
 
Lørdag den 3. juli- Fernisering af Galschiøts franciskaner munk i Svendborg og lysfest

 
 

Skulpturen i voks før støbning i kobber
 
 

Kære 
 

 
På lørdag den 3. juli  kl 11:00 ved Banegården i Svendborg bliver den første af mine franciskaner munke opstillet
og afsløret i Svendborg.  Jeg holder selv tale ca. 11:20. Ferniseringen vil ske i forbindelse med en større indvielse af
byrummet med en masse spændende aktiviteter over hele Svendborg fra 11:00 til 16:00. Se nedenstående program.

Skulpturen er den første skulptur af en større udsmykning med 3 franciskaner munke, der skal indgå i det offentlige
rum. Munkene skal ”opholde” sig  i området omkring den  nye brede granittrappe foran  Svendborg banegård, hvor der i
middelalderen var et større franciskaner kloster .
 
Skulpturerne er en meget spændende opgave, hvor jeg virkelig har fået lov til at udfolde min kærlighed til draperinger
i kobber og samtidig kunne arbejde med at fortolke franciskaner munkene, som jeg altid har haft stor respekt for.
 
Det er virkelig en interessant munkeorden (fra år 1200), der forsagede al rigdom og  gik barfodet rundt og lavede gode
gerninger. Det er sgu da at tage sin kristendom alvorligt 
 
Måske ses vi, ellers må du have en god sommer
 
Kærlige hilsner
Jens Galschiøt

 
 
 
Program - indvielse af nye byrum 3. juli 2021
Programmet er vist lidt ufuldstændig , jeg er ikke sikker på at jeg har det hele med
 



Klosterplads Afsløring af Franciskaner indvielse af trappen
Lydtæppe fra 10.45 - 11.00: (Carmina Burana)*
10.45-11.00: 1-2 performere (munke) forstyrrer byrummet*
11.00-11.10:     Tale ved Flemming Madsen

11.00 De to performere forholder sig til Flemmings tale*
11.10-11.15:     Tale ved Dorte Hoff, medlem af områdeforum
11.15-11.25:     Flash Mob/Korsang Munkekoret synger ca 2-3 numre*
11.25-11.35:     Tale ved Jens Galschiøt
11.35-11.45:     Lydtæppe fra 11.35 - 11.45 (Carmina Burana)*
11.45-12.00:     Hør om udgravningerne og middelalderfundene på Klosterplads ved arkæologerne fra Svendborg
Museum Smagsprøver på klosterøl og limonade fra Svendborgsund bryghus (begrænset antal)
12.00-12.30:     Gademusik - Cumbia
________________
 
Frederiksgade
11.00 til 11.30: Gratis is ved Vildas Vafler og Burger Mania  (begrænset antal)

12.00: Gademusik - Cumbia
Livemusik på scenen: Fromseier Hockings

15.00: Live musik hos No15 med Mette Ingwersen
                            
Frederiksø
11-12: Gå på opdagelse i de gamle værftsbygninger og besøg de mange værksteder
Cirkus Rummets cirkuslegeplads - Kom og prøv kræfter med nogle af de forskellige cirkusdiscipliner
Naturama:  viser effekter og (alt efter vejret) levende dyr frem
                            
’Se og prøv den nye skrønebænk og mød skaberne bag, kunstner Balder Mo Schiøtte og Svendborg Museum

12-13: SLIP festival viser fotos fra tilblivelsen af skatebanerne under SLIP festival i sommeren 2020.
Mød kunstneren Ken Denning til en unik minifernisering i Atelier Clot

13-14: Indvielse af petanquebanerne v. Svendborg petanqueklub
Mød Delles venner og hør bl.a. dellesangen når  Loulie Sun og Klavess spiller live på kajen

11-12: Lej en båd og sejl en tur i havnen og på sundet hos Sydfyns Bådudlejning
woodenwonder afholder workshoppen Mosaik Magi sammen med Birthe Hyldborg (kræver tilmelding)

 



 

 

Aktiviteter 2021
 

Vi	har	en	masse	nye	aktiviteter	 i	2021, men alt er blevet udskudt og
forsinket p.g.a. corona.

 
 
 



 
Vi	 arbejder	 på	 fuld	 tryk	 på	 værkstedet med at lave en masse store
skulpturer, som vi skal levere inden sommerferien- så vi dør ikke af sult.
 
Vi har netop afleveret 3 store tinsoldater i kobber til det nye
H.C.Andersens Museuem, hvor du kan se dem, hvis din vej kommer der
forbi.
 
Aktuelet arbejder vi med at lave de sidste  2 franciskanermunke, der skal
opstilles i Svendborg i efteråret og på en udstilling midt i københavn omkring
Dante.
 
Vi	har	nu	 igen	 lukket	op	 for	alle	vore	kurser,	 for besøgende, møder,
koncerter m.m.   Så vi har rigtig mange  besøgende. Det er rigtig dejligt.
 
 

 
******

 
Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt

 
P.G.A Corona situationen har vi haft lukket for kurser, og vi har nu
åbnet igen . Det betyder at der er en del pres på, så mange af kurserne
er optaget. Vi beklager, at mange ikke kan komme på de kurser, de
gerne ville.
Men sørg for at melde dig til på de ledige uger,  så du sikrer dig en
plads.
 
Ventelister: Man kan også sætte sig på en venteliste under de enkelte
kurser. Når der er nok på ventelisterne,  vil  vi forsøge at oprette �lere
kurser for at a�hjælpe presset.

 
 

 
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 og billedhugger tlf. 2228 4975
 
Hvor: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Odense N.

 Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole, ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
Hvornår: Du kan se kursusdatoer og tilmelde dig her
 
 
Vi overholder naturligvis myndighedernes regler og anvisninger.
 

*****
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

https://2261.husflid.dk/kurser/?cat=smykkekurser


 
Besøg Galleri Galschiøt

 
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-
studie, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 13.000 m2 og er åbent for publikum og der er Fri entré.
 
Åbningstider:
Hverdage  kl. 9 - 17.
Søndag 12 - 16
Der er lukket lørdagen.
 
OBS: Fra d.9 juli til d 6 aug har vi sommer åbent i galleriet fra 12 til 17- 
 
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 
 
 

 

 

http://www.gallerigalschiot.dk/
http://www.gallerigalschiot.dk/


 
 
 
 
 
 

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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