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KONCERT Tag med på en særlig
drømmerejse gennem danske
sangskatte, du kender og el-
sker, 9. november, når den fol-
kekære musiker Sebastian be-
søger Birkerød med band som
det eneste sted i Nordsjælland. 

"For første gang siden 2012

samler Sebastian nu et band
omkring sig for at drage på
Danmarksturné med sine mu-
sikalske beretninger. Sebasti-
an meddeler, at han og bandet
lige nu er i fuld gang i øveloka-
let for at forberede den kom-
mende turné, der bringer dem
til Birkerød Sport & Event Are-
na 9. november," skriver Ru-
dersdal Kommune i en presse-
meddelelse. 

På denne turné er der to nye
medlemmer i Sebastian Band.
Det er Peter Dencker på key-

board og Anne Seier på kor og
percussion med videre.

Sebastian, Danmarks store
storyteller og mester i at slå
stemninger an, er kendt og el-
sket blandt et bredt publikum.
I mere end 40 år har han været
en af de mest markante og
mangesidede musikere, Dan-
mark har haft at byde på, og
han har solgt mere end to mil-
lioner plader og har givet
langt over 2000 koncerter, "
skriver Rudersdal Kommune i
pressemeddelelsen. Kapp

Sebastian med band kommer til Birkerød. Pressefoto 

Sebastian kommer til
byen og giver koncert 
Sebastian Band
kommer til Birkerød
og spiller 9. novem-
ber 

ARRANGEMENT Hvordan for-
holder vi os til det irrationelle i
dag? Det spørgsmål ser jour-
nalist og psykoanalytiker Tina
Byrckel nærmere på tirsdag
13. november kl. 17 på Gl. Hol-
tegaard i anledning af kunst-

hallens udstilling af surreali-
sten Rita Kernn-Larsen, der
kan ses frem til 13. januar.

Rita Kernn-Larsens kunstne-
riske gennembrud vokser ud
af surrealismen, der opstår
som en modreaktion på mel-
lemkrigstidens rationelle tan-
kesæt. Surrealismen er et
kunstnerisk forsøg på at vriste
sig fri af samfundets fornufts-
og nytteorientering. 

I samtidskunsten ses surrea-
lismen igen som en under-
strøm - måske som en ny mod-

reaktion mod samfundets nyt-
tetænkning?

Er det irrationelle en man-
gelvare i et stadigt mere kon-
kurrence- og effektivitets-
øgende samfund, eller er det
til stede i overfl��od? 

Tine Byrckel rejser spørgs-
målet om det irrationelles
værdi - og måske nødvendig-
hed - og ser på hvilken status,
man tillægger det i dag.

Billetter 95 kr. Tilmelding på
www.glholtegaard.dk eller tlf.
4580 0878. jesl

I forbindelse med Rita Kernn-Larsen-udstillingen på Gl. Holtegaard taler psykoanalytiker Tine Byrckel 13. november
om det irrationelles værdi i et konkurrence- og effektivitets-øgende samfund. Pressefoto

Surrealismens comeback
som modreaktion
Psykoanalytiker 
Tine Byrckel taler
om det irrationelles
nødvendighed på
Gl. Holtegaard


