Bestil rundvisning på Galleri Galschiøt
Man kan bestille en rundvisning i Kunstgalleriet, støberiet, værkstedsskolerne og skulpturparken. Rundvisningen
krydres med fortællinger om støbeprocessen fra voks til færdig skulptur. Udviklingen fra Galschiøt første skulpturer ,
til den første art-event "Den indre svinehund" i 1993 og til de mange senere kunsthappenings, som Jens Galschiøt
har udført frem til i dag i humanismens navn.
Vi tilbyder følgende rundvisninger:

Den store pakke med rundvisning med Jens Galschiøt: Inkluderer, servering af kaffe/te ved ankomst,
rundvisning på værkstedet, foredrag hvor Jens Galschiøt fortæller mere uddybende om sit liv, hvordan han blev
kunstner, og hvorfor det er vigtigt for ham at lave kunst, der blander sig i den nationale og internationale debat om,
hvordan verden er skuet sammen. Til foredraget serveres et glas rødvin.
Rundvisningen varer ca. 2 timer, og så skal I beregne tid til at kikke lidt rundt på værkstedet og galleriet, så sæt gerne
ca. 3 timer af til besøget.

Rundvisning af Niaz som er leder af kunstskolen på galleriet: Inkluderer, kaffe/te ved
ankomst, rundvisning på værkstedet med fortælling om, hvordan skulpturerne og de store happenings bliver til.
Rundvisningen krydres med anekdoter og historier.
Rundvisningen aftales med rundviseren og varer ca. 1 til 2 timer, og også her skal I beregne lidt tid til at kigge rundt
på værkstedet og galleriet, så sæt gerne ca. 2,5 time af til besøget.
Antal deltagere: max.50, derudover skal der aftales specialpris.

Priser:

opdate Juni 2021

Niaz leder af kunstskolen og rundviser:
Man ringer direkte til Niaz på 22 28 49 75 og aftal dato tidspunkt m.v
PRIS INKL. KAFFE- Ingen entre
60 KR. PR. PERSON
MINIMUM PRIS: 1.000 KR. på hverdage og 1.500 kr aften og søndag – lørdag hvor galleriet
normalt er lukket minimu 2.000 kr
AFTEN OG WEEKEND – PRIS EFTER AFTALE- Rundvisning vare 1 til2 timer
Man kan max være ca 50 personer,, elles skal der laves speciel aftaler
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rundvisning/foredrag af Jens Galschiøt
Man ringer til Galleri Galschiøt og aftaler nærmere på 66 18 40 58
PRIS INKL. KAFFE OG OG VIN - Rundvisning vare 2 til3 timer
HVERDAGE: 9 til 15.00

5.000 KR.

AFTEN (FRA KL. 15.):

7.500 KR.

WEEKEND (INKL. FREDAG AFTEN) :

9.000 kr.

UD AF HUSET FOREDRAG
PRISER:
HVERDAGE: 9 til 15.00

11.000 KR. + KØRSEL

AFTEN (EFTER KL 15.00):

13.000 KR. + KØRSEL

WEEKEND:

15.000 KR. + KØRSEL

