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HANDELSLIV

Støt din by  
- køb lokalt 
sn.dk/rudersdal

TAST SELV

Tast din annonce 
- se den med det samme 
- og betal med kort

 

Alt dette via vores hjem-
meside sn.dk/rudersdal

Havearbejde

Hjælp søges til at slå min
græsplæne i Paradiskvarteret i
Holte
Torben Schmidt / 28898094

SKROTBILER KØBES KONTANT

Skrotbiler købes for op til 5000
kroner kontant, gratis
afhentning & afmelding

TROELS: 40114453

Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du
vil arbejde, inden for deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

STILLINGER

Købes Märklin Togbane
Gerne større anlæg til märklin 
Købes af privat 
Kontakt tlf. 20 95 45 45

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 

PRIVATANNONCER
WWW.TASTSELVANNONCER.DK

MURERE

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

Nordsjællands IT Service 
IT løsninger der virker...

   Telefon 45 82 05 20 
WWW.NSITSERVICE.DK

Professionel IT Support 
tilbydes erhverv og private

•IT Support & IT Installation 

•Netværk, Wi-Fi & Internet 

•Mail, Exchange & Outlook 

•IT-Sikkerhed, NemID/MitID 

•Server, Cloud & Backup 
•PC & Windows Service 
•Mac & macOS/OS X Service 
•IT Service & Support aftaler

ROLEX URE KØBES
Af samler. Gode priser gives,
afhængig af stand. Gerne
ældre ure.
Ring for en snak:
29723811

VINE KØBES
Af samler. Har du vine
liggende I kælderen? Enkelte
flasker eller større samlinger.
Gode priser gives. Også
Champagne, Portvine.
Ring 29723811

H Privat rengøring
H Hovedrengøring
H Flytterengøring
H Vinduespolering 
H  Tæppe og møbelrens
H  Tømning af dødsboer

RengøringRengøring
Trænger dit hjem til en Trænger dit hjem til en 

grundig professionel grundig professionel 
hovedrengøring?hovedrengøring?

EL-INSTALLATØRER

www.elmesteren.dk

Aut. El-installatør 
   Jan Andersen 

40 77 66 79
 El Eftersyn  IHC
 El-Installationer 

 Alarm / Sikring
 Data Installationer

 Træfældning
 Stubfræsning
 Haverydning
 Topkapning

Fuld forsikringsdækning
Se mere på rp3.dk
Tlf. 22 82 08 67

RENGØRING

ElEktrikErEn
Lars Bonde Aut.El-installatør

Tlf. 40537918
Installation af HPFI-afbryder 40A 

til private. 
Tilbud kun 1.500 kr. inkl.moms

IT OG COMPUTER-
SERVICE

TRÆFÆLDNING
DEN SEJE GARTNER.DK
•  Alm / grovere  

havearbejde

•  Træfældning 

• Ukrudt mellem fliser

• Hækklipning / Beskæring

• Fliser, sten og belægning

TLF. STEEN  
51 94 02 49

BENYT  
HÅNDVÆRKER-
FRADRAGET

HAVEHJÆLP

LEIF IVERSEN
VVS-installationer Aps

GARANTI

45 81 68 77
Hammerbakken 28, Birkerød

leifiversenvvs.dk
leifiversenvvs@mail.tele.dk

MurerMester
Michael e. larsen a/s

22 63 81 62
michael@murermesterlarsen.dk 

www.murermesterlarsen.dk

VVS

KØBES

Af Lars Sandager Ramlow

KUNST Gl. Holtegaard inviterer 
alle til udstillingsåbning tors-
dag den 18. august fra klokken 
17.00-19.00. Aftenen byder på 
åbningstale og bløde DJ-toner 
samt bobler, kanapéer og bug-
nende frugtfade.

Og netop det gode til 
maven og til ganen er omdrej-
ningspunktet for den kom-

mende udstilling med titlen 
“MAD MAD MAD – i barok og 
samtidskunst”. 

