34

Nyheder

1. MAJ 2018

Rudersdalavis

Så byttes der
igen planter
i Præstegårdshaven

Mette Winckelmann, On Top, (2017)

Foredrag på Gl. Holtegaard
Bliv klogere på billedkunstner Mette
Winckelmanns brug
af tekstil i hendes
kunst
KUNST Tirsdag 8. maj kl. 17 kan
du på Gl. Holtegaard møde Iris
Müller Westermann, der til
daglig driver det anerkendte
Moderna Museet i Malmö, et
museum der viser moderne
kunst og samtidskunst.
Denne eftermiddag vil Mül-

ler-Westermann på Gl. Holtegaard fortælle om den udstillingsaktuelle billedkunstner
Mette Winckelmanns særlige
brug af tekstiler og tekstilarbejde i hendes værker.
Iris Müller-Westermann har
fulgt Winckelmann i en årrække og sætter i talken fokus på
kunstnerens brug af tekstil i
samspil med maleri.
Frem til 1. juli kan man
opleve den aktuelle udstilling
på Gl. Holtegaard, hvor Winckelmann med metervis af
bemalet, broderet, sammensyet og fastspændt tekstil skaber

en totalinstallation, der iscenesætter Gl. Holtegaards senbarokke udstillingsrum.

PLANTEBYTTE Lørdag 5. maj
holder Præstegårdens Havekreds plantebytte i Den gamle
Præstegårdshave, Stationsvej
32, Birkerød fra kl. 11–13, eller
så længe der er planter.
Interesserede kan møde op
med overskydende planter og
få nye med hjem. Der byttes
ikke plante for plante, da gamle havejere ofte har mange
planter at tilbyde, og nye haveejere typisk efterspørger planter. Der skal selvfølgelig også
være tid til en plantesnak mellem giver og modtager.
Stadeplads anvises fra kl. 10,
men der må først byttes fra kl.
11. Det er gratis at deltage, og
der kræves ingen tilmelding.
adk

FAKTA
TALK
Billetter: 95 kr. / seniorer &
studerende 85 kr. / KLUBmedlem 30 kr.
Tilmelding nødvendig på
www.glholtegaard.dk eller
tlf: 4580 0878.
Talken foregår på engelsk.

Lørdag 5. maj arrangeres der igen
plantebyttedag i Præstegårdshaven.
Modelfoto: Mostphotos

Fra Opera Nordsjællands opsætning af Cavalleria Rusticana i Sorgenfri Kirke,
oktober 2017. Foto: David Larsen

Operacafé på
Mariehøj
MUSIK Rudersdals eget operakompagni er på hjemmebane,
når de kommer til Kulturcenter Mariehøj. Det gør de søndag 6. maj. Koncerten inder
sted kl. 15, hvor der også serveres kaffe og kage i caféen på
Kulturcenter Mariehøj.
Operakompagniet hedder Opera Nordsjælland og i
efteråret ’17 opførte kompagniet tre opførelser af operaen
Cavalleria Rusticana i blandt
andet Sorgenfri Kirke, men nu
er de tilbage på hjemmebanen. Koret består af amatører
fra hele Nordsjælland, og desuden medvirker to unge frem-

adstormende solister, hovedrolleindehavere fra Cavalleria
Rusticana, sopranen Simone
Sand Victor og tenoren Andreas Bigom. Musikken består
af klip fra populære operaer, operetter og musicals, der
er kædet sammen af Opera
Nordsjællands faste instruktør
Kirsten Schultz Hansen. Kostumerne står Marianne Martins
for, og ved lyglet sidder Laurits Dragsted, og for den musikalske ledelse står Opera Nordsjællands korsyngemester Paul
Frederiksen. Billetter købes på
Billetto.dk.

