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Sponsorater, der indgår efter trykningen af 
programmet, kan ses på sponsorvæggen til 
Lys over Lolland og på www.lysoverlolland.dk

Velkommen til 
Lys over Lolland
Lys over Lolland har nu eksisteret i 14 år, og vi har i år besluttet at give 
festivalen et nyt afsæt med et spændende to-delt program ”Scenografi og 
Saloner”, som udspiller sig i dagene fra den 10.-17. september.  

I dagtimerne kan man opleve en original udstilling, hvor en række pris-
belønnede scenografer iscenesætter de industrielle rum på den nedlagte 
sukkerfabrik - papirfabrik i Holeby, hvor de får frit spil til at udtrykke sig og 
inddrage den stærke arkitektur i den gamle industribygning. 
Hver især har udvalgt et rum, og den omfattende scenografi er skabt med 
fokus på fabrikkens særlige lys, ruminddeling og historie. I udstillingen vil 
publikum få en magisk oplevelse, hvor grænsen mellem illusion og virke-
lighed udviskes .

Om aftenen inviteres til intime ”Saloner” i godsets nyrenoverede Her-
skabsstald på det nærliggende Lungholm Gods. I sin tid blev sukkerroer 
fragtet ind på fabrikken - og med Lys over Lolland vil kunsten og fantasien 
dermed tage turen den anden vej - fra fabrikken til godset.
Salonerne udformes som unikke, personlige aftener, tænkt til Lys over 
Lolland, og som  relaterer til fabrikkens fantasifulde univers. Her kan man 
opleve og nyde forskellige temaer som gastronomi, musik, fortællinger og 
overraskelser, samt en Japansk aften og mødet med en Oscar-statuette 
og historien bag. 

Vi er glade over i år at præsentere en scenografisk udstilling, der aldrig før 
er set i Danmark, og et fortættet aftenprogram. 

Velkommen til Lys over Lolland.

Susanne Grue Jørgensen
Kunstnerisk leder

LørdAG 10. september
Kl. 13.00 
Åbning af Lys over Lolland på Højbygaard Papirfabrik.

Kl. 19.00  JapansK aften
Japansk inspireret middag, 
samt unik klaverkoncert og balletperformance. 
pris inklusiv middag 325 kr. 
steD: Herskabsstalden, Lungholm Gods

søndAG 11. september
Kl. 20.00  BaG Oscar 
Producer Sisse Graum Jørgensen vil i samtale med Ole 
Michelsen fortælle om arbejdet og oplevelserne bag ”kulis-
serne” på den Oscarvindende film HÆVNEN af Susanne Bier. 
pris 95 kr. 
steD: Herskabsstalden, Lungholm Gods

mAndAG 12. OG 
tirsdAG 13. september 
Udstillingerne er åbne kl. 10.00 - 19.00. Entré 50 kr.
steD: Højbygaard papirfabrik
 

OnsdAG 14. september
Kl. 20.00  LunGHOLm fOrtæLLinGer 
Nicolas Bertouch-lehn guider gæsterne rundt med fortællinger 
om Lungholm gods. Aftenen slutter med intim koncert med 
quitaristen Christian Sievert og Flemming Quist Møller. 
pris 110 kr. 
steD: Herskabsstalden, Lungholm Gods

tOrsdAG 15. september
Kl. 20.00  scenOGrafi aften 
Spændende rundvisning i fabrikkens magiske 
scenografiudstillinger af Jan de Neergaard, 
samt solokoncert med Paolo Rosso på bandoneón. 
pris 95 kr. 
steD: Højbygaard papirfabrik
 

FredAG 16. september
Kl. 19.30  maDteater 
Berømt madteater genopstår under Lys over Lolland.
martinussenDANIELSEN indtager herskabsstalden 
og den omkringliggende park og inviterer publikum 
til en unik 7-sceners mirakelbåren spiseoplevelse.
pris 475 kr. (drikkevarer købes adskilt)
steD: Herskabsstalden, Lungholm Gods
 

LørdAG 17. september
Kl. 20.00  HusH KOncert
Inspireret af livet på landet, nærvær og håb for fremtiden. 
Det er Dolly Parton og Norah Jones der mødes, når Hush 
omfavner countryens rødder og leverer en levende 
koncert spædet op med en snært skandinavisk melankoli.
pris 210 kr.
steD: Herskabsstalden, Lungholm Gods

Aftenen afsluttes med et poetisk fyrværkeri 
udført af fyrværker Ole Olsen, Nordlys.

Udstillingerne er åbne på Højbygaard papirfabrik  dagligt kl. 10.00 - 19.00. Entré 50 kr.



rikke JueLLund
scenograf
Uddannet fra Statens Teaterskoles scenograflinie i 
1995 efter et par år på Danmarks Designskole og på 
kunstakademi i New York. 

Hun har skabt scenografi og kostumer til en mængde 
forestillinger på små og store scener i Danmark, Sve-
rige, Holland og New York, heriblandt til Det Kongelige 
Teater, Folketeatret, Kaleidoskop, Aveny, Betty Nansen 
Teatret, Det Danske Teater, Bellevue Teatret, Aarhus 
Teater, Grønnegårdsteatret, Caféteatret, Kreutzmann 
Dance, Den kongelige Ballet, Bådteatret, Dramaten i 
Stockholm, Göteborgs Stadsteater, Malmö Dramatiska 
Teater, Malmö Opera och Musikteater, Göteborgs Ope-
ran, Het Nationale Ballet i Amsterdam og til åbnings-
forestillingen af  performance-festivallen Performa 05 
i New York. 

