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Debataften m. Steen Gade og Galschiøt med rundvisning, kunst og vin
Hvordan fastholder vi humanismen i Europa og hvilken rolle spiller kunsten i dette?

 
 
 

Kære
 
Jeg vi har et fedt og gratis arrangement på Galleri Galschiøt allerede i morgen (onsdag d. 25. april)
 kl 19.00.
 
Her har du mulighed for at se på kunst, mens du nyder et glas vin og følger med i den spændene debat
 om humanisme i Europa.
 
Arrangementet tager udganspunk i bogen ”Hvis EU er svaret – Hvad er så spørgsmålet?” som kan
 købes herude hvis man er i spender-humør.
 
Jeg håber vi ses herude. 
Kærlig hilsen
Jens Galschiøt
 
 
 
   Debat m. Steen Gade og jens Galschiøt  om hvordan vi fastholder humanismen i Europa
  
 
Hvornår: 25. april, kl 19.00
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Pris: Gratis
Tilmelding: Nej ,du kan bare komme , men det vil være fedt hvis du tilmelder dig - Her
 
Hvad: Debatarrangement med temaet: hvordan fastholder vi humanismen i Europa og hvilken rolle
 spiller kunsten i dette?

Kl. 18.00 Dørene åbner
Kl. 19:00 Velkomst ved Nyt Europas bestyrelsesmedlem, Anne-Mette Wehmüller, der også er
 sekretariatschef for Dansk Kunstnerråd.
Kl. 19:10 Intro af Jens Galschiøts og Steen Gades kapitler.
Kl. 19:30 Rundvisning og et glas vin i galleriet.
Kl. 20:00 Samtaledebat mellem Steen Gade og Jens Galschiøt, modereret af Anne-Mette
 Wehmüller, og med mulighed for at deltage i samtalen om kunstens rolle i at fastholde
 humanismen i Europa.
Kl. 20:45 Afrunding.

 
Nyt Europa og Jens Galschiøt inviterer til samtale, fremvisning og debat under overskriften:
 hvordan fastholder vi humanismen i Europa og hvilken rolle spiller kunsten i dette?
 
Samtalen og debatten tager sit udgangspunkt i Jens Galschiøts kunst og Nyt Europas nye bog;
 ”Hvis EU er svaret – Hvad er så spørgsmålet?”, der igennem en række udfordrende og aktuelle artikler
 forsøger at besvare titlens retoriske spørgsmål, samt komme med en række bud på, hvordan EU's
 udfordringer bedst tackles, hvordan EU's fremtid skal udformes, og hvordan vi i højere grad kan skabe
 fælles løsninger på konkrete områder for de europæiske borgere.
Jens Galschiøt er kendt på den internationale og danske kunstscene, og hans kunstneriske aktiviteter har
 vakt stor opmærksomhed verden rundt. Hans engagement, energi og kunstneriske talent vidner om en
 person, der har noget på hjerte, og hans skulpturer og kunstneriske happenings tager sit udgangspunkt i
 den samfundskritiske streetart og installationskunst. Hans kunst er derfor kendetegnet ved at tage fat i

https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/35/
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 svære emner og ved at synliggøre verdens urimeligheder og tabuer samt at tvinge beskueren til en aktiv
 stillingtagen. Vil du vide mere om Jens Galschiøt så tjek http://www.galschiot.com/ ud.
 
Steen Gade er kendt for sine mange år i Folketinget for SF, hvor han aktivt arbejdede for at sætte
 klimaet på dagsordenen, samtidig med at han arbejdede og til stadighed arbejder utrætteligt for at gøre
 Europa mere humanistisk, grønt og demokratisk. Dette førte til, at han i 1998 oprettede den
 tværpolitiske organisation Nyt Europa, der den dag i dag stadig arbejder med de værdier. Vil du vide
 mere om Nyt Europa, så tjek http://nyteuropa.dk/
 
