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FARUM BIO     CAFÉ 
KULTURHUSET

BILL. BEST 45 MIN.
før forestilling

TLF. 44 95 84 80

WWW.GRAFEN-BIO.DK

Aften
kr. 65/85

Eft.middag
kr. 55/75

LOPPE-
MARKED
FrederiksborgCentret

Milnersvej 39,

3400 Hillerød

26. & 27. oktober
kl. 10.00 til 16.00

Entré 40,00 kr.

www.markedsbooking.dk

Tlf. 70 20 98 99 • www.besttravel.dk 

Ved bestilling, oplys annoncekode 
for specialpris: RUDERSDAL

Opera i Barcelona
5 dage • Storbyferie med musikoplevelser

Tenor Thomas Peter Koppel som operaguide

• Fly fra København t/r inkl. bagage
• 4 nætter på centralt hotel i Barcelona
• 4 x morgenmad
• 2 x aftensmad inkl. 1/4 l. vin og vand
• Operaforedrag på rejsen ved

Thomas Peter Koppel
• Zone 1 billet til opera på Liceu
• Udlugter og entréer ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

Opera: Aida (Verdi)
Afrejse 20/1 .......................................... kr. 9.795

Opera: Carmen (Bizet)
Afrejse 15/6 .......................................  kr. 10.795

Opera: Barberen i Sevilla (Rosinni)
Afrejse 27/7 .......................................  kr. 10.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

www.besttravel.dk/barcelona

Inkluderet i prisen

Ankomst til Barcelona. Transfer til ho-
tellet og dernæst tid til at se sig om på 
egen hånd. Velkomstmiddag om afte-
nen på restaurant.

Byvandring i Barcelona med besøg 
og rundvisning i det berømte opera-
hus Gran Teatro del Liceu de Barce-
lona - også backstage.

Byrundtur med bus i Barcelona inkl. 
besøg i katedralen La Sagrada Familia. 
Eftermiddagen på egen hånd og mid-
dag på restaurant om aftenen.

Besøg i den specielle bygning El Pa-
lau de la Música, designet af Gaudis 
samtidige Domènech i Muntaner. Pri-
vat rundvisning og kort klaverkoncert.
Operaforedrag om eftermiddagen 
ved Koppel, og dernæst opera i ope-
rahuset Liceu.

Morgenmad, transfer og hjemrejse.

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

Dagsprogram

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis foredragsaften 
30. oktober 2019

Med overlæge, ph.d. i psykiatri Per Sørensen
Centerchef, Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Dato og tid: Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 19-21. 
Sted: Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8,
2800 Kongens Lyngby.
Ingen tilmelding (begrænset antal pladser: først-til-mølle)
Tlf. 42 54 54 52. Mail: lyngby@bedrepsykiatri.dk

Borderline personlighedsforstyrrelse er en lidelse, som er 
karakteriseret ved impulsivitet, ustabilt humør, skiftende 
intense forhold til andre og en skiftende, modsætningsfyldt 
selvopfattelse. Personer, der lider af Borderline, kan være 
tilbøjelige til at se omgivelserne som sort/hvid. 
Hvad er Borderline for en størrelse? Hvordan forstår vi 
Borderline? Kan det skyldes manglende indlært evne til at 
rumme og integrere såvel behagelige som ubehagelige fø-
lelser om sig selv og andre? Og kan vi komme til at forstå en 
Borderliners tanker? 
Vigtigt er det at vide, hvordan vi som pårørende bedst muligt 
tackler en hverdag sammen med dem, der lider af denne 
sygdom. Efter oplægget vil der være spørgetid.

BEDRE PSYKIATRI
- landsforeningen for pårørende

Borderline

VI HJÆLPER DIG, SÅ DU KAN HJÆLPE DINE 

Copenhagen  
Saxophone Quartet

Ny musik af FINN SAVERY og TORBEN ENGHOFF

 

Mandag d. 28. oktober kl. 19.30

Manizius, Birkerød

UDSTILLING Masser af succes,
sang Kim Larsen og stillede
herefter spørgsmålet: Hvem er
du, når lyset slukkes. Når pu-
blikum er gået, og du sidder
alene tilbage?

Folk har altid ville under-
holdes, og vi tiltrækkes af gys,
grin og gråd. Tænk bare på tid-
ligere tiders gladiatorkampe.
Der er også altid publikum til
en klovn, der gør nar af bor-
gerskabet og siger det, andre
ikke tør. Og til en linedanser,
der med fare for at miste livet,
balancerer højt over mane-
gen.

Vi fascineres af perfektio-

nen og illusionen og strøm-
mer til, når cirkus kommer til
byen med dets entourage af
heste, cirkusprinsesser, klov-
ne, tryllekunstnere, elefanter,
søløver, linedansere, jonglører
og teaterdirektører.

Siden slutningen af 1800-
tallet og frem til i dag har der
inden for kunstverdenen væ-
ret en voksende interesse for
cirkus, hvilket også har påvir-
ket blandt andet billedkunst-
nere, der i hver deres stil og un-
der indflydelse af tidens ud-
tryksmuligheder har skabt bil-
leder af livet foran og bag ved
manegen. Og af publikum.

Men at gå i cirkus har ifølge
museumsdirektør Maria Ga-
degaard de senere år lidt et
statustab.

