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forord

Lys over Lolland 2016 har i år valgt at arbejde med temaet SPOR. Hermed
sætter vi lys på, hvordan sporene kan være et tegn på menneskets forbundethed med omverdenen. Ved at pege på de lidt større linjer, mennesker
har trukket igennem kulturlandskabet, vil vi synliggøre, hvordan de kan
betrædes på ny, og hvor udgangspunktet atter er at omdanne Saxkjøbing
Sukkerfabrik til kunstens rum.
Temaet går som en rød tråd gennem Lys over Lolland. Gæsterne vil i udstillingen blive modtaget af den norske kunstner Marian Heyerdahls store
værk Terracotta Woman, som er en hær af menneskehøje kvindelige skulpturer. Skulpturerne bærer præg af krigens rædsler, når de som en tavs hær
bevæger sig fremad med et budskab om fred.
De danske, færøske og tyske kunstnere på udstillingen viser med deres
kunst en stor intensitet og kunstnerisk fortælling om omverdenens indre
og ydre spor, som kan åbne op for nye vinkler og give eftertanke.
Særligt for programmet i år er, at vi også perspektiverer kunsten gennem
det åndelige spor i landskabet - nemlig Pilgrimsruten. Ruten er en lille del
af pilgrimsruten til Sydeuropa, og under Lys over Lolland sætter vi fokus
på de kulturelle oplevelser, man kan få på den lokale rute. Vi har inviteret
Biskop Steen Skovsgaard fra Lolland Falsters Stift til at holde en prædiken
midt i kunstudstillingen, idet biskoppen også mener, kunsten kan invitere
os til at tænke over, hvor vi sætter vores spor.
Med en bred vifte af spændende kunst og kulturoplevelser under dette års
Lys over Lolland håber vi, at kunsten og kulturen vil sætte spor, der viser
fremad, spor der viser vej og spor der kan ændrer noget!
Velkommen.

Susanne Grue Jørgensen
Kunstnerisk leder
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program
fredag 26. august
Kl. 16.00 åbning
Åbning af Lys over Lolland på Saxkjøbing
Sukkerfabrik. For inviterede gæster.

Kl. 20.00 åbningsKoncert

eivør

Den færøske Eivør er en af de mest spændende
sangerinder i Norden med en urnatur og unik
sangstemme.
Pris: 220 kr.
Sted: Koncertsalen

lørdag 27. august
Kl. 15.00 Foredrag

Torben Hardenberg
Smykkekunstneren Torben Hardenberg,
en sand storyteller, fortæller om sit liv og
sine inspirationskilder.
Pris: 90 kr. Sted: Koncertsalen

Kl. 20.00 film forpremiere

Café Society

En film af Woody Allen, som udspiller sig
i det glamourøse Hollywood i 1930.
Filmen åbnede årets Cannes Festival.
Pris: 95 kr.
Sted: Lys over Lollands biograf
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Entré 60 kr.

søndag 28. august
Kl. 15.00 Familiekoncert

Sigurd Barret

Glæd jer til en ny og anderledes koncert med
Sigurd og hans musikalske band. Publikum vil
indgå i optagelsen af Sigurds nye musikvideo.
Pris: 75 kr.
Sted: Koncertsalen

Kl. 20.00 kunstaften
Aftenen vil introducere publikum for et bredt
spænd af kunstudtryk, og mødet med nogle af
kunstnerne bag.
Pris: 110 kr.
Sted: Kunstudstillingen

Tirsdag 30. august
Kl. 20.00 koncert

Levende Billeder & Fuzzy
Specielt til Lys over Lolland har Emil de Wall
inviteret legenden Fuzzy med på scenen til
nyfortolkning af de mest ikoniske film og tv
melodier.
Pris: 175 kr.
Sted: Koncertsalenr udfoldet igennem fortællinger.
Pris 195 kr. Sted: Koncertsalen.

Udstillingerne er åbne dagligt

På åbningsdagen

kl. 10.00 - 20.00

kl. 18.00 - 20.00

Onsdag 31. august
Kl. 17.00 Stiftsmuseet Maribo
Spændende kulturaften med fokus på
Pilgrimsruten, en vandring mellem Stiftsmuseet,
Pilgrimshuset og Domkirken.

Kl. 18.00 pilgrimshuset
Pilgrimspræsten Elisabeth Knox Seith fortæller
om Pilgrimshuset og hendes store interesse for
pilgrimsvandring.

Kl. 19.30 Maribo Domkirke
Stemningsfuld koncert med værker af Hildegaard von Bingens fremført af sopran Marianne G.
Nielsen og Mie Korp Jensen, organetto.
Pris: 110 kr.

