PROGRAM

CIRKUS
23.08.2019 – 05.01.2020

LIVE

TALKS

PERFORMANCE LECTURE:
MICHAEL EIGTVED
& KLOVNEN

KURATOR
WALK & TALK:
MARIE OXHOLM ZIGLER

Tirsdag, 10. september kl. 17

Tirsdag, 29. oktober kl. 17

Klovnen er den mest ikoniske figur i cirkus, som til
forskel fra akrobaten har det psykiske og mentale
som sit domæne. Med følsomme stemninger, komik
og poesi kalder klovnen latteren og melankolien
frem hos sit publikum.

Preben Hornung, Portræt af
Charlie Rivel (u.å.)
Foto: engedalfotografi.dk

Ved denne performance
lecture vil Michael Eigt
ved, der er lektor i Teater
og Performancestudier
ved Københavns Univer
sitet og forsker i popu
lære scenekunstformer i
parløb med en nycirkus
artist undersøge og ind
kredse klovnens figur
– som kunstner, sam
fundsfigur, symbol og
psykologisk fænomen.

TEATER:
MUNGO PARK: MUNGO
LAB #35 – CIRKUS
Tirsdag, 24. september kl. 19.30 + kl. 21
(2 forestillinger)
I anledning af udstillingen CIRKUS besøger tea
teret Mungo Park Gl. Holtegaard og tager cirkus
genren under kærlig behandling. Det sker i et så
kaldt Mungo Lab, hvor teaterets skuespilensemble
fortolker den danske billedkunstner Tal R’s gådeful
de maleri Spotlight.
Mungo Lab er et eksperimenterende rum, hvor
Mungo Parks skuespillere med en stedsspecifik,
original idé, kort prøvetid og kun én spilleaften
prøver kræfter med nye iscenesættelser, tekster
og formsprog. Kun denne ene aften får publikum
lov til at komme inden
for i Mungo-laboratoriet,
hvor man aldrig helt
ved, hvad der kommer
til at ske.

TAL R, Spotlight (2009) © Tal R.
Courtesy Galleri Bo Bjerregaard.
Foto: Jochen Littkemann

Iscenesættelse: Petra
Søe. Medvirkende:
Marianne Mortensen,
Henrik Prip, Malin
Rømer Brolin-Tani og
Jonas Munck-Hansen.

KONCERT:
JOSEFINE OPSAHL
Tirsdag, 12. november kl. 17
Celloen er kendt for sit både kraftfulde, men også
følsomme og dramatiske udtryk. Denne aften vil
cellist og komponist, Josefine Opsahl, fremføre
udvalgte cellostykker specielt til den svenske billed
kunstner Miriam Bäckströms værk The Opposite
of Me is I. Oplev værket folde sig ud i samspil
med musikken.

Hvilken rolle spiller cirkus i kunsten? Hvordan
kan det være, at vi ser en sand eksplosion af kunst
i begyndelsen af det 20. århundrede med klovne,
artister og linedansere som motiv? Og på hvilken
måde har cirkusmotiver fortsat relevans for nuti
dens kunstnere?
Gå på en guidet tur med kunsthallens kurator,
Marie Oxholm Zigler, der introducerer udstillingen
CIRKUS og fortæller om både nye og ældre værker.

TALK:
PETER MICHAEL HORNUNG
& BO TAO MICHAËLIS
Tirsdag, 26. november kl. 17
Cirkus er historien om det spektakulære show
med fuld sminke, strudsefjer og glitrende kostu
mer. Det er gys, grin og ypperlige præstationer,
om det så er mennesker eller dresserede dyr, der
indtager scenen.
Oplev kunsthistoriker og kunstkritiker Peter
Michael Hornung, og litteraturhistoriker samt lit
teratur- og kulturanmelder Bo Tao Michaëlis, folde
sig ud i en tour de force gennem cirkussets kunstog kulturhistorie.
Billet nødvendig til TALKS
Billet købes via www.glholtegaard.dk
Voksen 95 DKK / Seniorer og studerende 85 DKK /
KLUBmedlem 30 DKK

