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PROVOKERENDE Fredag efter-
middag var der fernisering på 
en udstilling i Varde Museums 
lokaler i regi af Varde Kunst-
forening. Hovedværket er bil-
ledhuggeren Jens Galschiøts 
kunstværk 550 plus 1

Værket indeholder 550 
mande- og en kvindeigur, alle 
i bronze, og Jens Galschiøt var 
selv til stede ved åbningen af 
udstillingen, som også inde-

holder udvalg af hans andre 
værker.

Jens Galschiøt er kendt for 
sine markante og ofte provo-
kerende kunstværker. Skulp-
turen er en kunstnerisk iscene-
sættelse og visualisering af en 
prostituerets arbejdsliv i et år.

De 550 er et gennemsnit af 
antallet af mænd en prostitu-
eret er sammen med på et år. 
Værket er 60 meter langt. Det 
var senest udstillet på konferen-
cen Women Deliver i maj i år. 

 På Lokalavisens Facebook-
side opfordrer vi til at fortæl-
le, hvilken reaktion, man har 
på kunstværket, der fremkal-
der kuldegysninger hos man-
ge beskuere. 

Kunstforeningen give gratis 
adgang for alle, Der er indgang 
både fra Kong Svends Plads, og 
via Varde Museums indgang 
på Kirkeplads 1.

Læs mere om Jens Galschiøt 
på http://www.gallerigalschi-
ot.dk/

Fernisering på Galschiøt
Fredag åbnede udstilling med Galschiøt-værker, 
med den kuldegysende "550 plus 1" 
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Kom og hør om dine adgangs – og medlemsmuligheder

Vi præsenterer også de nye spændende 
feriehuskoncepter, som giver fantastiske muligheder 

for ”gratis aktiviteter” til gæsterne i feriehusene.

VI ER VÆRT VED LIDT TØRT OG VÅDT

SPORTSINFO & FITNESSCENTER
FREDAG D. 8. JULI  2016 KL. 16.30–KL. 18.30

slår vi dørene op til et fantastisk fitnesscenter i helt 

unikke omgivelser midt i Blåvand – kom forbi og 

vær med til at fejre åbningen og starten på vores 
samarbejde med Blåvandshuk Golfcenter…

Kom og hør om dine adgangs – og medlemsmuligheder

Vi præsenterer også de nye spændende 
feriehuskoncepter, som giver fantastiske muligheder 

for ”gratis aktiviteter” til gæsterne i feriehusene.  

VI ER VÆRT VED LIDT TØRT OG VÅDT
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