T0rsdag 1. september
Kl. 20.00 Film forpremiere

Mesteren

En film af Charlotte Sieling, hvor MESTEREN er
en selvoptaget kendt kunstner, der møder sin
ukendte søn.
Pris: 95 kr.
Sted: Lys over Lollands biografdfoldet
igennem fortællinger.
Pris 195 kr. Sted: Koncertsalen.

fredag 2. september
Kl. 20.00 Koncert

Søren Ulrik Thomsen og
det glemte kvarter
Lys over Lolland er et af de få steder, man
kan opleve poeten og de dygtige musikere,
når de her præsenterer deres anmelderroste
nye album POWER.
Pris: 175 kr.
Sted: Koncertsalen

Lørdag 3. september
Kl. 20.00 I Ballettens Tegn
Karakterdanser ved den Kongelige Ballet
Morten Eggert har iscenesat denne aften
med dansende fortællinger specielt til
Lys over Lolland, og håndplukket nogle
af de fineste dansere til forestillingen.
Pris: 195 kr.
Sted: Koncertsalenuillermo Rozenthuler og
Lejandro Sancho. Tangokultur udfoldet igennem
fortællinger.
Pris 195 kr. Sted: Koncertsalen.

søndag 4. september
Kl. 15.00 Prædiken
Prædiken i kunstudstillingen med
Biskop Steen Skovsgaard.
Pris: 60 kr. (entrebillet)
Sted: kunstudstillingen

Kl. 20.00 Afslutningskoncert

Everybody’s talking

Billy Cross, Jimmy Colding og Lars Maasbøl
forkæler publikum med fabelagtige fortolkninger
af historiens store rock/pop-klassikere.
Pris: 250 kr.
Sted: Koncertsalen

Aftenen afsluttes
med et festfyrværkeri
af Ole Olsen, Nordlys.
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Den internationalt anerkendte norske kunstner Marian Heyerdahl har med sit værk Terracotta Woman skabt en hær af kvinder med et budskab om fred. Værket er en fortolkning af det
berømte arkæologiske fund terracotta-krigerne fra Xian - en
samling mandlige krigere udformet i terracotta-ler.

Marian
Heyerdahl

Gennem hele sin karriere har kunstneren fokuseret sine undersøgelser på sammenhængen mellem liv og kunst. Hendes
skulpturer og installationer tager afsæt i temaer som fødsel og
frugtbarhed, liv og død og henter inspiration fra bl.a. sarkofager
og figurer fra gamle civilisationer.
Hendes ønske om at rejse og udforske eksotiske kulturer bragte
hende i 2003 til Kina, hvor hun deltog i en terracotta workshop.
I 2006 modellerede hun sin første terracotta kvinde, som siden
har ført til det storslåede værk Terracotta Woman, der for første
gang bliver udstillet i Danmark og kan opleves på Lys over Lolland i år.
Terracotta Woman består af en hær på over 45 stk. børne- og
kvindeskulpturer. Skulpturerne har samme volumen og styrke
som deres maskuline forlæg, men viser samtidig en feminin
skrøbelighed.
Med denne konceptuelle tilgang bidrager kunstneren til nye
fortolkninger og nye forståelser vedrørende menneskets eksistens og udholdenhed. Ved at tilegne sig kinesisk kulturarv og
indarbejde den moderne kunstscene smelter kunstneren fortid
og nutid med fremtiden. Hver skulptur er befriet fra sine kulturelle bånd og givet en menneskelighedens sjæl, hvori beskueren
kan identificere sig selv.
Marian Heyerdahl blev født i 1957 i Oslo, bor og arbejder i Norge, Italien og Kina.
Kunstneren er uddannet på Akademiet for Kunst og Design i
Oslo og har modtaget adskillige priser for sine værker. Hendes
skulpturer og installationer er placeret i en række forskellige offentlige samlinger i Norge, Italien, Kina, Korea og Portugal.
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marian
heyerdahl

terracotta woman

Foto: Anders Bergersen
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Kunstnere Lolland Falster

Carsten Krogstrup
Carsten Krogstrup er født 1963. Han er bosat på
Falster og arbejder fra sit atelier i Nykøbing F. Fra
1988-1993 tog Carsten sin uddannelse på Det Jyske Kunstakademi ved Anders Kirkegaard, Oda
Knudsen og Jette Debois.
Han har siden udstillet i det meste af Danmark,
hvoraf markante udstillinger har været de censurerede som Kunstnernes Sommerudstilling, Efterårsudstilling, Påskeudstilling, udstilling på Galleri 12
for DR TV, Skive Kunstmuseum, Art Copenhagen,
Art Herning og Portræt Nu - Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg.

