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Et udpluk fra kirkerne i Rudersdal
BIRKERØD •  B ISTRUP •  GL .  HOLTE  •  HOLTE  •  HØSTERKØB •  NÆRUM •  SØLLERØD •  VEDBÆK

Læs mere på k i rkernes h jemmesider

Sild og 
samvær 

Ensemble
i Gl. Holte
Ikke færre end 30 musikere 
og sangere står der på 
programmet, når Capella 
Cracoviensis tirsdag den 28. 
august kl. 19.30 giver kon-
cert i Gl. Holte Kirke.

Repertoiret spænder fra 
renæssancemusik til roman-
tiske operaer.

Koncerten, der optages 
af P2 Klassisk, er en del af 
Rudersdal Sommerkoncerter. 
Billetter kan købes på www.
billetlugen.dk eller i døren.

Samtaler om
sorg og savn

Koncert i
Nærum Kirke

I efteråret vil Samtaler om 
sorg og savn være ledet af 
sognepræst Signe Ahlburg 
Kamstrup, Gl. Holte Kirke, og 
sognepræst Anders Vester-
gaard, Birkerød Kirke.

Gruppen mødes i Gl. Holte 
Kirke på onsdagene 12. og 26. 
september, 10. og 24. oktober 
samt 7. og 21. november. Alle 
gange kl. 10-12.

Tilmelding til præsterne på 
e-mail saka@km.dk eller  
av@km.dk.

Søndag den 26. august 
kl. 16.00 giver Symfoni-
orkestret af 1963 koncert i 
Nærum Kirke.

   På programmet er der 
klassisk populærmusik, og 
som sangsolist kan man høre 
Signe Tirsted fra kirkens kor. 

Orkesteret dirigeres af 
kirkens organist, Lars Rønn.

Der er fri entré.

Roen sænker sig, og hverdagens stress for-
svinder, når vokalensemblet Heinavanker 
fra Estland tager publikum på en musikalsk 
rejse tilbage til tiden før bilkøer og mo-
biltelefoner. 

Det sker torsdag 23. august kl. 19.30 i 
Søllerød Kirke.

Koncerten er en del af Rudersdal Som-
merkoncerter. Billetter af kr. 130,- kan købes 
via www.billetlugen.dk eller ved indgangen.

Onsdag den 29. august kl. 
12.30 er der igen Sild og sam-
vær i Birkerød Sognegård.

Der serveres tre slags sild 
samt æg og tomat for kr. 25,-.
Øl og snaps kan købes. Der 
betales kontant for mad, øl 
og snaps. Vand er gratis.

Tilmelding til Finn Aage 
Jørgensen, tlf. 6150 2308 - i 
ugen før den uge, hvor ar-
rangementet finder sted. 

Begrænset deltagerantal.

Vokalensemble
fra Estland

Folkekoret i Bistrup Kirke er klar til en ny 
sæson. Det sker tirsdag den 28. august kl. 
19.30 i Bistrup Kirke. 

Alle, der har lyst til at være med, er vel-
komne. Der er ikke optagelsesprøve, og det 
er uforpligtende at møde op - helt uden 
tilmelding.

Folkekoret øver den sidste tirsdag i hver 
måned.

Syng med Folkekoret 
i Bistrup Kirke

været belyst. I samarbejde
med Kunsten Museum of Mo-
dern Art Aalborg viser Gl. Hol-
tegaard nu en stor soloudstil-
ling, der præsenterer bredden
i den hidtil oversete danske
billedkunstners livslange
værk.

Rita Kernn-Larsen (1904-
1998) er en international ener.
Som få andre samtidige, surre-
alistiske, danske kunstnere
opnår hun gennem 1930erne
en stor international anerken-
delse. Hendes gennembrud
vokser ud af surrealismen, der
som modreaktion på mellem-
krigstidens rationelle tanke-
sæt er et forsøg på at vriste sig
fri af samfundets fornufts- og
nytteorientering. Det irratio-
nelle og impulsive, drifterne
og begæret, ses som udtryk for

noget fællesmenneskeligt, der
på revolutionær vis skal danne
baggrund for en frigørelse af
mennesket.