Er du nysgerrig på Nyt Europas debatbog, kan du købe den på https://www.saxo.com/dk/hvis-eu-
er-svaret-hvad-er-saa-spoergsmaalet_andreas-kammconnie-hedegaardjon-kvistmargrethe-vestagerpeter-
wivelsuzanne-broeggertarja-cronber_haeftet_9788711972618
 
Bogen indeholder artikler af bl.a. kunstnerne Bjørn Nørgaard og Jens Galschiøt, forfatteren
 Suzanne Brøgger, Dansk Naturfredningsforenings tidligere forkvinde Ella Maria Bisschop-Larsen,
 teaterchef Jon Stephensen, debattør og aktivist Tarek Hussein, LOs formand Lizette Riisgaard,
 kommissær Margrethe Vestager, medlem af Europarlamentet fra Tyskland Jo Leinen og mange andre.
 
Kærlig hilsen Master-skribent Lasse Markus
 
 
PS: Husk at vi stadig har pladser på bronzestøbningskurser i Galleri Galschiøts nye kunstskole, se
 nedenstående
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          

Galschiøts aktiviteter i 2018
 

Igangværende udstillinger
Fundamentalism - Århus

Hvornår: udstillingen kan ses indtil 27. juni.
Hvor: Mølleparken i Århus.
Info: Link 
Hvad: Projektet Abrahams Børn/Fundamentalism skaber i måneder debat om
 jødedommen, kristendommen og islam, religionernes ligheder og forskelle og mørke og
 lyse sider i Århus og omegn. Der er udstillet skriftsøjler i centrale uddannelses- og
 kultur-institutioner i byen. Se mere

Skulpturen Fundamentalism viser 600 af religionernes lyseste og mørkeste citater og der
 lægges op til dialog i skoler, på biblioteker mm.

*******
 
  

underwaerket - Svendborg

Galschiøtudstilling
Hvornår: Indtil 1. maj. 
Hvad: Venter På Miraklet: Kæmpe udstilling med Galschiøts værker
Info: Yderligere info

Nogle af Galschiøts allerstørste skulpturer udstilles i den fede bygning ved havnen. Se
 bl.a. deb spiddede isbjørn Unbearable, 10 Hjemløse, Survival of the fattest og en

 

 
 
 

 

http://www.fundamentalism.dk/aarhus
http://www.fundamentalism.dk/aarhus
http://www.fundamentalism.dk/aarhus
https://www.facebook.com/underwaerk/
https://www.facebook.com/underwaerk/
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 balanceakt.For yderligere info se udstillingsstedets side på facebook

 

April
 

 
 

*******
Byvandring i Århus - Galschiøt fortæller

 
Hvornår: 24. april, kl 18.00
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Pris: 90kr  
Tilmelding nødvendig!
 
Hvad: Vi skal opleve kunst- og dialogprojektet Abrahams børn sammen med kunstneren
 Jens Galschiøt. Skulpturen Fundamentalism står centralt placeret i Mølleparken. Jens
 Galschiøt vil fortælle om ideen bag sit projekt, hvilket uden tvivl vil sætte gang i
 tankerne – og dialogen. Efterfølgende fortsætter turen mod Aarhus havn kl. 18.45, hvor
 monumentet af Havnearbejderne står placeret ved den gamle vejerbod. Her vil
 Galschiøt fortælle på inspirerende vis om udformningen af skulpturen og tankerne bag.
 Sidst på turen kl. 19.30 vil Jens Galschiøt fortælle mere generelt om sit kunstneriske
 virke, der altid har haft sit afsæt i menneskerettighederne, ligestilling mellem kønnene
 og social balance. Det bliver med garanti en interessant aften med mange indtryk og
 gode dialoger. Yderligere info!

 

 
 

 
 

 
 

*******

 Debat m. Steen Gade om hvordan vi 
fastholder humanismen i Europa 

 

Hvornår: 25. april, kl 19.00

Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.

