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Alt tømrer og snedkerarbejde udføres
 Vinduesudskiftning • Tagrenovering • Tilbygninger • Total entreprise

Ring for et uforpligtende tilbud
www.a lca-g ruppen .dk  T l f  4447  0717

Besøg os på www.boligfinish.dk

ALT MALER, TØMRER, 
MURERARBEJDE

Istandsættelse af boligen inde og ude.
Ring for gratis besøg incl. tilbud 

v/ Michael Ryge 27 33 00 26

SNEDKERE OG TØMRERE

Malerier og dødsbo købes

Kommer på hele Sjælland

28 40 01 31  ab@tanke.dk

              Havemand m/k

       Vedbæk, 15 timer pr. uge

   Skøn privat have med positive

  ejere søger energisk havemand.

  Du planlægger indenfor normal

  arbejdstid. Du er ansvarsbevidst

  og fit. Skriv venligst til os på:

      havemand.ch@gmail.com

SKROTBIL KØBES KONTANT

Skrotbil købes for op til 5000
kroner kontant eller mere, gratis
afhentning & afmelding

TROELS: 40114453

Købes

Møntsamlinger store som
små, sedler, medaljer,
rodekasser - både danske og
udenlandske, frimærker guld
og sølv har også interesse
Ring uforpligtende 40357059

Kontakt 40357059

KØBES
TEAK- OG PALISANDER 

MØBLER.

DØDSBO KØBES OG 

RYDDES.

STORE KONTANTPRISER 
GIVES FOR KOMMODER, 
CHATOLLER, LAVE SKÆNKE,  
SPISEBORDE, STOLE M.V. 
ALT KAN HAVE INTERESSE.

LÆDERMØBLER FRA 
1960erne

DESUDEN LAMPER, 
PORCELÆN, MALERIER, 
FIGURER, ANTIKKE 
MØBLER MV.

VI KOMMER OVERALT – 
AFSTAND INGEN HINDRING.

RING TIL PAW PÅ 

TLF. 40 44 18 67 

   KØBES - KØBES - KØBES
      Alt fra 2. Verdenskrig

Vi køber både Tyske effekter    
          og fra effekter fra
     Modstandsbevægelsen. 
    Danmarks højeste priser
       gives. Ærlig og seriøs
          handel samt gratis
    vurdering af alle effekter.

      Jeg træffes pr. telefon.
       Kim Jens - 2168 0333TRÆFÆLDNING

Tyske efterladenskaber
Søges/Købes
Tyskerhjelme, Bajonetter,
Skråhuer, Medaljer, Flag,
Armbind, Daggerter,
Kikkerter, Anden Tysk
Udrustning samt Dansk
modstandsbevægelse. 
Ring: 20211446
Mail; kthansen@email.dk

Rengøring
Tillidsfuld – stabil – effektiv – professionel

Trænger dit hjem til en hoved- eller alm. rengøring?

     -  Hovedrengøring
     - Flytterengøring
     - Privatrengøring

Rengøring i det klassiske område; afkalkning
af klinker og fl iser, aftørring af radiatorer,
døre, dørkarme, paneler, skabslåger,
køkkenskabe, ovnrens,
køleskabe – indvendig og udvendig.

70 20 63 73 • info@renterhverv.dk
www.renterhverv.dk

Husk
håndværker-

fradraget

- Vinduespolering
- Tæpperensning

LEIF IVERSEN
VVS-installationer Aps

GARANTI

45 81 68 77
Hammerbakken 28, Birkerød

leiiversenvvs.dk

leiiversenvvs@mail.tele.dk

ElEktrikErEn
Lars Bonde Aut.El-installatør

Tlf. 40537918

Installation af HPFI-afbryder 40A 

til private. 

Tilbud kun 1.250 kr. inkl.moms

RENGØRING

ADVOKATER

MURERE

HÅNDVÆRKERE

EL-INSTALLATØRER

KØB OG SALG

LOPPEMARKED

Advokaterne

Hans Henrik Stener

Lene Juhl Stener

Holte Midtpunkt 20, 2. sal
2840 Holte

Tlf. 45414503

www.adv-stener.dk

www.elmesteren.dk

Aut. El-installatør 

   Jan Andersen 

40 77 66 79

 El Eftersyn  IHC

 El-Installationer 

 Alarm / Sikring

 Data Installationer

TAST-SELV ANNONCER FRA PRIVAT  
TIL PRIVAT I AVISEN OG PÅ NETTET

Tillykke/Tak •  Boligleje/-fremleje •  Loppemarked •  Job/Privat  
Køb/Salg •  Efter-/Fremlysning •  Personkontakt

WWW.TASTSELVANNONCER.DK
Vælg avis, byg annoncen og betal med kort

Har du ikke mulighed for at booke via nettet, kan du kontakte os: 
Tlf. 8888 4315

VVS

 Træfældning
 Stubfræsning
 Haverydning
 Topkapning

Fuld forsikringsdækning

Se mere på rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

MØNTER KØBES
Mønter, pengesedler, frimærker, 
guld & sølv, smykker, ure og 

diverse samlerobjekter købes.

Tlf. 20999520

KUNST Den lokale billedhug-
ger og grafiker Joseph Sal-
amon udstiller 3. - 28. februar 
skulpturer, grafik og akvareller 
i Caféen i Aktivitetscenter Tegl-
porten i Birkerød. 

