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OPLEVELSE: Gl. 
Holtegaard viser 
soloudstillingen 
Dark Light af Anna 
Bjerger, der har 
kreeret en serie nye 
malerier og bemale-
de møbler specifikt 
til kunsthallerne i 
Holte.

RUDERSDAL: Endelig er der 
lys i mørket på Gl. Holte-
gaard. Sådan lyder det med 
stor glæde fra kunsthaller-
nes direktør,  Maria Gade-
gaard:

- Regeringens længe ven-
tede forhandling om en ud-
videt fase 2 af genåbningen 
af samfundet som følge af 
COVID-19 betyder nu, at Gl. 
Holtegaard er føjet til listen 
over institutioner, der kan 
åbne for offentligheden. 
Derfor åbnede vi i fredags, 
den 22. maj, med den sven-
ske billedkunstner Anna 
Bjergers udstilling »Dark 
Light«, siger Maria Gade-
gaard, der længe har glædet 
sig til at kunne åbne kunst-

hallen for besøgende:
- Vi har været klar med 

udstillingen siden 1. maj, så 
vi er glade og lettede over, 
at vi nu kan byde publikum 
indenfor til en juvel af en 
udstilling med nye værker 
af Anna Bjerger, som er 
udarbejdet specifikt til Gl. 
Holtegaards barokke hus og 
have. Glæd jer til Bjergers 
dragende maleri, som udgø-
res af landskaber og ting fra 
hverdagen, men altid med 
sælsomme og pirrende un-
dertoner, lokker direktøren.

Til soloudstillingen Dark 
Light har Anna Bjerger (f. 
1973) lavet en serie nye ma-
lerier og bemalede møbler 
specifikt til Gl. Holtegaard. 

- Anna Bjergers maleri-
er tiltrækker øjet. Nogle er 
nære og hjemlige og minder 
os om noget fra vores eget 
liv. Andre er dramatiske og 
dragende, fordi de med for-
mat og tematik lader krop 
og sanser komme på arbej-
de. Fælles for alle hendes 
motiver er, at de er figurati-
ve. Bag motivet fornemmer 
man en truende stilhed, og 
netop dét, at der på én gang 
er noget trygt og urovæk-

kende på færde, er et ken-
detegn for Anna Bjergers 
værker til udstillingen Dark 
Light, forklarer Maria Ga-
degaard.

Afsæt i barokken
Udstillingens værker tager 
afsæt i tanker om barokken 
og fortællingen om Gl. Hol-
tegaard, så der er en poe-
tisk relation mellem de nye 
værker og det gamle barok-
anlæg. Det er netop mødet 
mellem sted og værk, der gør 
Gl. Holtegaards barokanlæg 

relevant for samtidskunsten 
og løfter samtidskunsten 
ind i en større kontekst.

- På Gl. Holtegaard følger 
vi naturligvis de danske 
myndigheders retningslin-
jer for en gradvis genåbning 
af samfundet som følge af 
COVID-19. Derfor vil en gen-
åbning af kunsthallen ske 
efter alle de sundhedsfagligt 
forsvarlige tiltag, der må bli-
ve nødvendige. Dette bety-
der også, at der ligeledes kan 

forekomme ændringer i ud-
stillingens kreative værk-
sted samt arrangementer. 
Interesserede kan holde sig 
opdateret på vores hjemme-
side, påpeger direktøren.

Udstillingen kan ses fra 
nu og til og med søndag, 
12. juli. Åbningstiderne er 
tirsdag-søndag fra klokken 
12.00-17.00. Torsdage er dog 
åbent helt til klokken 20.00. 
Mandage holdes lukket.

RAM

Anna Bjerger maleri »Peek« kan ses i den nye udstilling, der nu er åb-
net for offentligheden på Gl. Holtegaard.              Foto: Anders Sune Berg

»Mørkt lys« genåbner kunsthaller
Udstillingen med svenske Anna Bjerger har været klar siden 1. maj, men nu er den  
endeligt åbnet for publikum.            Foto: David Stjernholm

Til udstillingen »Dark Light« har Anna Bjerger blandt andet medtaget nogle bemalede 
møbler, der her ses foran Gl. Holtegaard.           Foto: David Stjernholm

NÆRUM: Lørdag omkring klokken 15.00 brød en tyv ind i en 
lejlighed på Malmbjergvej i Nærum. Det skete via hoved-
øren. Fra lejligheden blev stjålet smykker samt danske og 
udenlandske kontanter. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Tyv løb med smykker og valuta

HOLTE: En mand stjal man-
dag eftermiddag mellem 
klokken 14.30 og 15.15 en 
mobiltelefon samt kontanter 
fra et baglokale til Klinik for 
Fodterapi på Kongevejen i 
Holte. Det skriver Nordsjæl-
lands Politi i døgnrapporten 
tirsdag. 

Manden var gået ind i for-
retningen, hvorefter han 
var gået ud i baglokalet. Her 
blev han opdaget af en med-
arbejder på stedet, da man-

den var på vej ud af bagloka-
let igen. 

Den fremmede forklare-
de, at han troede, at han 
var gået ind på en massage-
klinik, hvorefter han for-
svandt.  

Manden beskrives som 
østeuropæisk af udseende, 
ca. 30 år, 175 cm høj og kraf-
tig af bygning, hvid i huden, 
sort kort hår, engelsktalen-
de og iført grå sweatshirt og 
lyse bukser.                RAM

Tyv ledte efter 
massageklinik

»  Vi har været klar 
med udstillingen siden 
1. maj, så vi er glade og 
lettede over, at vi nu kan 
byde publikum indenfor 
til en juvel af en udstil-
ling...

 
Maria Gadegaard, 

Direktør på Gl. Holtegaard

ONSDAG
11:30-13.30: Vedbæk Kirke: Vi 

starter vores onsdagskom-
sammen igen! Alle er vel-
komne i sognegården.

19:00-21.00: Vedbæk Kirke: 
Tag dit håndarbejde med 
og kom til et par hyggelige 
timer i sognegården. Vi 
mødes onsdage i lige uger. 
Alle er velkomne. Ingen 
tilmelding. 

TORSDAG
11.00-12.30: Corona salon på 

skærmen. Arr: Frivillig-
center Rudersdal 

ONSDAG-FREDAG
Birkerød Bio
Alle forestillinger er aflyst 

- Biografen åbner igen 8. 
juni.

Reprise Teatret 
Alle forestillinger er aflyst 

- Biografen åbner igen 8. 
juni.

Gl. Holtegaard, Attemosevej 
170, Holte: Anna Bjerger 
med soloudstillingen »Dark 
Light« er åben nu og kan ses 
til 12. juli. Tirsdag-søndag: 
12.00-17.00, torsdag: 12.00-
20.00, mandag lukket. Des-
uden er der åbent i Thurahs 
Barokhave.

Atelier Laforce, Klintehøj 
Vænge 1 i Birkerød: Udstil-
ling med de to kunstnere 
Domitille Arai og Saeko 
Matsushita. Udstillingen 
vil køre frem til 30. sep-
tember. For fremvisning 
kan interesserede ringe til 
Christina på 30947531 eller 
maile på »christina@lafor-
ce.dk«. 

Birkerød Lokalhistoriske Ar-
kiv og Museum, Vilhelm la 
Coursvej 5, Birkerød holder 
åbent hver onsdag fra 10.00-
12.00 og 13.00-16.00. Derud-
over er der åbent alle dage 
efter aftale på telefon: 45 82 
00 36 eller 45 82 12 25.

Frederiksborg Amts Avis 
bringer dagligt »Tid og 
Sted« for Rudersdal Kom-
mune. Har du et arrange-
ment - måske udendørs så 
skriv til os på rudersdal@
sn.dk. Det er en gratis ser-
vice for vores læsere.

BIOGRAFER

UDSTILLINGER

Ejerlejlighed på Linde Alle 
17, st. tv, Nærum, solgt for 
4.095.000 kr. d. 15-04-2020

 Ejerlejlighed på Byagervej 
93, st. th, Birkerød, solgt for 
1.950.000 kr. d. 29-04-2020

 Villa på Vejlesøvej 84, Holte, 
solgt for 12.500.000 kr. d. 16-
02-2020

 Villa på Gl.Holte Gade 46, 
Holte, solgt for 6.600.000 kr. 
d. 16-04-2020

 Villa på Lærkebakken 24, 
Birkerød, solgt for 6.190.000 
kr. d. 17-11-2019

 Ejerlejlighed på Rudemar-
ken 41, 1, Holte, solgt for 
1.925.000 kr. d. 15-04-2020

 Ejerlejlighed på Kollemose-
vej 2A. th, Holte, solgt for 
5.600.000 kr. d. 08-01-2020

 Ejerlejlighed på Birkerød 
Parkvej 38, 2. tv, Birkerød, 
solgt for 1.775.000 kr. d. 14-
05-2020

 Villa på Bjerggårdsvænget 
13, Holte, solgt for 6.150.000 
kr. d. 12-02-2020

 Villa på Birkebakken 6, Hol-
te, solgt for 9.525.000 kr. d. 
02-02-2020

Villa på Stenløkken 92, Birke-
rød, solgt for 4.850.000 kr. d. 
20-01-2020

Ejerlejlighed på Teglgården 
66, 1. th, Birkerød, solgt for 
2.650.000 kr. d. 03-02-2020

Villa på Carinaparken 41, Bir-
kerød, solgt for 5.800.000 kr. 
d. 17-01-2020

Ejerlejlighed på Langebjerg 
34, 3. tv, Nærum, solgt for 

2.775.000 kr. d. 27-02-2020

Ejerlejlighed på Skyttebjerg 
38D, Nærum, solgt for 
1.865.000 kr. d. 12-02-2020

Ejerlejlighed på Skodsborg-
parken 28, 2. th, Skodsborg, 
solgt for 6.000.000 kr. d. 02-
02-2020

Villa på Hyldeageren 17, Ved-
bæk, solgt for 9.250.000 kr. 
d. 28-02-2020

Villa på Holmevej 15, Vedbæk, 
solgt for 6.100.000 kr. d. 21-
02-2020

Ejerlejlighed på Vejlesøpar-
ken 16, 1. tv, Holte, solgt for 
8.400.000 kr. d. 21-02-2020

Ejerlejlighed på Teglporten 
18, 2. tv, Birkerød, solgt for 
1.101.111 kr. d. 02-03-2020

Kilde: Boliga.dk

Nye naboer i Rudersdal Kommune


