Åbningstider
Alle ugens dage kl. 10.00-20.00
fra Palmesøndag til 31. oktober.

Entré
Voksne kr. 30,-

-En oplevelsestur for hele familien!

-En oplevelsestur for hele familien!

Børn (3-14 år) kr. 10,Betaling: Kontant eller MobilePay

Furvej 52, 7800 Skive
Anne Marie Kristensen 61 75 38 03
Jørn Laursen 40 72 18 92

Find os på
www.tarokmuseet.dk
www.facebook.com/tarokskive

http://bestofskive.dk/c/best-of/
tarok-museet

Tarok Museet
kan opleves på egen hånd
eller som en guidet tur efter aftale.

Velkommen til Tarok Museet

I 2016 opstilledes ”Tarok-hjørnet,” som består af en

Tarok Museet er et autentisk museum, som hyl-

Naturoplevelser

række billeder, der udgjorde en væg om Tarok på

der travhesten Tarok, ”Dannebrog på fire ben”.

På området omkring museet er der også rig mu-

Charlottenlund Travbane.

lighed for at gå på opdagelse. ”Tarok-

2017 byder på indretning af ”Farmors stue”, som vil

vandreruten” går forbi gravhøjen, hvor Tarok,

vise effekter fra farmors tid.

Elisabeth og Karl Laursen er stedt til hvile. Turen

Museet udstiller effekter fra en æra i travsportens
historie, hvor hele Danmark talte om trav ved mid-

går også forbi Taroks yndlingsfold og helt ned til

dagsborde, i kantiner og i klasselokaler. Museet er

strandkanten ved Skive Fjord. Alle sammen ste-

en fortælling i ord, billeder og lyd om Tarok fra

der, hvor der er lavet filmoptagelser.

fødsel til død, og Stald Kimas mange andre gode

Skive Kommunes ”Trolderute” går også en tur

heste, samt familien Laursens historie.

forbi Hagenshøj. Trolderuterne er digitale opleIdeen til Tarok Museet blev kickstartet af filmen

velsesruter for børn og barnlige sjæle. Der er to

”Tarok, grib drømmen mens du kan”. Filmen er

Trolderuter ved Hagenshøj, og de handler begge

optaget på Hagenshøj, som i mange år var hjem-

meget om heste. Trolderuten kan hentes på app.

sted for familien Laursen og deres arbejde med

Guidede ture

Stald Kima. Det er filmkulissen, som danner ram-

Guidede ture kan arrangeres/aftales på tlf. 40721892

men om Tarok Museet.
Tirsdagsfortællinger med Ingelise og Jørn.
I udstillingen kan blandt andet opleves ”Tarok-

Hver tirsdag i ugerne 27, 28, 29, 30, 31 samt 42

boksen” med de bedste billeder af den karisma -

kl. 10.00 .

tiske hingst. Boksen bærer stadig præg af Taroks

Pris 50 kr. for voksne, 20 kr. for børn (3-14 år )

Mød blot op!

En digital oplevelse
På Tarok Museet har vi brugt ”QR-koder ”som
en del af udstillingen, ligesom de er en del af
oplevelsen på såvel Tarok-ruten som Trolderuten. For at få det bedste ud af jeres oplevelse, vil vi opfordre jer til at bruge koderne.

tand og hov.
Man kan også gå i ”Filmboksen” og se alle de
smukke fotos fra filmoptagelserne samt nogle af
rekvisitterne, der blev brugt i filmen. I ”Farfars
kontor” kan man læne sig tilbage og se unikke
filmklip af nogle af Taroks største sejre. I de to
børne-bokse kan de yngste finde inspiration til aktiviteter ude som inde.

Tag gerne madkurven med.

Medbragt mad og drikke må
gerne nydes ved de opstillede borde.
Mulighed for afbenyttelse af bålfad.

