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LERKURSER 
Kursus for børn & voksne: 

Fede lerfigurer 

3 mødegange á 2 timers varighed
Søndage, 1., 8. og 15. november kl. 14-16

Få fingrene i leret og skab fantasifulde figurer med in-
spiration fra udstillingen FED LER – Krukker i kunsten 
nu. Der er fokus på proces og eksperimenter, når billed-
kunstner Ann Louise Overgaard Andersen inspirerer 
børn og voksne til en kreativ leg med ler. 

Kurset finder sted i lerværkstedet. Materialer er inklu-
deret i prisen. Max 20 deltagere. Børn deltager sammen 
med en voksen. Fra 7 år. 

Billet til kurset købes via www.glholtegaard.dk 
Voksen 500 DKK / Barn 300 DKK

Kursus for voksne:  
Lerkrukken som skulptur

2 mødegange á 3 timers varighed 
Mandage, 26. oktober og 2. november kl. 15-18

Vi dykker ned i teknikker og kunstneriske udtryks-
former på dette kursus, som ledes af billedkunstner og 
formidler Ann Louise Overgaard Andersen. Vi henter 
inspiration i den aktuelle udstilling FED LER. Kurset 
finder sted i lerværkstedet. Materialer er inkluderet i 
prisen. Max 20 deltagere.

Billet til kurset købes via www.glholtegaard.dk 
Voksen 500 DKK

WORKSHOP
Workshop for børn i efterårsferien:  

Fed modellervoks

Lørdag, 10. oktober kl. 13-16

Denne lørdag i efterårsferien slår vi os løs med lækker 
blød modellervoks i flotte farver. Det foregår i lerværk-
stedet i selskab med billedkunstner Ann Louise Over-
gaard Andersen. Vi henter inspiration i den aktuelle 
udstilling FED LER. Materialer er inkluderet i prisen. 
Børn deltager sammen med en voksen. Fra 5 år.

Billet til workshop købes via www.glholtegaard.dk 
Voksen 65 DKK / Seniorer og studerende 55 DKK / 
BARN (5-17 år) 25 DKK / KLUBmedlem GRATIS

Hver dag:  
Lerværksted 

28. august 2020 – 10. januar 2021 
I kunsthallens åbningstid

Som noget nyt tilbyder Gl. Holtegaard alle udstillings-
gæster adgang til kreative aktiviteter i forbindelse 
med besøg i udstillingen FED LER. I lerværkstedet 
kan voksne såvel som børn arbejde med ler med in-
spiration fra udstillingen og en række opgaver, som 
findes i værkstedet. Børn benytter værkstedet sammen 
med en voksen.

Ler købes i kunsthallens butik 
Voksen 15 DKK / Børn 15 DKK

Eksempel på lerfigur  
af et kreativt barn. 



TALKS 
Keramik i den unge  

samtidskunst

Tirsdag, 15. september kl. 17
 
Mange yngre billedkunstnere vælger i dag at arbejde 
med keramik. Nogle har leret som foretrukket mate-
riale, mens det for andre indgår i et bredere arbejdsfelt. 
Karen Harsbo, kunstner og lektor på Laboratoriet for 
Keramik ved Kunstakademiet i København, giver denne 
eftermiddag sit bud på, hvad der rører sig hos unge dan-
ske billedkunstnere, der beskæftiger sig med ler.
 
Alle deltagere, der har lyst, får undervejs en klump ler i 
hånden og en enkel opgave. 

Krukken &  
kulturhistorien

Tirsdag, 10. november kl. 17
 
Keramiske krukker og potteskår er en af vores vigtigste 
kilder til viden om fortidens kulturer og kunst. Tidlig 
keramik fortæller meget om menneskets trang til at 
udtrykke sig kunstnerisk og vidner om, at fænomenet 
går mange tusinder af år tilbage. Oplev ph.d. Rune 
Frederiksen, klassisk arkæolog og Samlings- og forsk-
ningschef på Glyptoteket, introducere keramikkens 
rolle i kunst- og kulturhistorien. 
 
Alle deltagere, der har lyst, får undervejs en klump ler i 
hånden og en enkel opgave. 

Direktørens  
walk & talk 

Tirsdag, 6. oktober kl. 17

Få en unik introduktion til udstillingen FED LER  når 
Gl. Holtegaards direktør, Maria Gadegaard viser rundt 
og fortæller om et udvalg af udstillingens værker samt 
om idéen bag udstillingens sanselige iscenesættelse. 

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

KUNST & CIDER
Offentlige omvisninger på 15 minutter. Få en særlig 
introduktion til udstillingen FED LER af en af  
Gl. Holtegaards kunstfaglige medarbejdere, og nyd et 
glas af Gl. Holtegaards friske og boblende æblecider.

BEHOLDEREN
v. kurator, Marie Oxholm Zigler

Onsdag, 9. september kl. 14

KRUKKER MED LYD
v. formidlingsansvarlig, Maja Gro Gundersen

Onsdag, 21. oktober kl. 14

AF JORD ER DU KOMMET
v. direktør, Maria Gadegaard
Onsdag, 25. november kl. 14

Kunst & Cider er GRATIS, når entréen til  udstillingen  
er betalt

Foto: Anu Ramdas
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ART WALKS
Offentlige omvisninger i udstillingen FED LER

Torsdag kl. 17
3.9.

Søndage kl. 14
13.9. / 20.9. / 18.10. / 22.11. / 10.1.

Art Walks er GRATIS, når entreen til  udstillingen  
er betalt

GARDEN WALKS
Offentlige omvisninger i Gl. Holtegaards  barokhave

Torsdag kl. 18
3.9.

Søndag kl. 15
13.9. / 20.9.

Billet til Garden Walks købes på dagen i kunsthallens 
butik og billetsalg 
Voksen 30 DKK / KLUBmedlem GRATIS

GL. HOLTEGAARD
Attemosevej 170
2840 Holte
4580 0878
www.glholtegaard.dk

EFTERÅR PÅ GL. HOLTEGAARD
Æbledag

Søndag, 27. september kl. 11-15

Vi fejrer æblehøsten i Gl. Holtegaards historiske barok-
have med en hyggelig og festlig familiedag. Børn og 
voksne inviteres til at moste havens æbler, høre koncert 
med Kaya Brüel & Ole Kibsgaard, gå på vandrende 
teaterforestilling, nyde æblelækkerier, fællessang, 
kreative workshops, bål & højtlæsning og særomvisnin-
ger. Gl. Holtegaard samarbejder i år bl.a. med Rudersdal 
Musikskole og Rudersdalbibliotekerne.

Billet til Æbledag købes via www.glholtegaard.dk 
Voksen 75 DKK / Barn (3-17 år) 25 DKK /  
KLUBmedlem GRATIS

COVID-19 INFO
Gl. Holtegaard følger løbende de danske myndig-
heders retningslinjer i forbindelse med COVID-19. 
Der kan derfor forekomme ændringer i programmet. 
Hold dig opdateret på kunsthallens hjemmeside. 

På forsiden: Nour Fog, Moders Skjold (2020) Foto: Nour Fog


