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Goodness Gracious!

Malene Landgreen har skabt et sanseligt modsvar til Gl. Holtegaards enevældige barokstrukturer. Udstillingen kan ses til 3. juli.
UDSTILLING I en stor soloudstilling indtager den danske
billedkunstner Malene Landgreen Gl. Holtegaards arkitektoniske rum både ude og inde,
hvor hun med udstillingen
Goodness Gracious! skaber et
sanseligt modsvar til de enevældige barokstrukturer i hus
og have.
Landgreen går til den storladne barokke atmosfære
med et humoristisk blik for
fordums enevældige, aristokratiske iscenesættelser, som
barokanlægget repræsenterer.

Puttier og velvoksne græske guder
med abstrakte fortolkninger af demonstrationsskilte. Foto: Bjørn Pierri
Enevoldsen

Med en serie af meget store værker, der strækker sig i et
forløb gennem hele kunsthallens indendørs udstillingsarealer interagerer Malene Landgreen med barokanlæggets
stringente grundplan.
Malene Landgreen (f. 1962)
bor og arbejder i Berlin og
København. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske
Kunstakademi i 1994. Landgreen har igennem sin karriere produceret flere end 75
offentlige og private udsmykninger. Hun har deltaget i over
80 udstillinger, og hendes værker er repræsenteret i væsentlige danske museer og private
samlinger som bl.a. Statens
Museum for Kunsts, ARoS og
Ny Carlsbergfondet.

Masser af tallerkener
Malene Landgreen, der har sit
afsæt i maleriet, udvider desuden sin praksis på denne
udstilling med skulpturelle
værker. Resultatet er en skulpturel langbordsopdækning
ned gennem anlæggets hovedakse samt en stille manifestation, hvor hun forsyner havens
statuer af små buttede puttier
og velvoksne græske guder
med abstrakte fortolkninger

af demonstrationsskilte.
På forpladsen bliver publikum
budt velkommen af søjler af

stablede tallerkner, hvorpå der
er dækket op til fuglene med
frø, korn og fedt.

Mød kunstneren
Gl. Holtegaard inviterer til

Liveaften 12. maj kl. 17-19:30,
hvor man kan møde billedkunstner Malene Landgreen
og designer Bettina Bakdal
samt opleve en performance af
den fransk-danske kunstner Al
Masson. Arrangementet byder
desuden på fællesspisning og
et glas vin.
Der vil i løbet af udstillingsperioden være flere arrangementer. Blandt andet Kunst
& Cider, Art Walks og Garden
Walks.
Programmet offentliggøres løbende på Gl. Holtegaards
hjemmeside.
Udstilingen er åben tirsdag-søndag kl. 12-17, torsdag
kl. 12-20.
Udstillingen er støttet af
Louis-Hansen Fonden, William Demant Fonden, Ernst B.
Sunds Fond, Toyota-fonden,
Oda og Hans Svenningsens
Fond og I. F. Lemvigh Müllers
Fond. Gl. Holtegaards udstillingsprogram 2022 støttes af
Augustinus Fonden og Statens
Kunstfond. /peb

Vi søger designmøbler, keramik,
moderne og ældre kunst, sølv
og ure af god kvalitet

Skuespiller Pernille Sørensen og litterat Maja Lykketoft dramatiserer Frederike
Bruns liv på Sophienholm.

Frederike Brun
vækkes til live
I en vandrende forestilling f ører
skuespiller Pernille Sørensen og litterat Maja Lykketoft børn og voksne
ind i Frederike Bruns liv på Sophienholm
TEATER Friederike Brun var en
af guldalderens vigtigste salonværtinder. For 200 år siden
residerede hun sammen med
sin mand Constantin Brun på
Sophienholm. Friederike var
stedets gæstfrie værtinde, der
inviterede datidens førende
kunstnere og kulturpersonligheder fra ind- og udland til sine
berømte saloner.
Hun sprængte rammerne
for, hvad kvinder måtte, gjorde og kunne i forhold til både
moderskab, kærlighed og karriere, og dette er muligheden
for at opleve, når hun genbesøger sit Sophienholm 8. og 15.
maj ved til en vandrende forestilling, hvor skuespiller Pernille Sørensen og litterat Maja

Lykketoft dramatiserer hendes
liv og tidens saloner på Sophienholm.
Forestillingen anbefales til
børn over 12 år, og vandringen foregår i let kuperet terræn uanset vejret.
Billetter a 170 kroner inkl.
entré til udstillingen Spor af
Niels Bohr købes på Sophienholms hjemmeside. /peb

FAKTA
Mødested: foran obelisken ved
parkeringspladsen
Hvornår: 8. og 15. maj
kl. 13 og kl. 15.