Fra 2003 - 2011 tilknyttet Statens Teaterskole som fag-
referent og underviser, samt et semester i 2009 som 
konstitueret leder af scenografilinien. I 2003 udstillet 
på Charlottenborgs Efterårsudstilling. I 2006 stod hun, 
sammen med Montanas Peter Lassen, for indretningen 
af  Det Kongelige Teaters balletkollegium. Herudover 
har hun lavet film-, TV- og udstillingsscenografi.

Medstifter og med i den kollektive ledelse af  teateret 
Vision3. Meddirektør i Vision4. En række bestyrelses-
poster for bl.a. Teater 1 og ZeBu (tidl. Statsensemblet 
for børneteater Corona La Balance)Teater PlanBs be-
styrelse og i komitéen for Teater og Dans i Norden (nu 
Nordscen) , samt 4 år i Refusionsudvalget under Kul-
turministeriet.
Fra 2011 formand for Scenekunstudvalget under Sta-
tens Kunstråd og hermed medlem af Statens Kunstråd.

Scenografi er en anderledes udefineret kunstart som Lys 
over Lolland i år inviterer indenfor til en udstilling i sær-
klasse. Scenografi er typisk en del af en anden kunstform, 
teater eller film og oftest genkendt under benævnelsen 
kulisser på eksempelvis teatret. 
Men med dette års udstilling vælger vi at betragte sce-
nografi som en unik kunstart, der slippes løs i Højbygård 
papirfabriks dramatiske rum. 14 scenografer har indtaget 
hvert deres territorium på fabrikken. Her er lagt op til en 
rejse igennem verdener vidt forskellige i deres udtryk, da 

scenograferne kommer fra grene af faget, der strækker sig 
fra film og teaterscenografi til lysdesign, installationskunst 
og sågar smykkedesign. Det er prisbelønnede scenografer, 
som har stået bag scenografier på et utal af landets scener, 
eksempelvis Det Kgl. Teater, Aveny, Århus teater mv. samt 
til store spillefilm og tv-serier. Her er nye håb, erfarne fag-
folk og kunstneriske originaler – fælles for dem alle er, at 
de på den nedlagte fabrik vil præsentere helt nye bud på 
scenografisk praksis i intens dialog med et kulturhistorisk 
bygningsværk. 

scenografi-udstilling
på Højbygaard papirfabrik
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Fotograf: G
unnar Larsen

Adalsteinn 
Stefansson

Lene Juhl & 
Mark Viktov

Birgitte MoosEva WendelboeJan de NeergaardRebekka 
Bentzen

Zarah VoigtNikolaj Danielson & 
Mette Sia Martinussen

Thomas KoldingPeter de NeergaardRikke Juellund Jean Voigt
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peter de neerGAArd scenograf og produktiondesigner

Peter de Neergaard startede sin karriere med at medvirke i 
Teatergruppen Solvognens politiske aktioner i 70erne. Ikke 
mindst Julemandshæren og Rebild aktionen. 
Kulturudveksling og teater i Tanzania i sommeren 1977.
Uddannet scenograf fra Statens Teaterskole 1985.

Peter de Neergaard har medvirket i ”Hamlet maskinen” og 
”Meda materialet” af Heiner Muller. ”Fødselsdagsselskabet”  
af H Pinter, Kgl. Teater, Sam Besekow ”Ordet ” af Kai Munk, 
Betty Nansen teateret. Flere produktioner på Mamutteate-
ret. ”Vi betaler ikke” af Dario Fo Gladsaxe teater mm.

Peter har været scenograf og produktionsdesigner på mere 
end 30 danske spillefilm. Film som ”Unge Andersen”, som fik 
en Emmy pris .
”Fakiren fra Bilbao”, invandrer dramaet  ”Fighter”  og familie-
filmen ”Der var engang en dreng som fik en lillesøster med 
vinger”, som modtog en Robert pris for bedste scenografi 
2007.

Premiere 2012 på den Fynske opera ” Orkestergraven”
Premiere 2012 spillefilmen ”Hvidsten gruppen” 

tHOmAs kOLdinG
scenograf
Thomas Kolding er uddannet fra Danmarks 
Designskole 1988-93 på Institut for Rum med 
speciale i scenografi. 
Han er dybt optaget af scenografiens skulptu-
relle, formmæssige og fortsatte udvikling og 
udfordrer ofte genren gennem afsæt i andre 
kunstneriske arbejdsfelter såsom 3d, lys/lyd og 
animation. 
Siden 1993 har Thomas lavet over 55 forestil-
linger indenfor stort set alle genrer på bla. Det 
Kongelige Teater, Århus Teater, Det Danske 
Teater, Folketeatret og Göteborg Stadsteater 
og Cantabile 2. Han har arbejdet på små som 
store teatre, med klassisk opera, moderne 
opera, dans og performance, projektteater og 
børne- og ungdomsteater, med stationære 
forestillinger såvel som turnéer. Senest dette 
forår med musicalen “End of the Rainbow” om 
Jydy Garlands sidste dage. 

De senere år har Thomas yderligere arbejdet 
som billedkunstner - herunder rum og lydin-
stallationer - hvilket har resulteret i separatud-
stillinger i Danmark, Sverige og Tyskland.

“I mine kunstinstallationer er jeg optaget af det 
ikke-illustrerende rum, som oftest med lys og 
lyd, hvor jeg udforsker ’rummet i rummet’, og 
hvor betragteren interagerer i installationen. I 
mine malerier står den figurative naturalisme i 
kontrast til baggrundens ekspressivitet. Jeg er 
meget optaget af menneskers møde med sig 
selv og i særdeleshed med andre. Jeg oplever, 
at mit arbejde som billedkunstner smitter posi-
tivt af på mit udtryk som scenograf”.6 7



mette siA mArtinussen kok og restauratør
Født 1972. Uddannet kok på Hotel- og Restaurantskolen i 
København. Samtidig læreplads i ”Torvekøkkenet” det nu-
værende ”Meyers Mad ud af Huset”. 