"Tidligere var cirkus for alle,
men nu er det mest for børn.
Det har vi her på Gl. Holte-
gaard undret os over, og derfor
satte vi os for at undersøge fæ-
nomenet nærmere, ligesom vi
har haft et ønske om at kigge
på cirkuslivets for- og bagsi-
der," siger hun.

Fra rampelys til baglys

Facebook og Instagram gør, at
det mere end nogensinde er
blevet et tidstypisk fænomen
at være i spotlight. Mange
mennesker er meget optaget

af at iscenesætte sig selv og de-
res liv, og de deler det rund-
håndet med andre.

"Men der er en bagside bag
iscenesættelsen. Både vores
egen iscenesættelse, og den
der er i manegen. Det triste liv,
rakkerlivet, den benhårde træ-
ning. De ting, der er omkring
cirkus, er relevante at beskæf-
tige sig med i dag. At være på
og ikke være på, og hvem man
er, når man ikke er i lyset," si-
ger Maria Gadegaard, der sam-
men med Marie Oxholm Zig-
ler har iscenesat den nuværen-
de udstilling CIRKUS på Gl.
Holtegaard.

For også udstillingen er
iscenesat. Hvilket jo er nød-
vendigt, hvis man vil tiltrække
besøgende.

"Huset og stedet taler til vo-
res følelser. Jeg tror, at når man
kommer her, så oplever man
kunsten med sanserne før end
med intellektet. Man mærker,

at man er i en anden tid. Her er
noget at røre ved. Noget der
lugter. Det er meget kendeteg-
nende for det, vi gør, at vi laver
udstillinger, der er skabt til ste-
dets rum og ånd," siger Maria
Gadegaard.

Mange slags klovne

Cirkus er en illusion. Og isce-
nesættelsen af vores eget liv er
en illusion. Mennesker vil nar-
res. Men ikke alle er til fals. En
af dem er Michael Kvium, der
er kendt for at spidde pænhe-
den og kigge om bag om faca-
den. Og det gør han også med
værket Illusion (2017), der så
at sige åbner udstillingen.

"Michael Kvium vender det
hele på hovedet. Hesten er et
elendigt gammel øg. Manden,
der rider den, er en lille gam-
mel mandsling. Kvium har et
skarpt øje for, når folk fingerer
noget, de ikke er," siger Maria
Gadegaard.

Intet cirkus uden klovne.
Og klovne kommer i mange
udformninger. Nogle er
skræmmende. Andre er fjolle-
de. Nogle siger det, andre ikke
tør. Andre er bare uheldige.
Pjerrot er også en klovn. Og
han er i Preben Hornungs ma-
leri fra 1943 malet som en me-
get trist en af slagsen.

Et helt rum er helliget Miri-
am Bäckströms gobelin 'The
Opposite of Me is I' fra 2011.
En træt, aldrende klovn bag et
scenetæppe i en udslidt sofa.
Der er ikke meget rampelys
over ham.

"Vi har prøvet at favne, at
cirkusset rummer de store fø-
lelser som grin og gråd og
samtidig vise bagsiden og
konsekvenserne for dem, der
får os til at grine og græde," si-
ger Maria Gadegaard.

Udstillingen ledsages af et
rigt illustreret katalog med ar-
tikler af kunsthistoriker, for-
fatter og kunstkritiker Peter
Michael Hornung, litteratur-
historiker, forfatter og kultur-
kritiker Bo Tao Michaëlis samt
Cirkusmuseets tidl. direktør,
Anja Olsen, der nu er direktør
for Rudersdal Museerne.

"Det er tidstypisk at være i spotlight"
Med udstillingen CIRKUS kaster Gl. Hol-
tegaard et kritisk blik på rampelysets for-
og bagside

Af Pernille Borenho�

På Gl. Holtegaard kommer man ind i manegen med blandt andre J.F. Willum-
sens 'Michelle Bourret danser Harlekin' fra 1934. Foto: David Stjernholm

Henrik Plenge Ja-
kobsen: Ye are
many - they are
few (2019) sætter
scenen.Et fugle-
skræmsel, en
samfundskritisk
og punket fortolk-
ning af cirkusklov-
nen med høtyven
hævet. En revolu-
tionær figur, der
på én gang under-
holder og spidder
borgerskab og
magthavere. Foto:
Pernille Borenhoff

CIRKUS

Hvor: Gl. Holtegaard, Attemosevej 170
Hvornår: til 5. januar 2020
Særlige arrangementer: 
29. okt. kurator Walk & Talk 
7. nov. Art Walk 7 
12. nov. koncert m. Josefine Opsahl 
17. nov. Art Walk
26. nov. Talk: Peter Michael Hornung/Bo Tao Michaëlis 
8. dec. Art Walk 

WALK & TALK

Hvad: kurator Marie
Oxholm Zigler viser
rundt 
Hvornår: 29. okt. kl. 17
Pris: 95 kr. Seniorer og
studerende 85 kr.
KLUBmedlem 30 kr.
Billet er inklusiv ad-
gang til udstillingen
Køb billet på
www.glholtegaard.dk
eller på dagen i kunst-
hallen. Begrænset an-
tal

rudersdal.lokalavisen.dk


