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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 

BERLIN
Fra 3.799,-

Store oplevelser i Berlin
I år er det 30 år siden, at Berlinmuren faldt, og grunden
blev lagt til en af verdens mest toneangivende hoved-
stæder. Sammen med vores rejseleder genoplever vi 
historien og ser Berlins højdepunkter på byrundture 
med besøg ved Brandenburger Tor, Gedächtniskirche, 
Rigsdagen, Fjernsynstårnet og Potsdamer Platz. Vi bor 
dejligt centralt ved shoppinggaden Kurfürstendamm.

Inkluderet i prisen:
• 4- eller 5-stjernet bus, inkl. pladsreservation og WiFi
• 4 nætter i Berlin på Hotel Sylter Hof***
• 5 x morgenmad
• 2 x middag
• Byrundture i det tidligere Vest- og Østberlin
• Sejltur på Spreefloden
• Besøg i fjernsynstårnet, inkl. entré
• Udflugt til Postdam, inkl. rundvisning 
 på Schloss Cecilienhof
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Afrejse: 18/9, 4/10, 21/10 og 13/11

5 dage

DRESDEN 
& Sachsisk Schweiz
3.899,-

5 dage

En tysk kulturperle
På denne oplevelsesrige busrejse bor vi i hjertet af 
den smukke kulturby Dresden, hvor hyggelige cafeer 
og Bierstuber frister. Vi har inkluderet gode målti-
der samt et fl ot udfl ugtsprogram med bl.a. sejltur på 
Elben, koncert i den smukke Wallpavillon Zwinger, 
udfl ugt til den smukke natur i Sachsisk Schweiz samt 
et besøg i porcelænsbyen Meissen. 

Inkluderet i prisen:
• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation og WiFi
• 4 nætter på Hotel Ibis Dresden***
• 5 x morgenmad og  2 x middag
• Byvandring i Dresden og sejltur på Elben 
• Aftenandagt i Frauenkirche
• Panoramatur i Sachsisk Schweiz
• Besøg på Meissen Porcelænsfabrik
• Koncert med Dresdner Residenz Orchester i 
 Wallpavillon Zwinger 
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Afrejse: 15/9 og 13/10

A
U

Så har vi det perfekte fritidsjob, 
studiejob eller deltidsjob til dig 

Jobbet som omdeler er et af de mest 
fleksible, der findes. Det er også et 
af de få jobs, hvor du får frisk luft 
og motion, mens du tjener penge. 
Eneste krav er, at du er fyldt 13 år. 

Læs mere på blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00.
Vi søger omdelere i dit nærområde!

Trænger 
du til 
motion, 
frisk 
luft og 
penge?

1. Du bestemmer selv, 
hvornår på dagen du vil arbejde 

2. Du kan arbejde fra 2 timer og 
op til 4 dage om ugen

3. De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

4. Du arbejder i dit nærområde

5. Faste omdelere under 18 år 
optjener point til vores gaveshop

Masser
af fordele

www.blivomdeler.nu

NY UDSTILLING Gl. Holtegaards
store efterårsudstilling byder
inden for i manegen og præ-
senterer værker af nulevende
såvel som ældre kunstnere fra
ind- og udland. Med rød- og
hvid-stribede vægge er cirkus-
teltet rykket ind på Gl. Holte-
gaard. Scenen er sat, og dra-
matisk belysning sætter fokus
på cirkussets bjergtagende
højdepunkter og nedture.

Gl. Holtegaard kaster med
udstillingen CIRKUS lys over
udvalgte tematikker omkring
cirkusmotivet i kunsten fra
1890’erne til i dag. Som et bil-
lede på den moderne tid og li-
vet i storbyen trækker cirkus i
begyndelsen af det 20. år-

hundrede avantgardekunst-
nere til. Den typiske motiv-
kreds med heste, klovne, akro-
bater og scener fra kulissen
bliver et populært afsæt for ti-
dens eksperimenter med kun-
stens form- og billedsprog.
Samtidig er cirkus et sted, hvor
den kendte verden vendes på
hovedet, og hvor det ene for-
bløffende optrin afl��øser det
andet – på linje med tidens in-
dustrialiserede virkelighed.
Kunstnere skildrer både cir-
kussets absurditeter og dets
sociale slagsider, fra farefuld
optræden i manegen til skrø-
beligt rakkerliv. Helt frem til i
dag er kunstneres brug af cir-
kusmotivet inspireret af såvel
det absurde og groteske som
de efterhånden næsten myti-
ske menneskelige fortællin-
ger, der knytter sig til genren.

Splatter, gys og sjov
På Gl. Holtegaards manegefor-
mede forplads møder publi-
kum udstillingens første værk.

En 4,5 meter høj skulptur af
den danske billedkunstner
Henrik Plenge Jakobsen
(f.1967) lavet særligt til udstil-
lingen. Værket Ye are many -
they are few / Mary (2019) er et
fugleskræmsel, en samfunds-
kritisk og punket fortolkning
af cirkusklovnen med høtyven
hævet. En revolutionær fi��gur,
der på én gang underholder
og spidder borgerskab og
magthavere, hvis smag og stil
afspejles i Gl. Holtegaards ba-
rokke arkitektur og historie.

I udstillingen installeres æl-
dre og nye værker side om si-
de, så temaer udfolder sig på
tværs af kunsthistorien. I te-
maet Bag scenen ses eksem-
pelvis den groteske splatter-
tragedie Teetotum (2017) af
franske Pauline Curnier Jardin
(f. 1980), hvor cirkusverde-
nens hårde hverdagstræning
på gysende b-fi��lms-manér slår
børn og artister ihjel. Video-
værket er installeret side om
side med Storm P’s (1862-

1949) maleri af den nervøse
grønne klovn fra 1940, der an-
spændt titter frem på scenen
fra bagtæppets mørke. Sam-
menstillingen af værkerne an-
skueliggør de sider af cirkusli-
vet, man ikke nødvendigvis ser
i rampelyset, men fortæller og-
så om motivets udvikling gen-
nem i kunsthistorien.

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 leder af
Rudersdal Museerne.

Udstillingen er støttet af
Augustinus Fonden, 15. Juni
Fonden, Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond, Konsul
George Jorck og Hustru Emma
Jorck’s Fond, Knud Højgaards
Fond og Billedhuggeren, pro-
fessor Gottfred Eickhoff og hu-
strus, maleren Gerda Eickhoffs
Fond.

Statens Kunstfond støtter
Gl. Holtegaards udstillings-
program. /peb

Fra Toulouse-Lautrec til Tal R 
Efterårets udstilling
på Gl. Holtegaard
undersøger cirkusmo-
tivets centrale plads i
kunsthistorien 

Miriam Bäckström, 'The Opposite of Me is I', (2011). Courtesy the artist & Nils Stærk. Foto: Malle Madsen

Tal R, 'Spotlight' (2009), Courtesy
Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Jochen
Littkemann

FAKTA
Hvad: Cirkus
Hvor: Gl. Holtegaard,
Attemosevej 170
Hvornår: 23. aug.-5.
jan. Tir-søn. kl. 12-17,
tor.kl. 12-20, mandag
lukket.