Mette startede sine nyskabende restaurations-projekter 
i 1998 med den 5-stjernede koncept-restaurant “Ester & 
Soya” udviklet i samarbejde med Claus Meyer.
I 2000 fulgte den 5-stjernede koncept-restaurant ”1.th.”, en 
mikroskopisk restaurant i hjemlige omgivelser.
2000 var også året for ”Mette Sias Sommerbus” - et mobilt 
restaurant-koncept, med fokus på lokale råvarer, kvalitet og 
den gode historie. Fra 2003 og frem har Mette i samarbejde 
med Nikolaj Danielsen drevet Madeleines Madlaborato-
rium og Madeleines Madteater. De seneste madforestillin-

ger, Mette har lavet, er ”De 7 Dødssynder” med Åben Dans 
på Roskilde Slagteriskole 2009 og ”Vølven” med Republique 
Teater i Island 2011.

Af priser og legater har Mette modtaget ”Det Gastronomi-
ske Akademis” hædersdiplom, førstepræmien ved måltids 
og designkonkurrencen “Picnic“ i  2001 og samme år mod-
tog hun Nat & Dag-prisen for bedste restaurant, køkken og 
service for restaurant ”1.th.”.

Desuden har Mette udgivet og deltaget i kogebøger bl.a.
den svenske kogebog antologi ”De 7 Dødssynder” og ko-
gebogen ”Mettes Gæstebud”, et efterskrift for ”Mette Sias 
Sommerbus” en rejse igennem Danmark.

Billeder af Annick Boel

nikOLAJ dAnieLsen
scenograf & 
produktionsdesigner
Født 1966. Uddannet Danmarks Designskole 1990 - 1995 
med speciale i produktionsdesign.
Startede karrieren i 1997 med production design og vi-
deoscenografi til rock forestillingen ”Another Brick in the 
Wall”.
Siden fulgte samarbejdet med kok Mette Sia Martinus-
sen om udvikling af restaurantkoncepter. Her har Nikolaj 
og Mette samarbejdet om konceptudvikling, Nikolaj har 
stået for design. Samarbejdet er blevet til restauranterne 
“1.th.” i 2000, ”Mette Sias Sommerbus” - og senest Made-
leines Madlaboratorium og Madeleines Madteater fra 
2003 og frem. Sammen har de produceret 10 forestillin-
ger bl.a. ”På Barnsben”, ”Mormor”, ”Den 7ende sans” og 
”Lige til kanten-tak!” samt lavet ”Skuespilhuset somMOS” 
maj 2011.

Parallelt har Nikolaj lavet produktionsdesign på flere 
film. Eksempelvis spillefilmen ”Bagland” af instruktør 
Anders Gustafsson i 2002 og spillefilmen ”Allegro” af 
instruktør Christoffer Boe i 2004 - begge Robert nomi-
neret. Han har lavet produktions design til spillefilmen 
”Voksne Mennesker” af instruktør Dagur Kari Pro i 2004 
og til talentudviklings filmen ”Blodsøstre” af instruktør 
Louise Friedberg i 2005. Senest har han lavet produkti-
onsdesign til film som ”Magi i Luften” inst. Simon Staho, 
”Eksperimentet” inst. Louise ND Friedberg og ”Kandida-
ten”  inst. Kasper Barfod. 
 
Danielsen er inviteret medlem af European Film Acade-
my, som aktiv del af den nominerende jury i 2007. Han 
er Robertnomineret for bedste filmscenografi i 2003 og 
2005 og har modtaget førstepræmie ved designkonkur-
rencen “Picnic“ arrangeret af Dansk Design Center og 
Trapholt i 2001.
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Fotograf: Rishi Sæ
ther/H

appyliving.dk

JeAn VOiGt
Mode • Teater • Maleri
1940-1996

Jean Voigt var en fabelagtig multikunstner der 
mestrede tre genrer med perfektionisme og 
talent; Mode - Teater - Maleri 

Han blev uddannet som haute couture skræd-
der i Magasins modelsaloner.
Var senere elev af den store spanske modeska-
ber Balenciaga i Paris.

Jean Voigt åbnede modehus i København 
i 60’erne og senere i 80’erne i Paris, hvor han 
som den første dansker blev optaget af Cham-
bre syndicale de la Mode (med ret til at føre 
haute couture-modehus i Paris).
Han skabte modekollektioner for bl.a. Pierre 
Cardin og senere Brødrene Andersen.
I 60’erne studerede han kunst i Venedig og Pa-
ris og blev elev af den surrealistiske kunstmaler 
Samuel De Castro.

Med den baggrund vendte han hjem til Dan-
mark og skabte med fejende succes maleriske 
og nyskabende scenografier, samt storslåede 
kostumer til utallige teaterforestillinger på bl.a. 
Det Kgl.Teater og Det Ny Teater. 

Gennem hele sin karriere forblev det maleriske 
udtryk Jean Voigts vartegn.
Han åbnede senere galleri på Rosenlund på 
Lolland, hvor han boede og udstillede sine 
egne værker til sin død i 1996.

ZArAH VOiGt
smykkedesigner   

Zarah Voigt er udlært udi scenografi og haute couture-design 
hos sin far Jean Voigt. Hun har studeret kunst i London og 
arbejdet 17 år i mode- og teaterbranchen, hvilket kan ses i 
hendes evne til at kombinere utraditionelle og spændende 
materialer, der danner raffinerede anderledes smykker. 
Med base i København har Zarah Voigt skabt smykkekollekti-
oner i eget navn siden 2002, hvor hun åbnede eget værksted, 
showroom og ZARAH VOIGT Boutique. Et univers af smyk-
ker i eventyrlige grafiske udformninger, hovedsagligt udført 
i plexiglas kombineret med ædle metaller. Fra små delikate 
ørestiks og lange dramatiske kæder til store glamourøse hals-
smykker. Alle med samme entusiasme for det overdådige og 
sofistikerede.