Tirsdag 8. februar vil der 
desuden være fernisering fra 
klokken 14-15, hvor kunstne-
ren vil være til stede.

Joseph Salamon er professi-

onel billedkunstner - uddan-
net på kunstakademierne i 
Italien og Danmark. Han har 
en aktiv udstillingsvirksom-
hed på museer, i gallerier og 
kunstforeninger og har udstil-
let talrige gange censureret i 
Danmark og internationalt. 
Han har udført en lang ræk-
ke udsmykningsopgaver og er 
repræsenteret på flere museer 

i Danmark og i resten af ver-
den. Joseph Salamon er æres-
medlem i Dansk Billehugger-
samfund og i år har han 75-års 

jubilæum i sit kunstneriske 
virke. Han omsætter oplevel-
ser og iagttagelser til kunstne-
riske udtryk. Hans værker har 
en naturalistisk eller abstrakt 
form alt efter opgavens beskaf-
fenhed. På ferniseringsdagen 
vil det være muligt at få nær-
mere forklaringer på kunstne-
rens arbejdsmetoder.

Udstillingen kan ses i 
Caféens åbningstider som 
er: Mandag-torsdag klokken 
9-15.30. Fredag klokken 9-15 
samt lørdag og søndag klok-
ken 11.30-13.30.

Udstiller skulpturer, 
akvareller og grafik

Joseph Salamon udstiller i Aktivitets-

center Teglporten. 

Af Pernille Borenhoff

UDSTILLING Med gangsyste-
mer af navlestrengs-lignende 
kabler, brummende, kødelige 
ventilationsskakte og organer 
i sakrale formationer omdan-
ner den danske billedkunst-
ner Marie Munk Gl. Holte-
gaard til et okkult datacenter, 
hvor menneskekroppen, spiri-
tualitet og den digitale verden 
smelter sammen i udstillingen 
Big Energi, der er kunstnerens 
hidtil største soloudstilling.

Big Energy er en slags 
okkult datacenter, hvor iskold 
teknologi møder den varme 
biologiske krop. Marie Munk 
skaber med sit visuelle sprog 
en sanselig helhedsoplevel-
se, der med referencer til både 
sci-fi og nutidens spiritualitet.

På udstillingen inviteres 
publikum ind i et besynder-
ligt gangsystem af organisere-

de navlestrengs-lignende kab-
ler, der snor sig gennem den 
barokke arkitektur, hvor køde-
lige ventilationsanlæg sum-
mer svagt. Rejsen gennem Big 
Energy bliver gradvist mere 
okkult og vildtvoksende jo 
dybere publikum bevæger sig 
ind i udstillingen. 

Kunstneren etablerer en 
fortælling og udvikling gen-
nem sit værk, hvor hun peger 
på aktuelle problemstillinger 
i vores samfund, men også på 
forestillinger om fremtiden. 
Med Marie Munks egne ord 
er “Big Energy som en para-
sit, der tager bolig på stedet”. 
Udstillingen lader kunsthal-
lens historiske bygning stå til-
bage som noget fra fortiden, 
som en fremtidsverden har 
overtaget.

Digitale teknologier

Marie Munk er optaget af, 

hvad det betyder for vores 
kropslige eksistens, når digi-
tale teknologier rykker tæt på 
og ind kroppen i form af fx 
smartphones, fitness-apps og 
digitale måle-devices. Tekno-
logier som konstant appelle-

rer til vores opmærksomhed, 
nysgerrighed og trang til selv-
optimering, mens de høster 
vores data.

Munk udforsker også, hvad 
det betyder for os, når spirituel 
dyrkelse smelter sammen med 

teknologien og knytter bånd 
mellem menneske og digitale 
systemer. 

Kunstneren er blandt andet 
inspireret af den israelske 
historiker Yuval Noah Hararis 
begreb dataisme. Ifølge Hara-
ri kender digitale teknologier, 
der opererer på baggrund af 
enorme datamængder, algo-
ritmer og stor computerkraft, 
os snart bedre, end vi kender 
os selv, og vores tiltro til dem 
stiger støt.

Marie Munk (f. 1988) bor 
og arbejder i København. Hun 
har en BA i Modedesign fra 
Kolding Designskole fra 2013 
og en MA fra Royal College of 
Art i London i Mixed Media fra 
2016. 

Hun har blandt andet haft 
en soloudstilling på Tranen 
(2019) og er repræsenteret i 
Arkens faste samling.

I 2020 blev Munk tildelt 
Carl Nielsen og Anne Marie 

Carl-Nielsens Legats talent-
pris, og i efteråret 2021 blev 
hun udvalgt til Bikubenfon-
dens atelierprogram TO GO.

Fremtiden har overtaget Gl. Holtegaard 
Menneskekroppe, spiritualitet og den digitale verden smelter sammen i Marie Munks udstilling  Big Energy. 

Navlestrengslignende kabler snor sig gennem Gl. Holtegaards barokke arkitektur. 

FAKTA

BIG ENERGY

•   Hvad: Big Energy

•   Hvem: Marie Munk

•   Hvor: Gl. Holtegaard, 
Attemosevej 170

•   Hvornår: 27. januar 
til 20. marts. Tir.-søn. 
kl.12-17. Tor. kl. 12-20. 
 

Der vil løbende være  
arrangementer forbundet med 
udstillingen. Læs programmet 
på Gl. Holtegaards hjemmeside.


