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TID OG STED
TIRSDAG
11.00: Hovedbiblioteket i Birkerød, Fars legestue (0-5 år)
17.00-18.30: Furesøen, Legepladsen ved Vejlesø, På tur
langs Rudersdals blå åndehul. Arr: Holte Bibliotek.
17.00: Gl. Holtegaard, Foredrag ved Lotte Holm: Mad
& Køn.
17.30: Holte Kirke, Pasta-gudstjeneste.
19.30: Søholmskolen, afd. Toftevang, Birkerød Kammermusikforening præsenterer
Jonathan Swensen, cello.

ONSDAG
10.00: Bistrup Kirke, Babysalmesang.
10.30-12.00: Birkerød Sognegård, Historier om et liv inspiration til selv at skrive
om sit liv.
16.00-17.00: Hovedbiblioteket i
Birkerød, Den filosoferende
dronning ved filosof Martin
Munk.
20.00: Reprise Teatret, Teaterforestilling: Krigen har
ikke et kvindeligt ansigt.
Efter forestillingen kan
du opleve Pia Rosenbaum i
samtale med litteraturformidler Julie Garde fra Rudersdal Bibliotekerne.

BIOGRAFER
TIRSDAG
Birkerød Bio
18.30: After 4: After Ever
Happy
19.00: Bamse

Reprise Teatret
15.00: Official Competition
17.30: Notre-Dame i flammer
20.00: Bamse

ONSDAG
Birkerød Bio
19.00: Bamse
19.30: Ticket to Paradise

Reprise Teatret
12.00: Bamse
14.45: Notre-Dame i flammer

Nye naboer
Villa på Teglværksvej 54, Birkerød, solgt for 6.450.000 kr.
d. 02-04-2022
Villa på Pilegårdsparken 48,
Birkerød, solgt for 4.600.000
kr. d. 21-07-2022
Villa på Ellesøpark 31, Vedbæk, solgt for 8.295.000 kr.
d. 16-08-2022
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Udstilling: Mad med meget mere
OPLEVELSE: Gl.
Holtegaard præsenterer fem malerier
med prangende
madopstillinger fra
1600-tallet samt
nyskabte værker,
hvor fire samtidskunstnere kaster et
kærligt men kritisk
og humoristisk blik
på tidens madkultur.

Tekst og foto:
Pernille Borenhoff
RUDERSDAL: Fem barokværker udlånt fra Nivaagaard,
Statens Museum for Kunst
og Davids Samling åbner udstillingen MAD MAD MAD
på Gl. Holtegaard. Alle fem
malerier viser opstillinger
af mad. En opsprættet hjort,
saftige appelsiner, svulmende østers, blå vindruer, en
hel skinke og et flået oksehoved.
- Malerierne er iscenesat
dekadence og rummer skjulte symbolske hentydninger
til både nydelse, skam og
forgængelighed, forklarer

Kit Leunbach, der har kurateret udstillingen sammen
med Gl. Holtegaards kurator Marie Oxholm Zigler.
Malerierne er ladet med
symbolske betydninger; på
den ene side er de skildringer af livets overflod og sanselige glæder, samtidig er de
påmindelser om livets flygtighed.
- På den måde skabte de i
sin egen tid stof til eftertanke helt i stil med, hvordan
maden og den tilhørende
forbrugskultur rejser moralske, etiske og livsstilsmæssige spørgsmål i dag,
siger hun.
Gl. Holtegaard har ifølge
Kit Leunbach søgt og fået
lige præcis de barokke værker, som de ønskede. Og med
dem som udgangspunkt
præsenterer
kunsthallen
fire samtidskunstnere, der
alle tager temaet mad under
kærlig og kritisk behandling. Alle fires værker er
skabt netop til denne udstilling.
Den første af de samtidige
kunstnere, man møder på
udstillingen, er Emily Gernild, hvis store malerier af
mad er malet med blandt andet olie, akryl og harelim.
- Hun er optaget af madopstillinger og har også valgt

FAKTA
 Hvad: MAD MAD MAD
 Hvor: Gl. Holtegaard, Attemosevej 170
 Hvornår: Kan ses til 12. februar 2023, tir.-søn. kl.12-17,
tor. kl.12-20.

Arrangementer
 13. september kl. 17: Lotte Holm, professor i sociologi
med speciale i de kulturelle aspekter af mad og spisning, taler om forholdet mellem mad og køn. Arrangementet er en del af festivalen Golde Days.
 25. september kl. 11-15: Æbledag. Gl. Holtegaard fejrer
traditionen tro årets æblehøst i barokhaven. Børn og
voksne inviteres til at moste havens æbler og deltage i
alverdens familieaktiviteter under åben himmel.
 2. oktober kl. 15: Havevandring i den historiske barokhave.