Zarah Voigt vil både skabe et eventyrligt uni-
vers omkring sine smykker på udstillingen 
og samtidig vil hun til ære for sin far stå for 
opsætningen af hans univers, hvor Zarah 
skaber en udstilling, der giver publikum et 
dragende indblik i Jean Voigts verden, hvor 
skønhed og forvitret forfald smelter sammen 
i en mageløs forening. 
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Designeren Maria Sander har skrevet en biografi 
om sin afdøde mand, Jean Voigt. Bogen har tit-
len ”Lyset rammer selv det unævnelige”.

Bogen kan købes under Lys over Lolland i bog-
shoppen.



rebekkA bentZen 
scenograf og videodesigner 

Rebekka Bentzen er nyuddannet fra Statens Teaterskole 
2011. 

Under uddannelsen var hun scenograf på bl.a. Grønne-
gårdsteatrets Moliére-komedie ”Den Adelsglade Borger” 
(2009) og den anmelderroste ”Scener fra et Ægteskab” 
(Århus Teater, 2011). 

Scenograf og videodesigner på ”Mågen ” af Anton 
Tjekhov Afgangsforestilling 2011 - Statens Teaterskole. 
Før skolen var hun scenograf på flere novellefilm og små 
teaterproduktioner.

Debutere i september 2011 med ”Tribadernes Nat” på 
Vendsyssel Teater.

JAn de neerGAArd 
scenograf og designer 

Jan har en bred designmæssig baggrund og 
favner mange aspekter af det scenografiske fag. 
Som scenograf skaber han et dramatisk rum, 
som udtrykker historien.
Han indarbejder lyset med en udpræget sans 
for rum, farve, lys som en helhed, og han desig-
ner kostumer som en del af scenografien.
Som designer arbejder Jan som udstillingsar-
kitekt. Herunder udarbejdelse og realisering 
af udstillings-koncept for løbende udstillinger 
samt nyetablering af museers permanente ud-
stilling. Han fungerer som designer af udstil-
lingskroppen og møblement, såsom montre, 
podier, etc.
Jan har desuden arbejdet med nyt lysdesign til 
landsbykirker.
Samtidig underviser han på Danmarks Design 
skole i ”Rum Design”. Og er Censor og vejleder 
på Danmarks Design skole, Scenografi og Textil 
samt Teknisk Skole, Institut for Ædelmetal i ”Det 
besmykkede rum”.

Jan de Neergaard startede sin karriere i 1981 
og har siden lavet scenografi på en række af 
landets anerkendte scener og teatre, så som 
Odin Teatret, Århus teater, Det Danske Teater,  
Gladsaxe Teater og Det Kgl. teater, Operaen for 
at nævne nogle.
Jan har været permanent tilknyttet TV-byen 
i Gladsaxe som freelance scenograf fra 1983 – 
1996, og har lavet scenografi til alt fra satire til 
fakta-programmer og Melodi Grand Prix.  
Af udstillinger har han bl.a. lavet kunstudstilling 
i Durban (Syd Afrika), Art Gallery - ”Memories of 

Modernity”. Udstilling på Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant 
-”Andersens Drøm” i H.C. Andersen-Året eller Den Danske Pa-
villon på Venedig Arkitektur Biennalen.
Født 1952, uddannet mellem 1973 - 1983 fra Danmarks Ra-
dio TV-Byen, Danmarks Design Skole, Schule für Kunst und 
Gewerbe, Salzburg og Bygningsteknisk Værkstedsskole. 12 13



eVA WendeLbOe
scenograf og konceptudvikler

Eva har gennem 15 år arbejdet med rumlig iscenesættelse 
og konceptudvikling for narrative miljøer. Over årene har Eva 
produceret totalkoncepter, der forener scenografi, event og 
budskab i et samlet rumligt, visuelt univers på tværs af plat-
forme og genrer. 
Som scenograf iscenesætter hun steder og rum og skaber en 
ny stedets ånd på baggrund af en indlevet tolkning af indhol-
dets budskab. 
Med afsæt i ønsket om at fortælle en historie med rummet 
som stemme har hun blandt andet arbejdet med iscenesæt-
telser som ”Total Tys Tys” med en strand ved Gilleleje som sce-

ne, børneuniverset ”Himmeldalen” på Københavns 
Rådhus til Københavns kommunes handicapår, 
scenograferet iværksætterinitiativet Montre og 
konceptet for Filmskolens 60 års-jubilæum.
Parallelt har Eva arbejdet med egne installatio-
ner, bedst kendt er  hendes ”Radio Grande”, et in-
strument bestående af 50 radioer, der er brugt 
til iscenesættelse i et utal af sammenhænge bl.a. 
Roskildefestivalen, Mindlab og Arkitektskolens ud-
stillinger. 
Fra 2004 - 2008 var Eva leder af Workshopscenen, 
et tværkunstnerisk laboratorium for Københavns 
kunstneriske uddannelser. 
Senest har hun arbejdet med udstillings- og op-
levelses-koncepter, storytelling, interaktivitet og 
digitale medier for Die Asta Experience. 
Født 1972, Uddannet scenograf fra Danmarks De-
signskole, scenografi 1999 og MA-Scenography, 
Holland 2000.
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birGitte mOOs 
scenograf 

