
 
 

 
Kære
 
På Fredag har vi et spænende arrangement på Galleri  Galschiøt hvor sangerinden Marianne Knorr
synger Bertolt Brecht sange. Hun akkompagneres af en dygtig pianist og der er lagt op til en rigtig god
aften.  Marianne  er  en  af  Danmarks  bedste  Brecht-fortolkere  og  så  synger  hun  som en  engel.  Og
teksterne synger hun på dansk.
 
Arrangementet er lavet som en slags matiné-koncert og et cafe-arrangement, hvor Marianne Knorr
synger Brechts sange. Jens Galschiøt vælger nogle af sangene ud og fortæller hvorfor han syntes at
netop disse tekster er gode. Der vil være mulighed for en snak om hvorvidt Brechts tekster siger noget
om vores samfund i dag og om kunsten kan (og bør) bruges til at debattere samfundets udvikling på
godt og ondt.
 
Lone Thellesen, en af landes gode facilitatorer og er tidligere direktør i Dacapo Teatret, vil sørge for at
vi også får en god og givende dialog om både kunst, Brechts og tilværelsens ulidelige lethed
 
Det hele foregår fredag den 13. maj kl. 20.00 i Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N
 
Billetterne koster 100 kr. og inkluderer et glas vin (rød, hvid, vand eller Champagne) og en kop
kaffe/ te. 
 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, så man kan bare kommer. Men det vil være dejligt hvis du
skrev en mail så vi har lidt overblik over hvor mange borde vi skal stille op.
 
Ring eller skriv på tlf. 6618 4058 eller aidoh@aidoh.dk
 
Du  er  meget  velkommen  til  at  komme allerede  ved  kl  19-tiden  eller  før  og  se  værkstedet  og
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udstillingerne. De har jo lovet godt vejr så man kan også sidde ude parken og nyde solskinnet indtil
koncerten begynder.
 
 
Vi fra Galleriet glæder os til at se jer herude – og til selv at opleve arrangementet.
   
   
Kærlige hilsner
Galleri Galschiøt, Jens G, Marianne K, Lone T (og fra det hinsides Bertolt B).
   

 
 
Tilmelding og spørgsmål: Tlf. 6618 4058 eller aidoh@aidoh.dk

Adresse: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N

Pris: 100kr. Betales ved indgangen, kontant eller kort. Indbefatter et glas koldt
(vin, champagne, vand) og et glas varmt (the, kaffe)

****

 

Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på
2.500  m2.  Det  er  et  af  Danmarks  mest  spektakulære  og  største  private
kunstværksteder.  Stedet  bugner  af  aktivitet,  og  der  er,  foruden  kunstnerens
værksted,  også  bronzestøberi,  Galleri-butik,  kunstskoler,  pilefletværksted,
Tv-studier, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 10.000 m2 og er åbent for publikum på alle arbejdsdage
mellem kl. 9 og 17 og søndage fra 12 til 16. Der er lukket om lørdagen.
 
 Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.
 
Adresse er: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, 5270 Odense N -  Email:
 aidoh@aidoh.dk  -  Info se galleriets webside:   - Tlf: 6618 4058

   

 

 

 

Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.

Kontakt til værkstedet:

Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Tlf : (+45) 6618 4058
Fax:(+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk

websider:
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Til Galleri Galschiøt

Til Galschøt webside
Til Galschøt arkiv
Til Abrahams Børn projektet

Database over Galschiøt skulpturer (ikke opdateret ;-)

Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)

200 sider E-bog om Galschiøt på dansk (PDF)

Facebook:
 
Abrahams børn

Galleri Galschiøt

Jens Galschiot 
 

 

****************************************** 

 ******************************************

 

Af- og tilmelding af nyhedsbrev fra Jens Galschiøt

Vil du slettes fra denne infoliste så klik her: Afmeld min e-mail fra denne liste

Vil du opdatere dit navn-email m.m på listen:  Opdater min profil

Vil du tilmelde dig til infoliste, så tryk her: Tilmelding til Galschiøts infoliste
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