Kernn-Larsens billedverden
befolkes af sensuelle, mystiske
og organiske fi��gurer. Hun
kredser om kvindekøn, erotik
og sanser i en surrealistisk
drømmeverden, hvor munde,
øjne, næser, hænder og krops-
lignende former oftest ses frit

NY UDSTILLING Rita Kernn-Lar-
sens betydning for dansk og
international surrealisme er
markant, og hendes veje og si-
deveje derfra har kun sjældent

svævende i rum, hvor tid og
sted synes opløst.

Én samlet historie
En stor del af sit liv har Rita
Kernn-Larsen sit virke uden for
Danmark. Skiftevis opholder
hun sig i kunstmetropolerne
Paris og London, hvor hun
som få andre danske billed-
kunstnere er tæt forbundet
med den internationale surre-

Sensuelt og surrealistisk
Udstillingen SOLO
på Gl. Holtegaard
belyser ikke blot Ri-
ta Kernn-Larsens
storhedstid, men
også den senere del
af kunstnerskabet,
som for den brede
offentlighed er helt
ukendt

Rita Kernn-Larsen, 'Selvportræt (Know Thyself)', 1937. Solomon R. Guggen-
heim Foundation, Venedig.



TORVEMARKED Torvedagene
har haft en forrygende start på
efterårssæsonen, 14 nye meld-
te sig ind på premieredagen,
og foreningen fi��k en ny frivil-
lig. På lørdag 25. august følges
succesen op med to danse-
shows i forbindelse med mar-
kedet, fra kl. 11.30 til 13.30.
Der bydes både på linedance
og orientalsk mavedans.

Dansedag på
Torvepladsen på
lørdag
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5 dage i Rom
med dansk rejseleder

Ankomst Rom, besøg på vingård, 
rundvisning i etruskernes dødeby 
Cerveteri. Indkvartering på hotellet. 

Byvandringer i Rom. Gode mulighe-
der for shopping. Frokost dag 3 på 
typisk romersk trattoria. 

Besøg i katakomberne og i Vatikanet 
på Peterspladsen og i Peterskirken. 
Middag på historisk restaurant, af-
tentur i bus.

Udfl ugt til det naturskønne bjergom-
råde udenfor Rom, Castelli Romani. 
Besøg i gamle fæstningsbyer. Frokost 
i Nemi på byens kendte restaurant. 
Herefter hjemrejse.

DAG 1

DAG 2-3

DAG 4

DAG 5

www.besttravel.dk/rom

Vi bor på 
godt centralt
hotel i Rom

• Fly København-Rom inkl. bagage t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 4 nætter på Hotel Domus CarmelitanaBBB 
 perfekt beliggende i Roms Centrum
• 4 x morgenmad og 2 x frokost
• Byvandringer og udfl ugter ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

Datoer og priser
9/10  ...................................................................  kr. 6.995

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse .....................................kr. 1.000
Tillæg for eneværelse Superior .................kr. 1.300
Turistskat på hotellet pr. pers./nat .................€3,50

Inkluderet i prisen

En verden 
af gode oplevelser 
i godt selskab

Vitus Rejser
Telefon 78 79 59 90

www.vitus-rejser.dkRejsegarantifonden nr. 197

Læs mere om rejsernes program, 
tillæg og rabatter på www.vitus-rejser.dk 

BARLINEK
& Det idylliske Polen
Fra 2.999,-

5 dage

Sensommeridyl i skønne Polen
Den charmerende kurby Barlinek byder på smuk natur, 
spændende historie og masser af hygge. Vores komfor-
table hotel ligger direk te ud mod byens maleriske sø, 
og på rejsen er der inkluderet mange gode oplevelser. 
Vi skal både sejle på søen, besøge Stettin, til danse-
aften på hotellet samt spise frokost på et ægte polsk 
bryggeri. 