TEATER (Hovedsageligt scenografi)
2010 Odyssey Theatre, Los Angeles. The Arsonists. 
Instruktion Ron Sossi. Scenograf
2008-09 Cantabile2 – Tiggeroperaen. Instruktion 
Nullo Facchini. Scenograf og kostume designer 
2006 Ark Theatre, Los Angeles. The Death of an Anar-
chist. Instruktion Georgia Harell. Scenografi
Sexual Perversities in Chicago. Instruktion Paul Wa-
gar. Scenografi 
2005 Ark Theatre, Los Angeles. Frozen. Instruktion 
Paul Wagar. Scenografi
The Fox. Instruktion David Grammer. Scenografi 
1999 Cantabile2 – Agnes. Instruktion Nullo Facchini. 
Scenograf og kostume designer
Boldhus Teatret, København. Tre Søstre. Kostume de-
signer 

FILM, REKLAMEFILM & TV (Hovedsageligt Production 
design)
2000-01Tristone/Sjuzet, Kbh. Interactive games og 
TV entertainment. Lead Designer samt production 
og kostume designer på vinder af Close-Up Kortfilms-
konkurrencen med filmen Iltmangel.

SOLO UDSTILLINGER
Edgar Varela Fine Arts / Phantom Galleries / Bedlam 
Gallery / 410 BOYD /Carolina Gallery, Los Angeles. 
Nikolaj Kirke / Langelinje Pavillion, København. 

GRUPPEUDSTILLINGER
1991 – 2011 deltaget i en række gruppe udstillinger 
I Los Angeles, Califonien Bruxelles, New York, Amster-
dam      
 
KOMMENDE UDSTILLINGER
2012 B&G Projects, Bredgade 23, København. Instal-
lation: People Come Back from War, transformed
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UDDANNET
2003 
University of Southern California, USC, School of Cinematic 
Arts, Los Angeles. 
1993-98 
Danmarks Designskole. Kandidatgrad i scenografi. 
1997 
Berlin University of the Arts, UDK, Berlin. 
1995-96 
Berlin-Weissensee Academy of Fine Arts, Berlin. 
1992 
Det Kongelige Danske Kunstakademi gæstestuderende



CLAus rOstrup  kostumetegninger

Claus Rostrup (f.19.12.1936) er scenograf og maler. Han har arbejdet på næsten alle dan-
ske teatre, samt Stockholms Stadsteater siden 1968. På Gladsaxe Teater udformede han i 
1970´erne, sammen med sin broder, instruktør Kaspar Rostrup, en ny epokegørende stil, 
senere kaldet ”Totalteater”, hvor hele rummet iberegnet publikum, blev draget ind i sceno-
grafien. Claus Rostrup har beskæftiget sig med alle stilarter og alle epoker lige fra de gamle 
grækere til ny dansk dramatik. På Lys over Lolland udstilles et udvalg af hans fine detaljerede 
kostumetegninger, som er repræsenteret på teatre, museer og i privatsamlinger.

HAns e. mAdsen 
Lyskunst

Lene JuHL & mArk ViktOV 
epÍ Videokunst

Den danske lys-installationskunstner Hans E. 
Madsen arbejder primært med lys, der angi-
ver rammerne for det at være i et afgrænset 
rum eller område, og skaber spændingen 
mellem illusion og virkelighed. Intet er for 
stort, intet er for småt for Hans E. Madsen. 
Leg med lys, foto og farver binder det hele 
sammen. 
Hans E. Madsen har tidligere deltaget i Lys 
over Lolland. I år kan man opleve hans lys-
kunst ude i det fri, både på Højbygaard Pa-
pirfabrik og udenfor Herskabsstalden på 
Lungholm Gods.
Hans E. Madsen har utallige udstillinger og 
udsmykninger bag sig i ind- og udland, og 
har ligeledes udgivet flere bøger. Medstifter 
af kunstnersammenslutningen Solkorset. 
Uddannet fra Århus Kunstakademi og Kunst-
akademiet Ljubljana i Eks-Jugoslavien.

EPÍ er et kunstnerisk samarbejde mellem Lene Juhl og Mark Viktov. Med 
udgangspunkt i video/lys skaber og designer EPI primært multidiscipli-
nære store projekter indenfor site specific opgaver, ruminstallationer, 
udstillinger og teater.
 
EPÍ har skabt videokunst til La Boheme i Bergen, Dockplats 2010 i Malmø, 
The crystal cabinet i Sverige og Runner i Ørestaden mm. På Lys over Lol-
land vil deres storslåede videokunst kunne opleves i et spændende sam-
spil med akitekturen på fabrikken.

AdALsteinn steFAnssOn scenograf 

Adalsteinn Stefansson arbejder som kunstner og designer 
med speciale indenfor lys installationer og lampedesign. 
Han har derudover arbejdet forskellige steder i Europa på 
teaterproduktioner som lysdesigner og scenograf. Adal-
steinn blev uddannet på det Islandske kunstakademi i 1996 
og senere på Danmarks Designskole i 1999. Han har også en 
uddannelse som elektriker og det sætter sine spor på hans 
kunst. 

Adalsteinn deltog i Lux Europae i København 2001 med en 
lysinstallation på Jarmers Tårn, og i Reykjavik Kulturby 2000 
samt Valon Voimat i Helsinki 2001 med værket Fire/Water. 

Han har her på Lys over Lolland deltaget med sin lyskunst i 
2005, 2006 og 2008.

Som lysdesigner har han arbejdet på forestillinger med 
kompagnier som Cantabile2, Kristjan Ingimarssons Neander, 
Hotel Proforma og Iceland Dance Company.

Adalsteinn har også arbejdet som scenemester og lysmester 
i Danmark og turneret internationelt med forskellige teater- 
kompagnier. 

