
Forfattersyn på 
Trine Søndergaard 
Merete Pryds Helle  
om Trine Søndergaard

Tirsdag, 23. februar kl. 17
 

Mød forfatter Merete Pryds Helle på Gl. Holte-
gaard, når hun fortæller om sin fascination af Trine 
Søndergaards kunst og de paralleller, hun ser til 
sit eget forfatterskab. De to kunstnere deler fx en 
interesse for kvinders erfaringer og for forholdet 
mellem det synlige og det usynlige, det simple og 
det komplekse. 
  Merete Pryds Helle (f. 1965) har et  omfattende 
forfatterskab bag sig. Hun er bredt kendt for 
slægtsromanen Folkets Skønhed fra 2016, som 
vandt De Gyldne Laurbær. Senest udkom i 2019 
romanen Nora, der nyfortolker Henrik Ibsens 
 klassiker Et Dukkehjem.

Ida Luka Holmegaard  
om Trine Søndergaard

Tirsdag, 23. marts kl. 17

Oplev forfatter Ida Luka Holmegaard forholde sig 
til Trine Søndergaards aktuelle udstilling Nearly 
Now, hvor kroppe, tøj og virkeligheder mødes på 
tværs af tid. 
 Ida Luka Holmegaards udgav i foråret 2020 
 bogen Look, der undersøger tøj, tekstiler, køn og 
mode og den forvandlingskraft, der kan ligge i at 
klæde sig på og skabe et look. 
 Ida Luka Holmegaard (f. 1990) har blandt 
 andet tidligere udgivet den anmelderroste roman 
GRACELAND, som var nomineret til Politikens 
Litteraturpris. Hen har desuden både fungeret som 
podcastvært og bidraget til dagblade og tidsskrifter 
med tekster og essays. 

Billet til Forfattersyn på Trine Søndergaard købes 
via www.glholtegaard.dk 
Voksen 95 DKK / Seniorer og studerende 85 DKK / 
KLUBmedlem 30 DKK
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TRINE SØNDERGAARD
	 Nearly	Now05.02.— 
05.04.21

Artist talk
Trine Søndergaard i samtale 
med Maria Gadegaard 

Tirsdag, 9. marts kl. 17

Mød Trine Søndergaard i samtale med Gl. Holte-
gaards direktør, Maria Gadegaard, om den aktuel-
le udstilling. På en tur rundt i udstillingen vil kunst-
neren blandt andet fortælle om sit arbejde med tid 
som tema, med historiske tekstiler og beklædning 
og med Gl. Holtegaards særlige arkitektur og 
 historie. 

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

Kunst & cider
Få en særlig introduktion til udstillingen TRINE 
SØNDERGAARD: Nearly Now på 15 minutter af en 
af Gl. Holtegaards kunstfaglige medarbejdere. Nyd 
samtidig et glas af Gl. Holtegaards friske og boblen-
de æblecider.

Jeg dør en smule for hvert sekund, der går
v. direktør, Maria Gadegaard
Onsdag, 3. marts kl. 14

Portrættet, der vender sig bort
v. kurator, Marie Oxholm Zigler
Onsdag, 17. marts kl. 14

Møder på tværs af tid
v. formidlingsansvarlig, Maja Gro 
 Gundersen
Onsdag, 31. marts kl. 14

Kunst & cider er GRATIS, når entréen til udstil-
lingen er betalt
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Program



Aktiviteter for 
børn & voksne
Kreativt værksted 
– fotografi og tegning

5. februar – 5. april 2021 
Alle dage i kunsthallens åbningstid

Hver dag byder på kreative aktiviteter i udstillin-
gen TRINE SØNDERGAARD: Nearly Now, når vi 
 arbejder med portrætfotografi og tegning i det 
kreative værksted. 
 Værkstedet er et formidlingstilbud til børn og 
voksne, hvor vi forholder os til Trine Søndergaards 
kunst gennem kreativ udfoldelse. Børn benytter 
værkstedet sammen med en voksen.
 OBS: Aktiviteter med fotografi kræver egen 
medbragt smartphone/tablet med kamera.

Billet til værkstedet købes i kunsthallens billetsalg 
Voksen 15 DKK / Barn 15 DKK

Fotoworkshop

Lørdag, 27. marts kl. 13-16

Deltag i en hyggelig fotoworkshop for børn og 
voksne, hvor vi blandt andet prøver kræfter med 
portrætfotografi. Vi finder inspiration i Trine 
 Søndergaards kunst. Fotoworkshoppen foregår i 
det kreative værksted i selskab med fotokunstner 
og formidler Ida Arentoft.
 Medbring en smartphone/tablet med kamera. 
Materialer er inkluderet i prisen. Børn deltager 
sammen med en voksen. Fra 7 år.

Billet til Workshop købes via www.glholtegaard.dk 
Voksen	125	DKK	/	Barn	(7-17	år)	125	DKK	/	
 KLUBmedlem 75 DKK

Art walks
Offentlige omvisninger i den aktuelle udstilling.

Torsdag kl. 14
18.2.

Søndage kl. 14
14.2. / 28.2. / 21.3. / 28.3. 

Art walks er GRATIS, når entréen til udstillingen 
er betalt

Garden walks
Offentlige omvisninger i Gl. Holtegaards historiske 
barokhave.

Søndag kl. 15
21.3. / 28.3

Billet til Garden walks købes på dagen i kunst-
hallens billetsalg 
Voksen 30 kr. / KLUBmedlem GRATIS

Gl. Holtegaard 
Attemosevej 170 
2840 Holte
4580 0878 
www.glholtegaard.dk

COVID-19 INFO
Gl. Holtegaard følger de danske 
 myndigheders retningslinjer i forbin-
delse med COVID-19. Der kan derfor 
ske ændringer i programmet. Hold dig 
opdateret på kunsthallens hjemmeside 
www.glholtegaard.dk. 
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