BØRN & FAMILIE
KREATIV WORKSHOP:
LAV DIT EGET CIRKUS
Søndag, 20. oktober kl. 13-16
Kom og lav et fantastisk cirkus med klovne, elefan
ter og andre sjove figurer. Denne søndag dykker vi
ned i cirkusuniverset og klippe-klistrer vores helt
eget cirkus i en skotøjsæske med inspiration fra den
aktuelle udstilling. Billedkunstner og kunstformid
ler Mette Wille guider og inspirerer.
Fra 6 år.
Billet nødvendig til Kreativ workshop
Billet købes via www.glholtegaard.dk
Voksen 65 DKK / Seniorer og studerende 55 DKK /
Barn (6-17 år) 25 DKK / KLUBmedlem GRATIS

ART WALKS
OFFENTLIGE OMVISNINGER
I UDSTILLINGEN CIRKUS
Søndage kl. 14
25.8. / 15.9. / 20.10. / 17.11. / 8.12.
Torsdage kl. 17
5.9. / 26.9. / 7.11.

Miriam Bäckström, The Opposite of Me is I (2011)
© Courtesy Miriam Bäckström og Nils Stærk.
Foto: Malle Madsen

Billet nødvendig til LIVE
Billet købes via www.glholtegaard.dk
Voksen 95 DKK / Seniorer og studerende 85 DKK /
KLUBmedlem 30 DKK

Billet til Art Walks købes på dagen
Voksen 65 DKK / Seniorer og studerende 55 DKK /
KLUBmedlem GRATIS

PROGRAM

EFTERÅR PÅ
GL. HOLTEGAARD
LIVE

BØRN & FAMILIE

KONCERT I BAROKHAVEN:
FALLULAH

ÆBLEDAG

Søndag, 1. september kl. 15

Søndag, 29. september kl. 11-15

Hør sangerinden Fallulah folde sig ud i en sjælden
og eksklusiv intimkoncert i Gl. Holtegaards smukke
barokhave. Med originalitet, charme og rytmisk,
genre-blandende pop har Fallulah indtaget musik
elskeres hjerter siden gennembruddet i 2009. I år er
hun aktuel med to nye EPer, indeholdende blandt
andet de populære singler Bloodline og Dysfunctional.
Spilletid: 40 min

Vi fejrer årets æblehøst i Gl. Holtegaards barok
have med en hyggelig og festlig familiedag. Børn
og voksne inviteres til at moste barokhavens æb
ler, høre koncert med Alberte Winding & Andreas
Fuglebæk, se teaterforestilling samt nyde æble
lækkerier, konkurrencer, kreative workshops,
cirkusakrobatik, særomvisninger og en frokost
under åben himmel.

Foto: Jakob M. Knudsen

Billet nødvendig til Koncert i barokhaven
Billet købes via www.glholtegaard.dk
Voksen 100 DKK / Barn (3-17 år) 50 DKK

GARDEN WALKS
OFFENTLIGE OMVISNINGER
I GL. HOLTEGAARDS
BAROKHAVE
Søndage kl. 15
25.8. / 15.9.
Torsdage kl. 18
5.9. / 26.9.
Billet til Garden walks købes på dagen
Voksen 30 DKK / KLUBmedlem GRATIS

Gl. Holtegaard
Attemosevej 170
2840 Holte
4580 0878
gl-holtegaard@rudersdal.dk
www.glholtegaard.dk
Åbningstider
Tirsdag-søndag kl. 12-17 / Torsdag kl. 12-20
Mandag lukket
Jul og nytår: Kunsthallen har lukket den 23.-26.,
30.-31. december samt 1. januar 2020

Foto: Gl. Holtegaard og Les Kaner

Billet nødvendig til Æbledag
Billet købes via www.glholtegaard.dk
eller på Gl. Holtegaard på dagen
Voksen 75 DKK / Barn (3-17 år) 25 DKK /
KLUBmedlem GRATIS

