Invitation til koncert med Miriam Mandipira torsdag d. 28 juni

Koncert med Miriam
Mandipira
på Galleri Galschiøt Torsdag d. 28 Juni 2018
kl 19.00-21.00 (dørene åbner kl 18.00)
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Billetter bestilles på : Tlf 66184058 eller aidoh@aidoh.dk
Pris: 120kr
I forbindelsen med koncerten kan man også se Jens Galschiøts spændende galleri, værksted og bronzestøberi.

Om Miriam Mandipira & Her Danish Friends
Miriam Mandipira er i sandhed en stjerne med internationalt format, som med
sin unikke stemme og uimodståelige charme har vundet det danske jazz
publikums hjerter. Overalt hvor hun optræder, er der fyldte sale. Hvad enten
det er med DR Big Band, Kjeld Lauritsen, Delta Blues Band eller hendes eget
orkester Miriam Mandipira & Her Danish Friends som hun dannede i
2010.
Når Miriam Mandipira spiller med “Her Danish Friends” kommer alle
hendes musikalske talenter i spil. Hun sammensætter et repertoire, af sine
favoritnumre fra både de store amerikanske evergreens, traditionel jazz, soul,
gospel, blues og sange fra Zimbabwe, hvor hun selv stammer fra. De fire
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musikere i Her Danish Friends, akkompagnerer hende med indlevelse, nærvær
og et engagement, der mærkes helt ned på de bagerste rækker.Christian
Søgaard klaver, orgel, kor, Erik Sørensen saxofoner, Jens Holgersen
kontrabas og Ulrik Brohuus trommer.
I 2014 udgav Miriam Mandipira & Her Danish Friends den anmelderroste
cd ”Live”.    
I 2016 modtog Miriam en Danish Music Award som Årets Bluessanger.
Se video m.v. her
Sommerlige hilsner
Nyhedsbrevsdirektør Lasse Markus og en masse hårdt arbejdende gallerister

Galleri Galschiøt
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.

*******

Morsø Kunstforening udstiller
Galschiøt og Mexicanere
Hvornår: - 24/6 2018.
Mere info
Hvad: Galschiøt udstiller sine skulpturer og de dygtige
mexicanske kunstnere Ray Morales og Alberto Reyes udstiller
deres malerier. Udstillingen foregår både inden døre og byens
offentlige rum, hvor du bl.a. kan se svinehunde på gågaden og
meget andet.

*******
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Hjemløse i Kolding
Hvornår: 4. juni - 3. september, 2018.
Hvor: Gågaden i Kolding
Hvad: City Kolding udstiller Galschiøts' hjemløse-skulpturer i
byens gågade sommeren over. Udstillingen er ikke kun et
kulpturelt indspark. Den bruges også aktivt til at sætte fokus på
hjemløseproblematikken og Koldings socialforvaltning tager del i
projektet.

Juni
Ny skulpturgruppe 'Skitser af
Homo Sapiens' udstilles i Viborg
Hvornår: 7. juni – 22. august
Hvor: Viborg Gågade
Info: Her


 
Handel har valgt at gentage successen med Galschiøts
skulpturer i byens gågader. I år bliver helt specielt, for byen
åbner for den første udstilling med Galschiøts nye skulptur-gruppe
'Skitser fra Homo Sapiens'. Vi glæder os meget til at se hvordan
de bliver modtaget.
Skitser til Homo Sapiens er en serie af menneske-lignende
skulpturer er inspirereret af Mosebogens skabelsesberetning om
verdens oprindelse. Her bliver mennesket skabt af ler. Uanset hvor
forskellige vi ser ud og hvorfra i verden vi kommer, er vi alle
skabt ud fra den samme "lerklump" - og det forpligter.

*******

*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 25 – 29. juni, 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
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billedhugger tlf.2228 4975

*******

Juli
Ærø Kunsthal udstiller Galschiøt
Hvornår: 1. juli - 31. august, 2018.
Hvad: Galleri Jarsbo udstiller værker af en række kunstnere,
herunder mange af Galschiøts værker. Se mere

*******

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)
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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 møder
Skitser til Homo Sapiens
Hvornår: 23-25 august
Hvor: Mors
Hvad: Galschiøt udstiller sine skulpturer Skitser til Homo Sapeins
på årets kulturmøde, så det glæder vi os til. Desuden deltager
Galschiøt som altid i forskellige debatter og arrangemneter. Mere
om dette senere på året.

September
Odense - Fundamentalismfernisering
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
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*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 24/9 – 28/9 Uge 39,(Næsten fuldtegnet) Man-fre. 915.30:
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. 915.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.

Miriam
Mandipira

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

*******
Miriam

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 29/10 – 2/11 Uge 44 (næsten fuldtegnet) Man-fre. 915.30
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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

https://ymlp.com/zKNjQS[14-02-2019 09:33:59]

Invitation til koncert med Miriam Mandipira torsdag d. 28 juni

December
COP 24 i Polen.
Hvis jeg ikke tager meget fejl ender vi med et ret stort happeningsetup til COP24 i Polen. Her skal den Gravide Teenager og
Survival of the Fattest igangsætte debatter om hhv. prævention og
bistandspenge til klima-tilpasning.
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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
******************************************
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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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