MARKEDER
FARUM
Furesøens loppemarked, som selv kalder sig verdens hyggeligste,
rigtige loppemarked, er klar med en ny sæson lopper fra 24. april.
Traditionen tro foregår markedet hver søndag kl. 9-14 på Rådhustorvet ved Farum Bytorv. Furesøensloppemarked.dk.

AARHUS
Aarhus’ smukkeste loppemarked, lyder overskriften, når der i påsken
er Fleas & Trees loppemarked i Botanisk Have i hjertet af byen.
Her slår private loppesælgere boder op og sælger ud fra gemmerne.
16.-17. april kl. 10-16. Aarhusloppemarked.dk.

ROSKILDE
Møbler, kunst, plakater, kunsthåndværk, boliginteriør og meget mere
er på programmet, når Musicon Designmarked åbner 23.-24. april i
Musicons Hal 9 i Roskilde. Her sælger både upcoming og etablerede
kunsthåndværkere deres produkter. Lørdag er der åbent kl. 11-17,
søndag kl. 10-16. Musicon-designmarked.dk.

KØBENHAVN K
Københavns Loppetorv på Israels Plads har taget hul på en ny sæson.
Staderne vil være fyldt med både kunst, antikviteter og design fra
både private og erhvervsdrivende. Markedet har åbent hver lørdag kl.
8-18. Kbhloppetorv.dk.

EMDRUP
I Københavns nordvestkvarter er det populære Københavnstrup
loppemarked klar til at tage hul på en ny sæson den 24. april, og
herefter hver søndag kl. 10-16. Kobenhavnstrup.dk.

AARHUS OG HORSENS
Der er masser af gode loppefund i sigte, når Habengut Marked
tager hul på en ny loppesæson med to store weekendmarkeder. Den
26.-27. marts går det løs i Rå Hal på Godsbanen i Aarhus, og den
23.-24. april er det Fængslet i Horsens, der fyldes med retro-, industriog vintageeffekter, keramik, smykker, nips og finurlige fund.
Habengutmarked.dk.

f UDSTILLING
FANTASIFULDE FARVER
Malene Landgreen: Goodness Gracious! Gl. Holtegaard, Glholtegaard.dk.
8. april-3. juli.
Hun er kendt for sit sanselige farveunivers, og fra april kan du opleve nye værker
fra Malene Landgreen på Gl. Holtegaard. Den danske billedkunstner skaber
både værker til museets udstillingsrum og til den historiske barokhave. Malene
Landgreen er kendt for sine udsmykninger af ofentlige bygninger som Aarhus
Universitet, men også for eksempelvis i udstillingen Matisse & på Statens
Museum for Kunst i 2005 at skabe det farverige plateau, der dannede baggrund
for Matisses malerier.

