
LANGELANDS KUNSTTÅRNE - skiftende 
udstillinger, åbent 24-7 
De 12 kunsttårne, ligger i hele Langelands 
længde. Det er gamle el-transformer tårne, 
der er omdannet til små, meget høje gallerier 
Tårnene måler  måler 1,5 m x 1,5 m og har 8 m 
til loftet. Hvert tårn rummer et kunstværk. Det 
enkelte kunstværk er spændende at opleve 
bl.a. pga. af tårnets form. Den kunstoplevelse 
man kan få i  kunsttårnene er således meget 
anderledes end den, man kan få på et 
traditionelt galleri eller museum. 

De 12 Kunsttårne på 
Langeland
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Vi anbefaler, at I besøger flere tårne. Da der er 
stor forskel på hvordan kunstnerne har brugt 
det usædvanlige rum, er det er sjovt at se 
mange tårne i sammenhæng, da de er meget 
forskellige og meget opfindsomme i deres 
indhold. 4 af tårnene får nye kunstværker hver 
maj, så der er altid noget nyt at se. Tårnene 
fungerer også godt som små stop på både 
Nord- og Syd-ruten, både for cykler og biler.
De 12 kunsttårne - er Danmarks længste 
kunstudstilling. Uanset hvilken årstid I kommer 
på, kan tårnene besøges, da de er åbne 
hele året. Sammenslutningen bag tårnene 
opfordrer faktisk til, at man besøger dem på 
forskellige årstider, da der er stor forskel på 
oplevelsen på en sommerdag og en dag i 
efteråret eller vinteren.    
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Tårnene er skabt i et unikt samarbejde og 
opstod på grund af en god idé fra den lokal 
kunstner. Hans Kjær, og blev til i et samarbejde 
mellem kunstnere og Langelands Elforsyning. 

NB - de billeder I ser her af tårnene, viser 
gamle udstillinger. Besøg denne side for, at se 
hvem der udstiller i tårnene under jeres besøg.

www.langeland.dk/kunsttaarne
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Kunsttårne 1 - Lohalsvej 5A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 2 - Hesselbjergvej 18A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 3 - Botofte Strandvej, 5953 Tranekær

Kunsttårne 4 - Korsebøllevej 2A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 5 - Lismosevej 6A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 6 - Pederstrupvej 16A, 5900 Rudkøbing

http://www.langeland.dk/langeland/oplevelser/kunsttaarne
https://goo.gl/maps/5HEaz2RkkyHJNxvK9
https://goo.gl/maps/HBV5KX3TncZ4Y1Tg7
https://goo.gl/maps/DDviEruEQYBmtjRh7
https://goo.gl/maps/ivmSuEwCPCDa6Se16
https://goo.gl/maps/ivr7nSqYoCrMChNz7
https://goo.gl/maps/m43HPdrrU4WURaJg9


Kunsttårne 7 - Skovsbovej 22A, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 8 - Hennetvedvej 58A, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 9 - Haugbøllevej 12a, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 10 - Langøvej 6A, 5932 Humble

Kunsttårne 11 - Kinderballevej 3A, 5932 Humble

Kunsttårne 12 - Vestervej 31, 5935 Bagenkop
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https://goo.gl/maps/94NewGuVFEJkiAQV6
https://goo.gl/maps/9kJUrcwJCzUJiaoF9
https://goo.gl/maps/G8GPZUJ8SmSYeJx98
https://goo.gl/maps/WVNaEwW2ea5kziBb8
https://goo.gl/maps/8MEmAybxryjCWn497
https://goo.gl/maps/oH476YfKeAwtoDKb8
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