Inkluderet i prisen:
• 4-stjernet bus
• 4 nætter på Hotel Barlinek***
• 5 x morgenmad, 2 x frokost, 4 x middag
• Danse- og musikaften på hotellet
• Lille byrundtur i Barlinek og sejltur på Barlinek Sø
• Besøg på polsk landbrug
• Bryggeribesøg
• Besøg i Gorzow
• Besøg i Stettins beskyttelsesrum og tunneller
• Dansktalende rejseleder på rejsemålet

Afrejse: 21/9, 25/9, 30/9 eller 15/10

BERLIN
Fra 3.524,-

Store oplevelser i Berlin
Der bugner af kunst, kultur, historie og formidabel 
shopping i den tyske hovedstad. Sammen med vores 
dansktalende rejseleder oplever vi Berlins højdepunk-
ter på byrundture med besøg ved bl.a. Brandenburger 
Tor, Gedächtniskirche, Rigsdagen, Fjernsynstårnet og 
Potsdamer Platz. Vi bor desuden dejligt centralt ved 
shoppinggaden Kurfürstendamm og stormagasinet 
KaDeWe. 

Inkluderet i prisen:
• 4-stjernet bus eller 5-stjernet bus: 14/10 og 7/11
• 4 nætter på Hotel Sylter Hof***
• 5 x morgenmad og 2 x middag
• Byrundture med bus i Vest- og Østberlin
• Sejltur på Spreefl oden eller besøg på DDR-museet
• Pause ved Murmonumentet i Bernauer Strasse
• Udfl ugt til Potsdam
• Rundvisning på Schloss Cecilienhof
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Afrejse: 24/9, 14/10 eller 7/11

Hotel 
i centrum

5 dage

alistbevægelse. I løbet af
1930erne udstiller hun hyp-
pigt både i Danmark og inter-
nationalt side om side med
bl.a. Salvador Dalí, Marcel Du-
champ, Max Ernst, Joan Miró
og Meret Oppenheim.

Udstillingen SOLO: Rita
Kernn-Larsen belyser ikke kun
Kernn-Larsens storhedstid,
men også den senere del af
kunstnerskabet, som for den
brede offentlighed er helt
ukendt.

Da 2. Verdenskrigs gru sæt-
ter en brat stopper for det sur-
realistiske maleri, må hun
genfi��nde sig selv som kunst-
ner. Hun retter derfor blikket
fra det mentale landskab mod
virkelighedens sydfranske
bjerglandskab. Det fi��gurative
landskabsmaleri undergår en
langsom opløsning og hendes
modige eksperimenter resul-
terer i ren abstraktion. I slut-
ningen af sit virke arbejder
hun med collager, der atter
trækker tråde tilbage til hen-
des unge, surrealistiske år.

Udstillingen præsenterer
fl��ere end 100 værker af Rita
Kernn-Larsen fordelt på både
malerier, collager, skitser og
keramik fra perioden 1920er-
ne-1980erne. Det omfattende
udvalg er indlånt fra museer
såvel som private samlinger i
ind- og udland.

Et samtidigt blik på Rita
Kernn-Larsen
Den danske billedkunstner
Kirstine Roepstorff (f. 1972)
har skabt udstillingsdesignet
til 'SOLO: Rita Kernn-Larsen'.
På æstetisk vis omdanner hun
Gl. Holtegaards unikke udstil-
lingsrum og hjælper os til at se
Rita Kernn-Larsens samlede
virke i et nutidigt lys.

Gl. Holtegaard skærper i
disse år udstillingsprofi��len,
hvor sigtet er at sammenstille
ny og ældre billedkunst og
arkitektur med henblik på at
aktualisere historien og per-
spektivere vores samtid. I for-

længelse heraf forstærker
Kirstine Roepstorffs elegante
udstillingsarkitektoniske
greb den sanselige og sensu-

elle side af Rita Kernn-Lar-
sens værk.

Roepstorff har blandt andet
repræsenteret Danmark på Ve-
nedig Biennalen i 2017 og er
desuden i øjeblikket aktuel på
Kunsthal Charlottenborg.

Læs mere om udstillingens
program på Gl. Holtegaards
hjemmeside
www.glholtegaard.dk. /peb

Sensuelt og surrealistisk

Rita Kernn-Larsen, 'La pommes de
la Normandie (”Æblet”)', 1934.
Købt 1993 af kunstneren Kunsten
Museum of Modern Art Aalborg. Fo-
to: Niels Fabæk

FAKTA
Hvad: 'SOLO: Rita
Kernn-Larsen' 
Hvor: Gl. Holtegaard,
Attemosevej 170 
Hvornår: 24. aug.-13.
jan., tir.-søn. kl. 12-17,
tor. kl. 12-20


