16

2. sektion

11. juni 2019

Jomi Massage sætte musik og
tekst til Gl. Holtegaards udstilling

FAKTA
S

S

S

18. juni er der lyttesession med
multikunstner Jomi Massage, der
sætter musik og
tekst til kunsthallens aktuelle udstilling af Astrid
Svangren
KUNST Bag kunstnernavnet Jomi Massage står den eksperimenterende danske sanger,
sangskriver, musiker, performer og senest forfatter Signe
Høirup Wille-Jørgensen. Som
gennemgående
kendetegn
blander kunstneren ﬂere forskellige stilarter i sine værker,
der bevæger sig mellem støjrock, singer-songwriter og
avantgarde.
18. juni kan publikum tage
med på en opdagelsesrejse ind
i den aktuelle udstilling Astrid
Svangren, når Jomi Massage

S

sætter musik og tekst til Svangrens værk.
Jomi Massage skaber en
musisk respons til værkerne
på stedet og læser uddrag fra
Svangrens litterære favoritter
så som den kritikerroste danske forfatter Joseﬁne Klougart
og den svenske børne- og ungdomsforfatter Maria Gripe. Jomi Massage læser desuden op
af sin egen litterære debut
Priktegning over et år fra 2018.
Som noget nyt kan du købe
billet til Gl. Holtegaards arrangementer på forhånd på
kunsthallens
hjemmeside
www.gl.holtegaard.dk.
Arrangementet har et begrænset antal pladser. Hvis der
ikke bliver udsolgt, kan du også købe din billet på dagen i
kunsthallens billetsalg. /peb

Astrid Svanholms udstilling appellerer til alle sanser. Foto: David Stjernholm

VIND

Hvad: Jomi Massage,
Lyttesession
Hvornår: 18. juni kl.
17
Hvor: Gl. Holtegaard,
Attemosevej
Pris: 95,- /seniorer og
studerende 85,- inkl.
adgang til udstillingen

Arrangementet foregår ved den røde trappe. Foto: Gl. Holtegaard

Lyt og spis i Barokhaven
20. juni kl.17 kan du møde Signe Wenneberg til et foredrag om haver, hverdagsaktivisme og bæredygtighed
FOREDRAG Gl. Holtegaard præsenterer i samarbejde med Rudersdal Bibliotekerne det sidste sommerevent i juni måned
under åben himmel i den historiske barokhave. Denne
gang med klimaaktivist og
journalist Signe Wenneberg,
der taler om menneskets forhold til have og natur.
Signe Wenneberg er forfat-

ter, journalist, blogger, foredragsholder, rådgiver og underviser.
Arrangementet foregår på
den, røde trappe SCENERI i barokhaven, og du kan efter arrangementet låne bøger fra
Rudersdal Bibliotekernes mobile bibliotek samt nyde en
sandwich og et glas af Gl. Holtegaards æblecider.

Som noget nyt skal du købe
din billet til Gl. Holtegaards
arrangementer på forhånd på
kunsthallens
hjemmeside
www.glholtegaard.dk.. Voksen
75 DKK / Seniorer og studerende 65 DKK
Du kan også købe din billet
på dagen i kunsthallens billetsalg, hvis der ikke er udsolgt.
/peb

En verden
af gode oplevelser
i godt selskab

Kig forbi til Åbent Hus og vind et
gavekort til brændstof – værdi 750 kr.
Hver 20. vinder!

KROATIEN

& Istrien · Porec
Fra

8.999,8 dage

Livsnyderrejse til Istrien

Åbent Hus 15. og 16. juni kl. 11-16

Den charmerende ferieperle Porec ligger i naturskønne omgivelser på den kroatiske halvø Istrien. Her dykker vi ned i det spændende områdes store historie- og
kulturrigdom, smager på det istriske køkken og nyder
livet med halvpension ved det turkise Adriaterhav.