Pris: Gratis 

Tilmelding: Ja - Her

https://www.facebook.com/underwaerk/
https://nembillet.dk/41579/Kunst_i_Aarhus_bybillede
https://nembillet.dk/41579/Kunst_i_Aarhus_bybillede
http://www.galschiot.com/fuck-dobbeltmoralen/
https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/35/
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*******
 

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 30/4 – 4/5 Uge 18, Man-fre. 9.00-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser:   Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975
 

Maj
 

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 14/5 – 18/5 Uge 20 Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

 

 
 

 
 

Debatmøde med Steen Gade
 

 
 

 
 

Hvad: Debatarrangement med temaet: hvordan fastholder vi humanismen i Europa og 
hvilken rolle spiller kunsten i dette?

kl 18.00 Dørene åbner

Kl. 19:00 Velkomst ved Nyt Europas bestyrelsesmedlem, Anne-Mette 
Wehmüller, der også er sekretariatschef for Dansk Kunstnerråd. 

Kl. 19:10 Intro af Jens Galschiøts og Steen Gades kapitler.

Kl. 19:30 Rundvisning og et glas vin i galleriet.

Kl. 20:00 Samtaledebat mellem Steen Gade og Jens Galschiøt, modereret af 
Anne-Mette Wehmüller, og med mulighed for at deltage i samtalen om 
kunstens rolle i at fastholde humanismen i Europa.

Kl. 20:45 Afrunding.

http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
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*******
Kunst- og kulturpolitisk topmøde på

 Christiansborg
Hvornår: 15. maj, kl 14.30-17.30
Hvor: Folketinget i København
Pris: Gratis
Tilmelding: Ja se adresse via dette link
Hvad: Hør hvad kulturministeren, danske kunstnere og kuturpersonligheder mener
 kunsten kan gøre for at forandre samfundet. Galschiøt er også inviteret til at fremlægge
 sin holding til debatten.
 

*******
 

Fra Århus med bus: Besøg galleri Galschiøt
 med rundvisning, vin og lette anretninger

 
Hvornår: 24. maj, kl 9-18
Hvor: Dokk1 - Galleriet - Dokk1
Hvad: Tur til galleriet, med rundvisning, vin og let anretning. Arrangeret af klub Østjylland
Tilmelding nødvendig!

 

*******

Hjemløse i Silkeborg
Hvornår: 2 - 31. maj, 2018.

Hvad: Kirkens Korshær sætter fokus på hjemløse i Danmark med Galschiøts
 hjemløseskulpturer, som kan ses rundt om i byen.

 

*******

Morsø Kunstforening udstiller 
Galschiøt og Mexicanere

Hvornår: 12/5 - 24/6 2018. 
Mere info

Hvad: Galschiøt udstiller sine skulpturer og de dygtige mexicanske kunstnere Ray
 Morales og Alberto Reyes udstiller deres malerier. 

 

Juni
Århus: Kjeld Holm om Tage Skou Hansens

 forfatterskab – Abrahams Børn
Hvornår: 20. juni kl 19-20 . 
Mere info

Pris: Gratis Læs mere
Hvad: Med udgangspunkt i Tage Skou Hansens forfatterskab vil tidligere biskop Kjeld
 Holm tale om eksistentialisme, etik og fællesskaber. Begreber som også er centrale for
 kunstneren Jens Galschiøt som har skabt den monumen-tale kunstinstallation og
 skulptur 'Abrahams Børn'. På skulpturens 28 monitorer vises 600 af de mørkeste og

 
 

 
 

Klub Østjylland arrangere tur til Galleri
 Galschiøt

 
 

 
 

http://www.galschiot.com/event/kunst-debat-i-folketinget/
https://www.laeserbonus.dk/besoeg-galleri-galschioet
http://mk61.dk/?page_id=4479
http://www.litx.dk/program/?preId=111791
http://www.litx.dk/program/?preId=111791
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 lyseste citater fra Toraen, Biblen og Koranen.
Kjeld Holms oplæg om den kendte forfatter knytter an til de fordomme og forestillinger,
 som citaterne fra skulpturen (måske) vækker hos beskueren.
Skulpturen kan ses frem til 27. juni i Mølleparken i Aarhus og er tænkt som et
 debatskabende kunstværk, der lægger op til fredelig dialog. 
 