Gennem ny og ældre kunst 
stiller udstillingen nemlig 
skarpt på mad og måltidskul-
tur før og nu. 

"Udstillingen kredser om 
mad – og mad i overflod, om 
guilty pleasures, madens san-
selige fryd, dekadente, luksuri-
øse måltider, der får mundvan-
det til at løbe, men også om 
deres vrangsider. Her indstiller 
vi med andre ord blikket på en 
privilegeret verdens madkul-
tur set gennem kunsten med 
barokken som historisk spejl,“ 
fortæller Kit Leunbach, der er 
kurator på Gl. Holtegaard.

Hun fortsætter:
"Udstillingen viser blandt 

andet en spyttende østersda-
me i en fontæne, et syv meter 

langt grillspyd med mere eller 
mindre spiselige ingredien-
ser, et foruroligende opvaske-
scenarie, rådne citroner og 
maleri af dekadente madop-
stillinger, der minder os om 
vores egen forgængelighed.“

Kunsten har på tværs af 
historien sat måltider i sce-
ne og kastet lys over madens 
betydning som andet og mere 

end det brændstof, der hol-
der vores biologiske kroppe i 
gang.

"I MAD MAD MAD møder 
vi maden som symbol, iden-
titetsmarkør, handelsvare og 
udtryk for placering på sam-
fundets rangstige. Vi oplever 
kunstværker, der lægger op til 
at se på mad og måltidskultur 
med et fornyet blik,“ forklarer 
Kit Leunbach.

Udstillingen tager sit afsæt 
i et udvalg af malerier fra 
1600-tallet. Fem af barokkens 
malere; italienske Felice Bosel-
li (1650-1732), nederlandske 
Pieter Claesz (1597-1661), Gil-
lis van Hulsdonck (1625-1669) 
og Frans Snijders (1579-1657) 
samt tyske Abraham Mignon 
(1640-1679) specialiserer sig 
i at male madmotiver og er 
med til at gøre madmotivet til 

en selvstændig genre i maler-
kunsten. 

"Med imponerende teknisk 
kunnen maler de overdådige 
opstillinger af skaldyr, frugt, 
brød, vin og kød. Dramatiske 
iscenesættelser af alt, hvad 
det sultne hjerte kan begære. 
Malerierne er ladet med sym-
bolske betydninger. På den 
ene side er de skildringer af 
livets overflod og sanselige 
glæder, samtidig er de påmin-
delser om livets flygtighed. På 
den måde skabte de i deres 
egen tid stof til eftertanke helt 
i stil med, hvordan maden og 
den tilhørende forbrugskultur 
rejser moralske, etiske og livs-
stilsmæssige spørgsmål i dag,“ 
siger Kit Leunbach.

De fire danske billedkunst-
nere Emily Gernild (f. 1985), 
Silas Inoue (f. 1981), Rolf Now-

otny (f. 1978) og Anna Stahn 
(f. 1994) har alle skabt helt nye 
værker til udstillingen med 
inspiration fra barokken.

Katalog og lerværksted
Sammen med udstillingen 
udgiver Gl. Holtegaard et kata-
log i både tekst og billeder. Gl. 
Holtegaard tilbyder også et 
kreativt lerværksted under 
hele udstillingsperioden. Her 
kan børn såvel som voksne 
eksperimentere med ler inspi-
reret af udstillingen.

Udstilligen bliver desuden 
suppleret af et rigt program 
spækket med aktiviteter.  

Programmet offentliggø-
res løbende på Gl. Holtegaards 
hjemmeside.

Efter åbningen 18. august 
løber udstillingen til og med 
søndag 12. februar 2023

Ny udstilling hvor mad virkelig er kunst...

Anna Stahn med værket ”Googie oy-
ster” fra 2021. Foto: Brian Kure

18. august åbner en 
ny udstilling på Gl. 
Holtegaard under 
overskriften “Mad 
Mad Mad” og med 
tilføjelsen - i barok 
og samtidskunst.