Inkluderet i prisen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly København-Zagreb t/r, inkl. alle skatter og afgifter
6 nætter i Porec på Hotel Laguna Materada***+
1 nat i Zagreb på Hotel Garden Hill****
7 x morgenmad, 5 x frokost og 7 x middag
Lokale drikkevarer til frokoster og middage
Byvandringer i Porec, Rovinj og Zagreb
Sejltur på Limfjord
Udflugt til kunstnerbyen Groznjan,
inkl. bryggeribesøg med ølsmagning
Udflugt ad Istriens vinrute, inkl. vinsmagning
Trøffeljagt og trøffelsmagning i Motovun
Dansktalende rejseleder på rejsemålet

Afrejse: 14/9, 21/9, 28/9 og 12/10

Corsa Image 90HK

128.990

INKLUSIV UDSTYR FOR
31.000* UDEN MERPRIS

Opel Astra Impress
1.0 Turbo benzin

Apple CarPlay** / Aircondition /
Fartpilot / 7" Touchskærm / Elruder, foran og og meget mere

214.990

RIGA
Fra

3.999,-

INKL. LUKSUSUDSTYR FOR 65.000*

5 dage

Ergonomiske AGR sportsforsæder / 16" alufælge / Active Safety Brake / Apple
CarPlay** / Tågeforlygter / P-sensor, for og bag / Opvarmet læderrat / Tonede
bagruder / El-ruder, for og bag / 2-zonet klimaanlæg / Midterarmlæn, foran /
7" Touchskærm / Fartpilot / Sædevarme, foran / Bluetooth / Regnsensor /
Anti-blænd bakspejl og meget mere

Dejlig storbyferie til en god pris

Riga lokker med fantastiske jugendhuse, spændende
gourmetrestauranter og stemningsfulde cafeer. Vi bor
i hjertet af byen i den gamle bydel i gåafstand til alle
seværdigheder. Der er inkluderet ﬂere spændende udﬂugter i selskab med vores dansktalende rejseleder, og
som en særlig ekstraoplevelse har vi inkluderet en forestilling i Letlands fornemme Nationalopera.

Inkluderet i prisen:

Oplev rækken af Masterpiece topmodeller med ekstraordinært
meget udstyr og de helt nye Image-modeller til favorable priser.
A
17,5 km/l CO2 130 g/km. Halvårlig ejerafgift 540 kr. Forbruget er angivet efter den nye WLTP-norm, se evt. mere på wltp.dk. Pris ekskl. metallak.
Bilen er vist med ekstraudstyr. *Værdi ift. Essentia. **Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version. Tilbuddet gælder så længe lager haves og kun på biler indregistreret før 31.07.2019. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Konkurrencebetingelser: Alle personer over 18 år, som er bosat i Danmark kan deltage
i konkurrencen – dog undtaget ansatte samt forhandlere tilknyttet Interdan A/S. Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra 10. juni til 23. juni 2019. Vi forbeholder os
ret til at standse konkurrencen før den 23. juni hvis alle vindere er fundet inden da. Man kan kun tilmelde sig én gang. Der udtrækkes 101 vindere tilfældigt blandt alle de
besøgende hos Opel-forhandlerne i uge 24 og 25, som har tilmeldt sig konkurrencen. Værdien af hver præmie er 750 kr., som udbetales i form af gavekort til brændstof på
alle Q8 stationer i landet. Gavekortet skal senest benyttes 31.12.2023 og kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderne trækkes i uge 26, og kontaktes direkte af den besøgte
forhandler. Udlevering finder sted hos samme forhandler senest 31.07.2019. Hvis afhentning ikke er sket inden da bortfalder præmien.

NY OPEL FORHANDLER I STORKØBENHAVN

• Fly København-Riga t/r
• 4 nætter i Riga på Rixwell Old Riga Palace Hotel***+
• 4 x morgenmad og 3 x frokost
• Byrundtur i Riga
• Besøg i Den Russisk-Ortodokse kirke
• Byvandring i den gamle bydel
• Riga Balzam på Black Magic Café
• Rundvisning på Art Nouveau Heritage Museum
• Forestilling i Nationaloperaen
• Dansktalende rejseleder på rejsemålet
Afrejse: 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9 og 30/9
Læs mere om rejsernes program,
tillæg og rabatter på www.vitus-rejser.dk

Instagram:
Henrikwesselas
Web:
henrikwessel.dk
Rejsegarantifonden nr. 197

Vitus Rejser
Telefon 78 79 59 90
www.vitus-rejser.dk