 

*******
 

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 25/6 – 29/6 Uge 26, Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975
 

*******

Viborg udstiller pælemennesker
Viborg Handel har valgt at gentage successen med Galschiøts skulpturer i byens
 gågader. I år bliver Galschiøts nye skulptur-gruppe der går under navnet
 Pælemenneskene. Udstillingen kan ses sommeren over.

*******

Tiananmen
I juni måned sender vi som altid artikelsamling ud fra dagene omkring massakren på
 den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989. Massakren bliver fortiet i Kina, hvor det
 er forbudt at tale om den. Men vores venner i Hong Kongs Demokratiske Alliance
 samlede efter massakren presseomtale omkring begivenhederne fra Kina og resten af
 verden. Det har vi skannet og med udsendingen opfordrer vi til at fortælle kinesere
 rundt om i verden hvad der virkelig skete med henvisning til dokumentationen.
 Artiklerne kan downloades her.

*******

Folkemødet på Bornholm
Vi har fået en superplads overfor Socialdemokraterne og Ny Borgerlige. Her vil vi
 udstille skulpturer og tage alle mulige dilemmaer/dobbeltmoralske emner op, såsom
 dilemmaet med at nedskæring i ulandsbistanden skaber flere flygtninge.

 

Juli
Ærø Kunsthal udstiller Galschiøt

Hvornår: 1. juli - 31. august, 2018.

 
 

 
 

http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://www.aidoh.dk/?categoryID=183
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Hvad: Galleri Jarsbo udstiller en række kunstnere, herunder Galschiøt.

*******

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 16/7 – 20/7 Uge 29 Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

 

August
 

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 13/8 – 17/8 Uge 33 Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

 

*******

Kulturmøde Mors
Galschiøt deltager som altid i forskellige debatter i årets kulturmøde. Mere om dette
 senere på året.

 

September
Odense - Fundamentalism-fernisering

 
 

 
 

 
 

 
 

http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
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Hvornår: 15. september – 2. december
Hvor: Odense
Se: kort video-intro til projektet.

Hvad: Projektet Abrahams Børn/Fundamentalism  skal i 3 måneder skabe debat om
 jødedommen, kristendommen og islam, religionernes ligheder og forskelle og mørke og
 lyse sider i Odense og omegn. 

Skulpturen Fundamentalism viser 600 af religionernes lyseste og mørkeste citater og der
 lægges op til dialog i skoler, på biblioteker mm.

*******

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 10/9 – 14/9 Uge 37 Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

*******

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 24/9 – 28/9 Uge 39,(Næsten fuldtegnet)  Man-fre. 9-15.30: 
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

Oktober
Støbekursus i bronze/sølv på Galleri

 Galschiøt
Hvornår: 1/10 – 5/10 Uge 40,(Næsten fuldtegnet) Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zAEUFQFDaF4
http://www.fundamentalism.dk/
http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
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Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

*******

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

Hvornår: 29/10 – 2/11 Uge 44 (næsten fuldtegnet) Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

 

November
Støbekursus i bronze/sølv på Galleri

 Galschiøt
 
Hvornår: 5/11 – 9/11 Uge 45, Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975
 

*******
 

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri
 Galschiøt

 
Hvornår: 26/11 –30/11 Uge 48, Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
 rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
 perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
 Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
 oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975
 

December

http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
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COP 24 i Polen.
Hvis jeg ikke tager meget fejl ender vi med et ret stort happening-setup til COP24 i
 Polen. Her skal den Gravide Teenager og Survival of the Fattest igangsætte debatter om
 hhv. prævention og bistandspenge til klima-tilpasning.

Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.

Kontakt til værkstedet:

Galleri Galschiøt
 Banevænget 22
 5270 Odense N
 Tlf : (+45) 6618 4058

E-mail: aidoh@aidoh.dk

websider:
 Til Galleri Galschiøt
Til Galschøt hovedside

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

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

  
Facebook:  Galleri Galschiøt   Jens Galschiot 
 

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

Videresend email
 ******************************************

 

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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