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Kunstnermøde på Gl. Holtegaard
Kunstner Peter
Holst Henckel møder forlægger Cecilie Høgsbro Østergaard på G. Holtegaard
KUNST Mød den udstillingsaktuelle billedkunstner Peter
Holst Henckel i en samtale
med forlægger og skribent Cecilie Høgsbro Østergaard om
sin anmelderroste udstilling

Mød billedkunstner Peter Holst Henckel på Gl. Holtegaard.

'Gensyn med Paradis'. Det sker
2. april kl 17 på Gl. Holtegaard.

BACH-FESTIVAL
SØLLERØD KIRKE
Søndag d. 31. marts kl. 15.00

Christine Pryn, violin
Mads Damlund, cembalo og orgel
Suite for soloviolin i h-mol
Sonate for violin og cembalo i g-dur
Præludium og Fuga i h-mol for orgel
Entré 100 kr.

Den danske billedkunstner
Peter Holst Henckel har indtaget Gl. Holtegaard med nyproducerede foto-, video- og installationsværker i sin hidtil
største soloudstilling.
"Peter Holst Henckels univers er æstetisk forførende
med eksotiske palmer, ﬂorlette sommerfugle og naturskønne scenerier. Visuelle virkemidler, som vi kender fra
blandt andet medie- og reklameverdenen, fastholder vores
opmærksomhed. Men under
det poetiske ydre lurer et dobbeltsyn, der som en signatur
giver Holst Henckels værker
ﬂertydige og ofte politiske og
ildevarslende betydningslag.
Hans værker rejser eksistentielle spørgsmål, skubber til vores forestilling om verden og
skaber huller i grænseﬂaden
mellem det reelle og det imaginære," skriver Gl. Holtegaard
i en pressemeddelelse.
Der er begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig
på www.glholtegaard.dk.

Inkl. alle udflugter og entréer

Sagnomspundne slotte,
stridende klaner, søuhyrer
og gumlende får...

Modelfoto

Vis ﬂaget med
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse søger indsamlere til 7. april
INDSAMLING Masser af danskere går søndag 7. april på gaden for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Du kan også
blive indsamler.
"For min bedste ven". "For
min far". "Fordi jeg ﬁk hjælp".
"Fordi jeg vil støtte kræftforskningen". Det personlige budskab er igen i år i centrum, når

FRITIDSJOB
OMDELING 1-2
GANGE OM UGEN

Kræftens Bekæmpelse holder
landsindsamling. Vi har alle
sammen en grund til at vise
ﬂaget for kræftsagen, og igen i
år kan de mange tusinde indsamlere skrive deres grund til
at samle ind for Kræftens Bekæmpelse på et ﬂag, som kan
hæftes på tøjet eller sættes fast
på tasken, skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.
I år foregår indsamlingerne
fra tre steder:
S Holte og Nærum: Fra
Frivilligcenter Ruders-

DELTIDSJOB
OMDELING OP TIL
4 DAGE OM UGEN

”… Jeg tjener
mine egne penge
og bestemmer selv”

dal, Øverødvej 246 B,
Holte
S Vedbæk: Stations Vedbæk Stationsvej 20,
Vedbæk
S Birkerød og Bistrup:
IGEN Butik, Hovedgaden 39, Birkerød
Flaget bliver udleveret sammen med indsamlingsbøtterne. Det skal understreges, at
det er helt frivilligt, om man vil
bruge det. Alle kan melde sig
som indsamler, og det gør
man på 7022 2019.

BESTEM SELV
HVORNÅR PÅ DAGEN
DU VIL ARBEJDE
INDENFOR VORES
DEADLINE

pplerer
”… Jeg su t giver
bbe
min SU. Jo ”
ov
sj
penge til

1 uges rundrejse i fantastiske Skotland
Inkluderet i prisen
Dagsprogram
DAG 1 Fly til Edinburgh. Helix Park & Glasgow. • Fly fra København til Edinburgh t/r
• Bustransport i Skotland
DAG 2 Stirling Castle. Til det vestlige højland.
• 7 nætter på 3 hoteller
DAG 3 Med Jacobite Steam Train fra Fort Wil- • 7 x morgenmad
liam til Mallaig. Ørundtur på Isle of Skye. • 5 x aftensmad
DAG 4 Eilean Donan Castle. Sejltur på Loch • Udflugter og entréer ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder
Ness og besøg på Urquhart Castle.
• Billet til Royal Edinburgh Tattoo
DAG 5 Culloden Battlefield, besøg på et af ved afrejse 7/8
whisky-destillerierne på Speyside Malt
Whisky Trail, besøg på en fårefarm.
Afrejse 13/5 .................................... kr. 10.295
DAG 6 Golfens fødeby St. Andrews med besøg Afrejse 27/5 .................................. UDSOLGT
på St. Andrews Castle. Ankomst til Edin- Afrejse 3/6 ...................................... kr. 11.795
Afrejse 15/7 ................................... kr. 12.295
burgh ud på eftermiddagen.
Afrejse 7/8 (inkl. Tattoo)........... kr. 13.295
DAG 7 Byrundtur i Edinburgh og tid om efterAfrejse 21/8, 4/9, 11/9 .............. kr. 12.295
middagen på egen hånd.
Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse
DAG 8 Hjemrejse.

www.besttravel.dk/skotland

Tlf. 70 20 98 99 • www.besttravel.dk

Ved bestilling, oplys annoncekode
for specialpris: RUDERSDAL

BRUG FOR
LIDT EKSTRA TIL
HVERDAG, FERIE
ELLER FRITID?
Med et fleksibelt fritids- eller deltidsjob hos os, kan du
omdele reklamer og aviser op til 4 dage om ugen.

SØG JOB PÅ: BLIVOMDELER.NU
ELLER KONTAKT OS PÅ 7010 4000