»Silas Inoues grillspyd står i et kar fyldt med brugt fritureolie fra McDonalds. Det er et meget organisk
værk, der har dele i sig som over tid vil smelte og blive til noget andet,« siger kurator Kit Leunbach.
den okseblodsfarvede farve,
som vi har malet på væggene, siger Kit Leunbach.
Anna Stahn er optaget af
kroppe og det dekadente i
barokken. Og hun har lavet
silketryk og en artist book
med tekster og tryk.
Samt en østersdame i et lille springvand.

Gigantisk grillspyd
Silas Inoue har kreeret et
gigantisk grillspyd med et
ulvehoved lavet af burrer,
en gople lavet af smeltende
sukkermasse og en puppe
skabt af isomalt. Et produkt
som mange nok især kender
fra Den Store Bagedyst. Endelig er der et peberkagehus
skabt som et asiatisk tempel.
- Spyddet står i et kar fyldt
med brugt fritureolie fra
McDonalds. Det er et meget
organisk værk, der har dele
i sig som over tid vil smelte
og blive til noget andet, siger
Kit Leunbach.
Den sidste kunstner er
Rolf Nowotny, der har lavet
en humoristisk, men også

grotesk skræmmende installation over et opvaskescenarium.
- Han viser vrangsiden af
det store ædegilde, og hans
optagethed af horrorgenren
ses tydeligt, siger hun.
Som i de øvrige værker er
der i dette værk meget, man
kan undre sig over. Og som
lægger op til debat, snak og
refleksion.
- De fire kunstnere er meget forskellige i deres udtryk, og det er fedt at få et
bredt billede af, hvad der
sker inden for samtidskunsten på det her felt, siger Kit
Leunbach.
I forbindelse med udstillingen tilbyder Gl. Holtegaard
et kreativt lerværksted for
både børn og voksne. Og et
lerkursus for voksne.
Udstillingen bliver desuden suppleret af et program med talks, LIVE-aften
med de aktuelle kunstnere,
performance og fællesspisning. Og gratis filmvisninger, hvor mad naturligvis er
omdrejningspunkt. Oplev

»

De fire kunstnere
er meget forskellige i
deres udtryk, og det er
fedt at få et bredt billede
af, hvad der sker inden
for samtidskunsten på
det her felt...
Kit Leunbach,
Kurator sammen med
Marie Oxholm Zigler

også kunsten gennem det
korte, gratis omvisningsformat Kunst & Cider samt
kunsthallens Art Walks.
Udstillingen er støttet af
15. Juni Fonden, Hoffmann
& Husmans Fond og Dansk
Tennis Fond.
Se mere på »www.glholtegaard.dk«.

Holte Ski tog 9 medaljer
MESTERSKAB: Med
fem guldmedaljer
og fire af bronze
tog Holte Ski for sig
på hjemmebanen,
da der søndag blev
holdt DM for Rulleski i Holte.
RUDERSDAL: De danske mesterskaber på rulleski - de
lange distancer - blev søndag afviklet på Hørsholm
Kongevej mellem Høsterkøbvej og Rudegård Stadion.
Starten gik klokken 12.00,
hvor formanden for Kulturog Fritidsudvalget i Ruders-

dal Kommune, Knud Skadborg (K), fik sendt de flere
end 100 løbere godt afsted.
Den arrangerende skiklub
Holte Ski tog også for sig af
medaljerne og det blev til
hele ni medaljer fordelt med
fem guld og fire bronze. Det
fortæller Erland Kongsdal
Pedersen fra Holte Ski:
- Blandt de hurtigste herrer blev det til en drabelig
dyst på alle omgange af den
45,2 kilometer lange distance. Det var fint løbevejr og
kun et par dråber regn havde fundet vej til Holte. Resultatet blev også nogle meget
hurtige tider, og DM stævnet
blev igen afviklet på en suc-

cesfuld måde, lyder det fra
Erland Kongsdal Pedersen i
en pressemeddelelse.
De danske mestre for Holte blev Joachim Thrane,
Tina Wallenstrøm, Tommy
Würtz og Otto Strandvig,
som alle løb i klassisk stil.
Derudover vandt Jacob Bilgrav sin klasse i fristil.
I selve stævnet var også
indlagt Kongevejsløbet, som
er seedningsløb til Vasaloppet, et langrendsløb på 90
kilometer.
- Tina Wallenstrøm vandt
distancen på 45,2 kilometer,
og Joachim Thrane vandt
herreklassen på samme distance i hård dyst med Rick-

DM i Rulleski 2022 blev søndag holdt på Hørsholm Kongevej.
Foto: Poul Erik Holm
ard Bergengren fra Sverige,
oplyser Erland Kongsdal Pedersen.
Siden det første danske

mesterskab, som fandt sted i
1989, har Holte Ski nu hjemtaget i alt 391 rulleski medaljer.
RAM