Adalsteinn Stefansson er teknisk leder på Lys over Lolland.
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Lungholm saloner
Lys over Lolland har igennem årene præsenteret udstil-
linger og aftenarrangementer på samme lokalitet. I år 
opdeles programmet i et dagprogram med udstilling på 
Højbygaard Papirfabrik og et aftenprogram - en række 
”saloner” og restaurant på Lungholm Gods. I ”salonerne” 
præsenteres et bredt kulturelt program, der spænder fra 
japansk kulturaften over Oscararrangement til fortryllen-
de madteater m.m. 

Salontanken stammer oprindeligt fra 1600-tallets Frankrig 
og betyder en selskabssal, hvor man ”tager imod”, og hvor 
tidens kulturelle ånder mødtes. Dette fænomen synes vi 
var passende at fantasere over og bringe til Lys over Lol-
land. Specielt set i lyset af, at aftenarrangementerne finder 

sted i en forunderlig historisk ramme, et lollandsk gods, 
som omkring det tidspunkt salontanken var på sit højeste, 
fik sit navn Lungholm.

Lungholm er en gammel hovedgård, som tidligere blev 
kaldt Olstrupgaard, og som nævnes første gang i 1434, fra 
1639 kaldet Lungholm. 

Godset er på 1457 hektar med gårdene Højbygård og Lyt-
tesholm. Lungholm har i mere end 200 år været i familien 
de Bertouch-Lehns eje.
Man finder godset i Olstrup Sogn på Lolland, og her er det 
Lys over Lollands ”saloner” finder sted, nærmere bestemt i 
godsets smukke, nyrenoverede Herskabsstald.
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Caféen i det flotte gule søjlerum er det 
første, der møder gæsterne, når man går 
ind i Højbygaard Papirfabrik. Da cafeen 
ligger i den gamle indkøringshal har vi 
gjort en dyd ud af miljøet, og skabt en 
hyggelig intim stemning i de rå fabrikslo-
kaler. Her er hjørner og kroge med glimt 
til det originale bygningsværk og her kan 
man fordøje eller forberede kunstoplevel-
serne i resten af fabrikken.  

 

Café i 
fabrikken

Cafeen er åben dagligt 
fra kl. 10.00 til 19.00

18

Det er kokken Susanne Bruun, som står for ca-
féen, hvor der bydes på hjemmelavede lette 
frokostretter baseret på lokale råvarer, samt 
kaffe og kager, øl, sodavand og vin. 



LørdAG den 10.9.11 søndAG den 11.9.11
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JApAnsk AFten 
kl. 20.00

Inspireret af Zarah Voigt’s japanske smykke-
serie SAMURAI Collection er Japan inviteret til 
Lolland for en aften. 

Her er lagt op til et spændende møde mellem 
to kulturer, når fødevarerproducenter fra Lol-
land og Falster skaber en middag, der krydser 
danske og japanske mad traditioner. 
Som middagsgæst vil man, ud over maden 
blive introduceret til et kulturprogram i sær-
klasse. Det er den japanske pianist Eriko Maki-
mura, som spiller moderne kompositioner for 
klaver, hvortil der opføres performance ballet 
med balletdansere fra Det Kongelige Teater. 
Eksempelvis kan man opleve ”Dance of the 
night” fra Romeo og Julie balletten, der op-
føres som improviseret kammerballet af dan-
serne Misa Hoya Baunoch og Gábor Baunoch.

Resten af aftenen vil byde på en mængde spændende og anderledes 
musikoplevelser. 
Nævnes kan, at Makimura vil præsentere værker af bl.a. John Cage, 
avantgardens gudfader og af den japanske komponist Yasushi Akuta-
gawa, der skrev værket La Danse i 1948, blot et par år efter at store dele 
af Japan lå i ruiner efter 2. verdenskrig.

Længe før en film som HÆVNEN opnår at blive 
nomineret til en Oscar og endda kommer så 
langt som at vinde statuetten, ligger der et 
stort forarbejde bag. 
Producer Sisse Graum Jørgensen har arbejdet 
tæt sammen med Susanne Bier i mange år. Al-
lerede tilbage i 2007 opnåede de den første 
Oscar nominering med filmen EFTER BRYLLUP-
PET. Her blev det ikke til en statuette, men deri-
mod en indsigt i hvor meget arbejde en Oscar 
nominering kræver. 
Sisse Graum Jørgensen vil her fortælle om ar-
bejdet med filmen i de forskellige faser, såsom 
samarbejdet mellem producer og distributør 

og kapløbet mod tiden for at få alt fra limousi-
ne, den røde løber -  til pressens nysgerrighed 
på plads i den hektiske tid efter det endelig 
blev afsløret, at HÆVNEN var nomineret i kate-
gorien ”Bedste udenlandske film”. 
Foruden et indblik i en producers Oscar-arbej-
de, vil der blive vist klip fra filmen og bag-om 
Oscar billeder fra dagene op til det nervepir-
rende øjeblik, hvor holdet bag filmen sad 
spændt i salen og ventede på de afgørende 
ord efter ”And the Oscar goes to…”. 
Oscar processen vil blive perspektiveret i en 
samtale med Ole Michelsen og mon ikke den 
ægte Oscar statuette også vil være til stede.

