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SOMMERYOGA I KUNSTMUSEETS GÅRD 

19. juli kl. 10-11 og 21. juli kl. 10-11 

 
I sommerferien 2022 har Sorø Kunstmuseum som noget nyt arrangeret to unikke kunst- og 
yogaevents i samarbejde med yogalærer Kirsten Wej Modvig fra ’Yoga for din indre ro.’ 
Yogatimerne finder sted tirsdag d. 19. juli og torsdag d. 21. juli fra kl. 10-11 under åben himmel 
i museets gårdhave. Billetten inkluderer entré til museet, som kan besøges efter lektionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museet indbyder til ro i krop og sind 

På Sorø Kunstmuseum afprøves der løbende nye tiltag, så flest mulige borgere kan få glæde af 
huset. I sommeren 2022 er et af disse nye tiltag yoga i gårdhaven, som er arrangeret i samarbejde 
med yogalærer Kirsten Wej Modvig, der står bag virksomheden ’Yoga for din indre ro.’  

”For mange er museumsrummet et sted, hvor man kan få en velfortjent pause fra hverdagens 
stress og fordybe sig i kunstens verden i en rolig atmosfære. Derfor syntes vi, det var oplagt at 
udvide kunstoplevelsen med et tilbud om fysisk ro og velvære i form af en afslappende yogatime 
i museets gårdhave,” siger Publikum- og eventansvarlig Vanja Falk.  

Deltagerne skal ikke være nervøse for at udføre yogastillingerne med publikum på, idet timen 
finder sted inden museets åbningstid. Efter timen lægges der op til, at man kombinerer sit 
nyvundne kropslige velvære med et kunstnerisk vitamin-boost ved at besøge museets 
udstillinger.   
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Ved deltagelse medbringes yogamåtte, et tæppe og løstsiddende tøj, gerne i lag, tilpasset vejret. 
I tilfælde af uegnet vejr, flyttes yogaen indendørs. Museet råder over et par yogamåtter, som kan 
lånes, hvis man ikke selv er i besiddelse af én.  

Alle over 15 år kan deltage i arrangementet uanset forudgående kendskab til yoga. 

Billetterne koster 100 kr. for ikke-klubmedlemmer og 90 kr. for klubmedlemmer. De kan købes på 
www.sorøkunstmuseum.dk under ’Kalender.’ 
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