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GUIDE  h ø j d e p u n k t e r

125 år under kuplen
Franske malerier, kvindelige rebeller, palmesus og jubilæumsøl. 

Glyptoteket fejrer i år sit 125-års jubilæum og udvider i den anledning ak-

tiviteterne med et større jubilæumsprogram, der bl.a. byder på koncerter 

og langbordsmiddag, og så har Carlsberglaboratoriet udviklet en særlig 

Glyptoteksøl med inspiration fra planternes i museets vinterhave. Det 

hele kan selvfølgelig kombineres med et besøg i de faste udstillinger, der 

rummer mesterværker af bl.a. Manet, Gauguin, van Gogh og Renoir eller 

i særudstillingen “Suzanne Valadon – model, maler, rebel” om den fran-

ske kunstner, der trodsede både køn og kår og konfronterede datidens 

sociale normer og blev den første selvlærte kvinde til at udstille på Salon 

de la Nationale des Beaux Arts.  

Se hele programmet på Glyptoteket.dk.

MAD I ET NYT LYS

Hvordan ser vores mad og måltidskul-

tur ud set gennem kunsten? Det sætter Gl. 

Holtegaard fokus på i udstillingen “MAD”, der 

både viser barokke malerier og nye værker 

af ire af tidens toneangivende kunstnere; 
Rolf Novotny, Emily Gernild,  

Silas Inoue og Anna Stahn. 

Gl. Holtegaard, 19. august – 12. februar. 

EN BLOMSTRENDE ARV

Flora Danica-stellet er verdens bedst 

bevarede pragtstel fra 1700-tallet, og det 

viser et af enevældens helt store prestige-

projekter, nemlig at kortlægge den vilde dan-

ske lora fra blomster til plante og svampe. 
Nu vises prestigeporcelænet, som består 

af mere end 1500 dele, frem i en storstilet 

udstilling.

Koldinghus, fra juni 2022.

SOMMERHUS GENNEM GENERATIONER

Primitiv afslapningi landlige omgivelser 

eller lystslot-stemning med havudsigt? Tag 

med på en rejse gennem arkitektur og histo-

rie og se, hvordan sommerhuset har udviklet 

sig gennem det 20. århundrede, og hvordan 

det står til med natur og  

landskab i ferielandet. 

Utzon Center, til 30. december. 
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