Din skulptur er færdig og kan afhentes

Crowdfunding til brunt motorvejs skilt
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Tak for hjælp, Info om crowsfundings projekt
Rod i skulptur liste- undskyld
Skriv til os, hvis du ikke kan hente
Skulpturer er færdige og kan afhentes allerede fra påske lørdag
Overvældet af vores succes- vi er lykkelige
Ok hvis du har fortrudt
Crowdfunding slutter om 14 dage og derefter normal pris for skulpturerne
God påske

Skulpturer færdige og står til afhentning

Kære

Tak fordi du vil hjælpe os. Du er skrevet på listen til at få en af crowdfunding skulpturerne til finansiering af vores fine
nye brune mortorvejsskilt og 8 skilte igennem Odense samt til at brandsikre galleriet. Se dansk pjece om projektet eller
få mere info /skiltefoto på websiden.
Vi har nu lavet en masse fede skulpturer færdige, men der er gået lidt koks i min liste registrering, så :
1. Hvis du allerede har fået din skulptur, så spring dette brev over og glæd dig over at være en af de heldige og nyd
kunstværket- og undskyld denne forstyrrelse.
2. Hvis du ikke har fået din skulptur og har mulighed for at komme på værksstedtet på søndag eller i løbet af næste uge, så
planlæg straks turen og læs videre. Jo før du kommer, jo flere er der at vælge imellem.
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3. Er du i den uheldige situation, at du ikke kan komme, så skal du også læse brevet og straks sende din post adresse. Så
organiserer vi en afsendelse af skulpturen til dig og en måde at betale på.

Vi har virkelig knoklet for at få dem færdige, og der står nu 50 dejlige skulpturer på værkstedet, som man kan vælge
imellem. Vi har åbent påske søndag den 21. april fra 12.00 – 16.00, og derefter har vi normale åbningstider efter påske
fra tirsdag den 23. april kl. 9.00 - 17.00 . Vi har endnu ikke lavet alle crowdfundings skulpturer, så der vil løbende blive
nye færdige.
Alle skulpturerne er meget forskellige og helt unikke, så det er selvfølgelig fedest at komme på værkstedet og vælge
en. Vi er næsten blevet løbet over ende og har allerede solgt mange direkte fra værkstedet, og vi har ret svært ved at
følge med. Det er jo heller ikke hver dag, man kan få så stor og unik en skulptur for 3.500 kr. Den ville normalt koste 2 3 gange så meget. Men nu har vi lukket lidt ned for det direkte salg, for stadig at have skulpterer til alle jer, der står på
ventelisten.
Vi forventer, at crowdfundingen er færdig først i maj. Så har vi indsamlet over 420.000 kr. på under en måned, og
skulpturerne kommer tilbage til deres normale pris på 8 - 12.000 kr.
Det er vi ret stolte af og glade for at have så mange loyale støtter. Det er afgørende for et kunststed, der ikke
modtager støtte fra kommuner, stat eller fonde. Og det er helt afgørende for, at vi kan bevare vores frihed til at sige og
gøre, hvad vi vil og stille samfundskritisk kunst op , både til dem der vil have det og måske især til dem, der ikke vil have
det.
Man kan i øvrigt altid bytte en skulptur, købt på værkstedet, til en anden skulptur, også mange år efter den er købt.
Man skal bare medbringe en kvittering.
Hvis du har fortrudt og ikke vil have en crowdfundings skulptur alligevel, er det helt ok. Vi har mange, der støtter
allerede, og der kommer flere på listen hver dag, Men tak alligevel - og kan du ikke lige skrive, at du vil af listen, så vi
ved, hvor mange skulpturer, vi skal have klar.

Kærlig hilsen og mange tak for hjælpen. Vi ses måske på søndag eller en anden dag.
God påske
Jens Galschiøt
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Galleri Galschiøt Aktiviteter i 2019

April
Homo Sapiens er forsat opstillet i København
De 21 store kobber skulpturer er opstillet foran LO bygningen på Islands Brygge.
Her har de nu stået i 2 måneder i forbindelse med sammenslutningen af de 2
hovedorganisationer LO og FTF. Udstillingen er en slags velkomst til FTF der
flyttede ind i den smukke LO bygning allerede fra 1 januar , hvor de to
hovedorganisationer fusionerede til et samlet forbund der fik navnet FH (Faglig
hovedforbund).
Denne begivenhed blev også en enestående mulighed for københavnerne til at
opleve denne smukke meditative og tankevækkende skulptur/lys installation på
Island Brygge.

*********

 

Påskeudstilling Sophienlund 2019

 
Påsken 2019: Traditionen tro udstiller Galschiøt på denne udstilling.
Galleriejeren Bente Langhoff præsenterer altid en masse spændende kunst på
Sofienlund, der ligger i Langå.
Se galleriets webside her

******
29. April til 3. Maj 2019 (Uge18): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri GalschiøtSe program, tilmelding her
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*******

Maleri udstilling på galleri galschiøt
Fernisering. 30 april kl 15 til 18.00
Du inviteres hermed til fernisering af maleriudstilling med den mexicanske maler. Rey Morales.
Jens Galshiøt åbner maleri udstillingen og er vært for et glas vin eller 2 .
Håber vi ses til en hyggelig fernisering. Udstillingen lukker allerede 12 maj da Rey skal flyve
tilbage til Mexico.