Sisse Graum Jørgensen begyndte sin karriere i 
den danske filmindustri som producerassistent 
for direktør Peter Aalbæk Jensen på Zentropa 
Productions ApS i 1999. Siden har Sisse Graum 
Jørgensen selv produceret adskillige succes-
fulde spillefilm, heriblandt Lone Scherfigs ”Wil-
bur Wants to Kill Himself” (2002) og ”Hjemve” 
(2007), Susanne Biers ”Brødre” (2004) og den 
Oscar nominerede ”Efter brylluppet” (2006), 
Thomas Vinterbergs ”Dear Wendy” (2005) ba-
seret på et manuskript af Lars von Trier samt 
Kristian Levrings ”Den du frygter” (2008). Hun 
har yderligere været co-producer på engelske 
Andrea Arnolds Cannes vindende spillefilm 
”Red Road” (2006).
Sisse Graum Jørgensen har senest produceret 
Susanne Biers nyeste spillefilm, Oscar og Gol-
den Globe vinderen ”Hævnen” (2010), skrevet 
af Anders Thomas Jensen og Susanne Bier, 

samt produceret Pernille Fischer Christensens 
seneste spillefilm ”En Familie” (2010), der var 
i hovedkonkurrencen ved Berlin Film Festival 
2010. Derudover er Sisse co-producer på ”Per-
fect Sense” (2011), der er instrueret af David 
McKenzie og skrevet af Kim Fupz Aakeson. Fil-
men havde premiere på Sundance 2011. 
European Film Promotion udvalgte Sisse 
Graum Jørgensen til den prestigefyldte titel 
”Producer on the Move” i 2003, Screen Inter-
national havde fokus på hendes navn i deres 
2004 ”Talent Watch” ligesom Berlingske Ny-
heds Magasin (BNM). I 2004 deltog Sisse i Va-
riety’s Cannes hyldest ”10 Producers to Watch”. 
Sisse Graum Jørgensen har siden 2011 været 
medlem af The Academy of Motion Picture 
Arts and Science og været medlem af Det 
Europæiske Film Akademi siden 2003. 

bAG OsCAr
kl. 20.00
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OnsdAG den 14.9.11

LunGHOLm FOrtæLLinGer
af nicolas bertouch-Lehn
kl. 20.00

Nicolas Bertouch-Lehn er syvende generation i Bertouch-Lehn slæg-
tens 200 - årige eje af Lungholm Gods. Gennem de seneste år har 
hovedbygningen og Herskabsstalden gennemgået en gennemgri-
bende restaurering,  så de nu fungerer som en moderne form for ud-
lejnings virksomhed, hvor gæster kan indlogere sig med overnatning 
og fester i de historiske bygninger. 

Nicolas Bertouch-Lehn, vil denne aften i ord og billeder føre gæster-
ne igennem Lungholms smukt restaurerede bygninger og fortælle 
om slægtens historie og tankerne for fremtiden.  

Aftenens understreges af et musikalsk program ved den eminente 
guitarist Christian Sievert, der i samspil med Flemming Quist Møller 
på bongotrommer leverer en stærk musikalsk kulisse i godsets her-
skabsstald. 

CHristiAn sieVert
OG FLemminG 
Quist møLLer 

Christian Sievert er guitarist, percussio-
nist, sanger og komponist - Danmarks 
vel nok førende flamenco guitarist. Sie-
vert spiller musik indenfor mange for-
skellige stilarter, som f.eks bossa nova, 
samba, folk og mm., og han har spillet 
og indspillet med en lang række danske 
og internationale kunstnere. Flemming 
Quist Møller er en multikunstner, der 
er musiker, tegner, filmarbejder og for-
fatter til mange af vores mest elskede 
børnebøger.Hans bog ”Cykelmyggen 
Egon” bliver i august opført i Østre Gas-
værk, hvor han selv medvirker.

sCenOGrAFi AFten
kl. 20.00

Udstillingen i den nedlagte Sukker,- og Papirfabrik, Høj-
bygaard arbejder i år med ophævelsen af rummets og 
virkelighedens grænser, når 14 scenografer iscenesæt-
ter de industrielle rum. Her opstår en række magiske 
rummelige fortællinger, som i dagtimerne kan opleves 
i fabrikkens  indre. 

Denne aften skrues op for magien, når mørket sænker 
sig og de scenografiske iscenesættelser forstærkes af 
lyssætning og musikalsk akkompagnement. 

Publikum får mulighed for at følge den anerkendte sce-
nograf Jan de Neergaard rundt i udstillingen. Jan vil på 
en gang guide gæsterne igennem de dramatiske uni-
verser og samtidig perspektivere oplevelsen ved at give 
et indblik i processerne bag værkerne. Her vil blive talt 
om kunstneriske skabelsesprocesser, fortalt anekdoter 
fra filmens og teatrets verden og kigget på de rumme-
lige forhold med et andet trænet blik. 

Musikken leveres af Paolo Rosso, der denne aften opfører 
en solokoncert. Paolo er en mester i den kunst det er 
at spille på bandoneón – et harmonikalignende instru-
ment, og hans musikalske univers er en rejse i gennem 
italienske farver, klassiske toner, nordiske landskaber 
og rytmiske frie improvisationer. Musikken har nuti-
dens lyd med et ekko fra den argentinske tango. 

tOrsdAG den 15.9.11
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χάος 

berømt mAdteAter GenOpstår 
under Lys OVer LOLLAnd 
kl. 19.30

FredAG den 16.9.11
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LørdAG den 17.9.11

Fredag aften bliver Lungholm Gods omdannet til én stor 
gourmetforestilling når martinussenDANIELSEN indtager 
Herskabsstalden og den omkringliggende park, og i løbet af 
denne enestående aften inviterer publikum til en unik 7-sce-
ners mirakelbåren spiseoplevelse. 
Bag den særlige forestilling står makkerparret, Mette Sia Marti-
nussen og Nikolaj Danielsen, der tidligere har begejstret både 
gæster og anmeldere med deres særligt iscenesatte måltider i 
Madeleines Madteater.

