 
samt en kælder med ægmuseum. Æglageret renoveres 
løbende med støtte fra fonde som bl.a. Real Dania.

Holbæk Kunstforening
Holbæk Kunstforening blev stiftet i maj 1933 – dengang 
på Holbæk Museum. Blandt grundlæggerne var maleren 
Sigurd Swane. 

Et bredt udsnit af primært danske kunstnere har siden 
udstillet på Æglageret. Her kan nævnes Henry Heerup, 
Carl-Henning Pedersen, Karl Åge Riget, Bodil Manz, Jørgen 
Nash, Frodo Mikkelsen og Jesper Neergaard.

Foreningens formål er at skabe interesse for kunst. Vi 
afholder 8-10 årlige udstillinger og indkøber kunst til 
bortlodning blandt medlemmerne. Vi arrangerer også 
foredrag, koncerter og udflugter m.m. 

Kunstforeningen vejleder firmaer, Holbæk Kommune og 
andre, som skal på kunstindkøb. Foreningen deltager 
aktivt i mange af områdets kunstneriske aktiviteter.

Kunst skal ikke kun være for voksne
Vi har skoletjeneste for kommunens skoleklasser en til to 
gange om året. Institutioner er altid meget velkomne til at 
besøge vore udstillinger – ring eller mail og bestil tid.

Butikken og Billedloftet
Kunstforeningen sælger kunst og kunsthåndværk i butik-
ken. Her er smykker, glas, keramik, porcelæn, billeder, 
skulpturer og meget mere.

Gå også på opdagelse på vores billedloft, og gør et godt 
køb. Her har vi mange malerier, litografier og plakater.

Æglagerets gamle have
Her står nogle af byens ældste træer. Den gamle have er 
et fredeligt åndehul for alle byens borgere. Haven med 
de skiftende skulpturudstillinger kan nydes i Æglagerets 
åbningstid.

Ægmuseum
I 2017 fejrede vi indvielsen af Danmarks Ægmuseum – det 
første og eneste i landet. Besøg kælderen med præser-
veringskarrene, og lær om æggets historie og udvikling 
gennem de sidste 60 år.



Bliv medlem 
af Holbæk Kunstforening

Meld dig ind i Holbæk Kunstforening og få glæde af 
bl.a. følgende medlemsfordele:

• Spar 10 % ved køb fra de fleste udstillinger  
– og 10 % på de fleste varer i butikken.

• Vind kunst indkøbt af Holbæk Kunstforening fra 
årets udstillinger i Æglageret.

• Få rabat ved kulturelle arrangementer  
– foredrag, koncerter m.m.

• Deltag med rabat på kunstrejser, udflugter 
m.m. i Kunstforeningen.

• Medlemstilbud i Æglagerets butik.

• Modtag nyhedsmail med ferniseringer m.m

Skaf et nyt medlem 
– og få et gavekort til Æglagerets butik!

Kender du en, der er lige så glad for kunst
som dig?

Så har du chancen for at glæde en nabo, en 
kollega eller et familiemedlem!

Når “dit” nye medlem har betalt kontingent, 
kan du hente et gavekort på kr. 200 til køb i 
Æglagerets butik.

Ved køb kan du bruge lige så mange gavekort, 
du vil.

Nyt medlem 
af Holbæk Kunstforening

Navn: ____________________________________

Adresse: ____________________________________

Postnr: ____________________________________

By: ____________________________________

Mail: ____________________________________

Tlfnr: ____________________________________

Foreslået af:

Navn: _________________________________

Medlemsnr:   ____________________________

Udfyldes, hvis du melder dig ind i Holbæk 
Kunstforening på opfordring af et eksisterende 
medlem.

Når du har betalt dit kontingent, modtager 
medlemmet et gavekort på kr. 200 til køb i 
Æglagerets butik.



Æglageret
Lindevej 6 · 4300 Holbæk 

Telefon: 5943 0187
E-mail: info@aeglageret.dk

Åbningstider: 

Tirsdag – fredag kl. 11.00 – 17.00

Lørdag kl. 11.00 – 14.00 
(På ferniseringslørdage er der åbent til kl. 15.00)

Søndag kl. 13.00 – 16.00

Mandag lukket

Læs mere på vores hjemmeside:
www.aeglageret.dk

Følg os på Facebook:
www.facebook.com/aeglageret