Maj
1. maj med fernisering på FOA i Odense

 
Onsdag d.1. maj : Fernisering af genrejsningen af den store skulptur foran FOA
fagforeningen på Vesterbro i Odense . Der er lagt op til en festlig dag med
beværtning og taler af både af Galschiøt og FOA´s forkvinde Nina SkovLauridsen.

******

 

Morud Kunst Dage - 20 års jubilæum

 
3., 4. og 5. maj Langesø Slot, Fyn : Galschiøt har sagt ja til at udstille i disse
spændende omgivelser. Han var den første udstiller, da foreningen startede for 20
år siden, og de har strikket et godt jubilæums program sammen .

 
UDSTILLINGSDAGENE:
Fredag den 3. maj – Kl. 18:
Kunstudstillingen starter med musikarrangement
på gårdspladsen i Gl. Morudgaard i Morud by.
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Lørdag 4. maj - Kl. 11.00 – 17.00- Hele dagen: Kunstudstilling
Kl. 14 – Fernisering i Køreladen med musik
Kl. 19,30 – 21.00 – Koncert i Langesø Skovkapel
Kl. 21.00 - Fakkeltog til Den gamle Smedie.          
Hyggestemning og servering ved pejsen.

 
Søndag den 5. maj - Kl. 11.00 17.00 - Hele dagen: Kunstudstilling
Kl. 16.00 – Bortlodning af kunst til medlemmer
Kl. 17.00 – Udstilling lukker. Kunst nedtages.

 

*****

KLIMAKUNST 2019 – nordiske udtryk,

 
26. maj 2019 til den 31. august 2019 i Rebildcentret. Med open call for
KLIMAKUNST 2019 – nordiske udtryk går vi et skridt videre med henblik på "Orgasme piloten" Bronze ,
at starte en tradition for en censureret udstilling med fokus på klima hvert tredje
år.
Derved håber vi at fastholde såvel kunstneres som publikums fokus på
klimaforandringerne, som giver særlige udfordringer i de nordiske lande.
Udstillingerne har også til formål at styrke det nordiske samarbejde ved at skabe
kendskab til – og relationer mellem – kunstnere på tværs af de nordiske
landegrænser.

 Rebildcentret ønsker således at medvirke til udvikling af et netværk for
klimakunst ud fra de fælles nordiske værdier: møde, samtale, samarbejde,
refleksion, tillid og gensidig respekt.

 
Til formålet har Rebildcentret nedsat en censurkomité med den grønlandske " Homo Sapiens serien" alle 21 skulpturer med lyssætning
billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, billedhugger Jens Galschiøt (DK), kunstfotograf Niels Fabæk (DK), og klimaforkæmper Sussi Handberg (DK). På
baggrund af digitalt bedømmelsesmateriale sammensætter komitéen udstillingen
ud fra værkernes kunstneriske kvalitet og deres relevans i forhold til temaet klima.
Alle visuelle kunstneriske udtryk er velkomne herunder land art, som kan
etableres på centrets naturarealer.

 
I løbet af udstillingsperioden forventer Rebildcentret at gennemføre særlige
events i samarbejde med enkelte udstillende kunstnere. Det kan være workshops,
foredrag eller performances. Se deltagerbetingelser og praktisk information
her…….
NB! Tilmeldingsfrist var den 25. marts 2019.

*******

https://ymlp.com/zOjpcA[07-05-2019 14:14:58]

Din skulptur er færdig og kan afhentes

13. - 17. maj 2019 (Uge 20: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her
*******
27. - 31. maj 2019 (Uge22): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her

Juni
10. - 14. juni 2019 (Uge 24): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her
*****

Folkemødet
13. - 16. juni: Vi deltager med en kultur scene og en masse aktiviteter på
Folkemødet på bornholm: Program følger.
*****
24. - 28. juni 2019 (Uge 26): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her

Juli
8. - 12. juli 2019 (Uge 28): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her

https://ymlp.com/zOjpcA[07-05-2019 14:14:58]

Din skulptur er færdig og kan afhentes

******
Sommerferie åbningstider på Galleri Galschiøt fra 12 til 17 alle hverdage og
søndage Ofte er der længere tid åbent, hvis der er nogen, der arbejder på
værkstedt. Lørdag er der lukket.
*****
22. - 26. juli 2019 (Uge30): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her

August
5. - 9. august 2019 (Uge32): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her
******

Kulturmøde Mors
22. - 24. august :Kulturturmøde Mors hvor vi vil deltage med skulpturer og debat.
*****
19. - 23. august 2019 (Uge 34): Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se
program, tilmelding her
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Homo Sapiens skulpturer med lys installation blev opstillet på sidste års kulturmøde på Mors 2018

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, Tvstudie, 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 aidoh@aidoh.dk - Info se galleriets webside:   - Tlf: 6618 4058
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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
******************************************

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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