Vi giver gerne
en uforpligtende
vurdering.

Sidste indlevering 17. maj
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Hiphopfest i Templet
Mc Einar, thaimad, breakdance og graffiti. 14. maj tager
Templet gæsterne tilbage til 80’erne.
FEST Når Templet den 14. maj
inviterer til BACK 2 THE OLDSCHOOL JAM bliver det med et
spring tilbage til tiden, hvor
hiphopkulturen startede i
Danmark.
“Vi har taget fat i undergrunden af dansk hiphop graffiti - breakdance, og flere
af de musikere og graffitimalere, der optræder, har været
forgangspersoner til at skyde hiphop i Danmark i gang
tilbage til 1984,” siger Cecilia Cresso, spillestedsleder i
Templet.

Begivenheden er et todelt
event, der allerede starter i Templets baghave fra
kl. 15-18, hvor der er gratis adgang. Ud over musikken kommer Great-Rens-JestTwice-Mono-Dusk-Pheo-ReskSire og maler graffiti på opstillede plader i Templets baghave til tonerne af DJ Kruzh´em,
der er en af Danmarks mest
talentfulde undergrunds DJ´s.

Mikrobryg og rap
Det sociale mikrobryggeri
People Like Us vil stå for for-

friskninger fra deres mobilbar, og hvis du ikke allerede
kender maden fra Roskilde
Festival eller deres faste lokation i Hellerup, sørger Thai Lanna for, at du kan få stillet sulten med favoritretterne fra det
thailandske køkken.
Kl. 20 bydes der velkommen indenfor i Templet (entrébillet er påkrævet), hvor et hav
af oldschool hiphopartister vil
spille. Blandt andre den første og kendte dansksprogede
rap-gruppe Mc Einar.
/peb

EN MAGISK AFTEN

PÅ KRONBORG

GREATEST HITS 1605
CHRISTIAN 4.S POPMUSIK

14. MAJ KL. 19.30
KRONBORG.DK

Tilmeld dig SPOTdeals nyhedsbrev
og få masser af inspiraion
il nye oplevelser

Scan QR-koden
eller gå ind på
spotdeal.dk/ilmeld

4-reters middag hos
restaurant Mercante
Nyd en fabelagig, italiensk 4-reters
middag hos restaurant Mercante, der
består af udsøgte klassikere som
carpaccio, kammuslinger, oksemørbrad
og delikate desserter. Oplev den smukt
indretede og stemningsfulde restaurant
i Valkendorfsgade.

Det 40 mand store Kuhlaukor fremfører kendte danske sange og udenlandske
satser i Christianskirken mandag 9. maj. Pressefoto

Kuhlakoret
synger i
Christianskirken
Inviterer til gratis forårskoncert
med fællessange mandag 9. maj.
KONCERT Kuhlaukoret holder
forårskoncert mandag 9. maj
kl. 19.30 i Christianskirken i
Kgs. Lyngby, hvor der er gratis
adgang.
I koret er der 40 medlemmer, som fremfører et bredt
repertoire af kendte danske
sange og udenlandske satser.
Det hele er sammensat af
korets dirigent Per Rathje, som

AUKTIONSHUSET.COM

INDLEVERING TIL
SOMMERENS
KVALITETSAUKTION

Templet er gået i det nostalgiske hjørne og inviterer til hiphop-fest den 14. maj

vil føre koret igennem de forskellige numre. Dertil kommer
forårets fællessange, hvor tilhørerne også stemmer i.
Er man mand eller kvinde
med lyst til at synge, er man
meget velkommen i koret.
Man kan ringe til formand
Axel Pfeiffer på 2395 8092 for
at høre nærmere.
jesl

Normalpris

Spar

449,-

51%
Fra

Køb senest 12. maj 2022
på spotdeal.dk

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

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

219,-