Efter nyligt at være genopstået på det Kongelige Teater med 
mega-forestillingen ”Skuespilhuset som MOS” gentager de nu 
succesen med forestillingen Xaoc i 3 variationer. Første varia-
tion har premiere under Golden Days i København den 8. og 
9. september 2011, anden variation kan ses i udstillingen på 
Højbygaard Papirfabrik under Lys over Lolland og den tredje 
og sidste på Lungholm, udformet som en sjælden gourmet-
forestilling.

martinussenDANIELSEN skaber en enstående goumetfore-
stilling fyldt med magiske øjeblikke, hvor 7 mesterlige serve-
ringer, der tager udgangspunkt i råvarer fra Lolland-Falster, 
bliver iklædt lyd, lys, duft og stemning. Det bliver en kulinarisk 
oplevelse, som er meget mere end smag. 
Husk varmt tøj og god appetit.

Forestillingen bliver til i samarbejde med Lys over Lolland 
og Fødevarenetværket Lolland-Falster.

HusH 
kl. 20.00

Med et afsæt i country, folk og klassisk pop vil Hush 
give Lys over Lollands publikum en intim afslut-
ningskoncert i Herskabsstalden. 

Koncerten er inspireret af livet på landet, nærvær 
og håb for fremtiden. Det er Dolly Parton og Norah 
Jones der mødes, når Hush omfavner countryens 
rødder og leverer en levende koncert, spædet op 
med en snært skandinavisk melankoli. 

Hush har udgivet fire album, siden de i 2004 de-
buterede med albummet ”A lifetime”, og lyden og 
intensiteten er kun blevet bedre, efter de tog til 
Nashville for at indspille. Deres nye album ”Dark 
Horse” er indspillet i en kort og intens periode i et 
studie i Sverige, hvor de har haft stort udbytte af at 
have deres turné backingband med. 

Gruppen Hush består af sangerinden Dorthe  
Gerlach og guitaristen Michael Hartmann.
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restaurant i 
Herskabsstalden
I forbindelse med salonerne på Lungholm Gods er etableret en 
kulinarisk restaurant i Herskabsstalden. Restauranten benyttes i 
forbindelse med visse af salonerne, men kan også besøges sær-
skilt, hvis man ønsker en middagsoplevelse i anderledes omgivel-
ser. 
Det interessante ved restauranten er, at den drives af et netværk 
af lokale fødevareproducenter. Tilsammen kalder de sig Fødeva-
renetværket Lolland-Falster og distribuerer deres produkter via 
den fælles webshop www.madfralandet.dk, som åbnes i forbin-
delse med Lys over Lolland. Restauranten serverer en buffet lavet 
på fødevarer, som kommer direkte fra Lolland-Falsters fødevare-
producenter og gårdbutikker. Retterne udvikles og tilberedes af 
kogekone Joan Thorlin, som har mange års erfaring med natur-
plejefremmende projekter og ikke mindst transformationen af 
naturens produkter til kraftfyldte fødevarer og lækre  middags-
retter. 
Joan har desuden udviklet gavekurve/gavekasser med netvær-
kets produkter, som sælges i restauranten, hvor hun også vil in-
troducere en række nye produkter for gæsterne.
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udstiLLinGerne i FAbrikken 
er åbne dagligt kl. 10.00 - 19.00,
på åbningsdagen kl. 13.00 - 19.00 
 
Entré til udstillingerne 50 kr. Børn under 15 år gratis adgang.
 
Der er mange fine overnatningsmuligheder på Lolland-Falster. 
Se vores hjemmeside www.lysoverlolland.dk
eller spørg turistinformationerne.

inFOrmAtiOn i øVriGt: 
www.lysoverlolland.dk  •  Tlf. 2153 5352
Kunstnerisk leder: Susanne Grue Jørgensen • Tlf. 2048 3003

Højbygaard Papirfabrik: Fabriksvej 2 • 4960 Holeby
Lungholm Gods: Rødbyvej 24 • 4970 Rødby

bemærk VenLiGst: 
At der ved indgangen til Lys over Lolland ikke modtages Dankort. 
Der henvises til hæveautomater i Holeby.
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HØJBYGAARD
PAPIRFABRIK 

Menu 
Hjemmelavet buffet med fødevareprodukter fra 
Lolland-Falster, samt kaffe og kage. 
Samlet pris ekskl. drikkevarer kr. 195,-

Åbningstider  
kl. 18.00 - 20.00 - flg. dage: 
søndag d. 11/9, onsdag d. 14/9 og lørdag d. 
17/9. Bordbestilling anbefales på tlf. 2925 2809

Lørdag d. 10/9  samt fredag d. 16/9 er middagen 
inkluderet i eventprisen. 
Disse dage kan der ikke bestilles bord eller spises 
særskilt i restauranten. 

mOd nykøbinG F.

businformation:
www.moviatrafik.dk



10. - 17. september 2011

Maribo Turistbureau
Torvet
DK-4930 Maribo
Telefon  5478 0496
visitmaribo@lolland.dk
 
Nakskov Turistbureau
Axeltorv 3
DK-4900 Nakskov
Telefon 5492 2172
visitnakskov@lolland.dk 
 
Sakskøbing Infohus/Turistbureau
Torvet 1 
DK-4990 Sakskøbing
Telefon 5470 5630 
visitsakskoebing@hotmail.com
 
Nykøbing Falster
Turistinformation
Langgade 2 
DK-4800 Nykøbing F.
Telefon 5121 2508 
turist@museumlollandfalster.dk

Gebyr 10 kr. pr. billet

Turistbureauerne sender bil-
letter over hele landet mod 
gebyr. Resterende billetter 
kan købes ved indgangen.

billetter til events 
kan købes i forsalg 
på disse turist-
bureauer:


