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"Tryk Til Tørre" foregår, hvis vejret tillader det, under åben himmel i Havarthigårdens have.

Grafiske værker BILLIGE BUSREJSER
4-5dg .... fra kr. 1298,under træerne STETTIN
BERLIN 4-5dg ....... fra kr. 1298,Jesper Just har i totalinstallationen 'Seminarium' forvandlet kunsthallen til et tech-poetisk væksthus. Foto: David Stjernholm

Kom på sci-fi-rejse
på Gl. Holtegaard
Kurator viser rundt
og fortæller i Jesper
Just-udstillingen
"Seminarium" på
tirsdag
ARRANGEMENT På Gl. Holtegaard kan man tirsdag 15.

juni kl. 17 få et unikt indblik i
udstillingen 'Jesper Just: Seminarium', når Gl. Holtegaards
kurator Marie Oxholm Zigler
viser rundt og fortæller om
samarbejdet med kunstneren
og de nervepirrende momenter under arbejdet med den
ambitiøse totalinstallation.
Billedkunstner Jesper Just
er blandt andet kendt for sit

filmiske univers og særegne
formsprog. Hans filmværker er
ofte blevet vist i store, skulpturelle installationer, der vækker
følelser og gør beskueren til en
medspiller i værket.
Lige nu viser han totalinstallationen 'Seminarium', som
er skabt specielt til Gl. Holtegaard.
Med udgangspunkt i Gl.

Holtegaards særegne historie
og arkitektur har Just forvandlet kunsthallen til et tech-poetisk væksthus for plante- og
menneskekroppe, hvor biologi og teknologi er smeltet
sammen.
Billetter til denne walkt
& talk er inklusiv adgang til
udstillingen og købes på www.
glholtegaard.dk. 
jesl

UDSTILLING Frugttræerne i
haven på Havarthigården i
Holte har blomstret og forsommerens milde og lyse aftener har for alvor sat ind.
Det danner i sig selv en fantastisk ramme for et stemningsfuldt arrangement, som
Grafisk Gruppe inviterer til
fredag 11. juni klokken 17-21.
Ved "Tryk Til Tørre" kan
man således opleve helt friske
grafiske værker, der hænger
rundt om i haven, mens man
nyder et glas vin og den forhåbentlig milde sommeraften.
Aflyses i tilfælde af regn.

Kgl. porcelæn

købes

Lundin
Vester Voldgade 21

33 13 21 11

HAMBURG 4-5dg fra kr. 1598,KRAKOW 7dg .......... fra kr. 4198,PRAG 5dg .................. fra kr. 2498,DRESDEN 5dg .......... fra kr. 1998,GOSLAR 5dg ............. fra kr. 3398,CELLE 5dg ................. fra kr. 2598,RÜDESHEIM 5dg ..... fra kr. 2998,-

1-DAGSTURE MED BUS

Lübeck/Bordershop1dg ..kr.
Rostock juletur 1dg .. fra kr.
Lübeck juletur 1dg ... fra kr.
Gavnø juletur 1dg ..... fra kr.
Sort sol 1dg ................ fra kr.

198,198,198,348,399,-

DANSKE REJSEMÅL MED BUS

BORNHOLM........5dg fra kr. 3998,SKAGEN vin/jazz....3dg fra kr. 2998,SKAGEN Juletur ...3dg fra kr. 2298,SORT SOL..............3dg fra kr. 1898,HOLMEGAARD .1dg fra kr. 699,-

SINGLEREJSER I OKTOBER

BORNHOLM .......3dg fra kr. 3398,ÆRØ ......................3dg fra kr. 1998,TANDLÆGEREJSER TIL POLEN
Få overslag inden du rejser til Polen
Kom til konsultation i DK - Pris 200,-

SKANREJSER.DK TLF 33132350

Naturskønt ophold
på Orø Kro
Find tid til ro og nærvær med et ophold på
den lille perle, Orø, i Isefjorden. Her finder
I skønne strande og hyggelige vandreruter
gennem smuk natur. Opholdet inkluderer
1 overnatning på den dejlige Orø Kro med
kaffe, kage, middag og morgenmad.
Normalpris

Spar

1590,-

37%

Køb senest 19.06. 2021
på spotdeal.dk

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Ring til SPOTdeal på 65 45 56 52

SPOTdeal tager forbehold for
eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

FOR 2
PERSONER

Fra

990,-