Poul Esting
Poul Esting er født 1943 i Vendsyssel. Han bor og
arbejder i Stubbekøbing og i København.
Han har taget diverse kurser og var tilknyttet Institut for Kunst og Kultur, Aalborg fra 1974 -1980,
og har udstillet på en lang række gallerier, kunstforeninger og udstillingssteder i ind- og udland,
såsom Frederiksberg Rådhus, Galleri Claus C.,
København, Galerie Nordstrand, Skagen, Galleri
Kirk, Aalborg samt Vadstena Kunstgalleri i Sverige,
Höganäs Konstslott, Sverige, International Graphic
Biennial Split, Kroatien m.fl.
Derudover har han deltaget i adskillige internationale kunstprojekter og udsmykket virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og industribygninger i
Danmark, Tyskland og Litauen.
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Heike Arndt
Heike Arndt er født 1963 i Strausberg, Tyskland.
Hun er uddannet keramiker på Lausitzer Keramik
i Kamenz (1978-1981), men har siden udfoldet sig
i talrige billedkunstneriske teknikker og materialer,
oliemalerier, gouacher, grafik, keramik, glasarbejder og diverse blandformer.
Heike Arndt har siden 1985 boet i Danmark, men
har udstillet over store dele af verden. Lokalt på
Lolland og Falster, andre steder i Danmark, og i
lande som Tyskland, Italien, Belgien, Holland, Grønland, Schweiz, USA, Kina, Japan og New Zealand,
samt soloudstillinger på bl.a. Museo Contemporania de Arte Lissone i Milano, Italien. Heike Arndt
har derudover gallerier i Danmark og Tyskland.
Heike Arndt har formidlet kontakten til Marian
Heyerdahl.

Hans Meyer Petersen

Michael Dunk

Hans Meyer Petersen født 1937 i København. Han
begyndte at male og tegne i elleveårsalderen og
udstillede som attenårig i det eksperimentelle galleri Montmartre nord for København. Fra 1959 boede Hans Meyer Petersen i Frankrig. Først i Paris
hvor han fik kontakt med gruppen PHASES, som er
en abstrakt/surrealistisk bevægelse. Efter at have
indgået kontrakt med Galerie Bellechasse på Boulevard St. Germain des Pres, flyttede han i 1961 ud
på landet, til landsbyen Verdelot.

Michael Dunk er født i 1965 og debuterede i 2007
med en soloudstilling i Missions Huset i Nr. Alslev.
I dag lever han i Nr. Alslev på Falster, hvor han også
har sit atelier. Michael Dunk udstiller både billeder
og installationskunst fuld af symbolik med et collageagtigt præg.

Jens Kromann er født i Middelfart i 1936. Han er
autodidakt, og har arbejdet professionelt med maleriet siden 1976. Kromann arbejder med maleri og
på papir. Hans udtryk er en poetisk form for abstrakt ekspressionisme, der oftest tager udgangspunkt i naturoplevelser.

Siden debuten har Dunk deltaget på flere censurerede udstillinger og lokale gruppeudstillinger
som ”Lys over Lolland” og ”Sommerudstillingen
på Masnedøfortet”. Han har udstillet på Den Frie’s
Efterårsudstilling og på Charlottenborg Forårsudstilling samt ved kuraterede udstillinger i Rostock.
Michael Dunk har desuden taget initiativ til en
sommerbilledskole under Vordingborg Ungdomsskole og installationskunst under Guldborgsund
Ungdomsskole.

Jens har bl.a. boet og malet i Grønland og Spanien,
og har igennem sin lange karriere udstillet i femten
lande, ofte i Fjernøsten. I Danmark har han udstillet
på anerkendte steder som Den Frie, Charlottenborg
og Statens Museum For Kunst. Af særlige udsmykninger kan nævnes sygehuset i Angmagssalik på
Grønlands østkyst, søværnets inspektionsskib
Hvidbjørnen, en lang række af rederiet A.P. Møllers
skibe og flere danske hospitalsudsmykninger.

I 1966 vendte han hjem til Danmark. Hans Meyer
Petersen har udstillet på omkring 50 forskellige
gallerier herhjemme og i udlandet bl.a. på Galleri
Asbæk og gallerier som Tribeca Art Club. New York
og Galerie La Hune Brenner i Paris.

Jens Kromann
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Kunstnere Lolland Falster

Parul Modha

Kis Nelleman

Carina Sivager

Parul Modha Tranbjerg har indisk baggrund. Hun
voksede op i Østafrika, men blev tvunget til at forlade Uganda i 1973. Med sine forældre flyttede hun
til England, da hun var 3 år gammel. Siden 1998 har
Parul boet og arbejdet i Danmark. Parul udtrykker
sig i spændingsfeltet mellem 2D og 3D, hvor hun
udforsker dialogen mellem rødder og historie på
den ene side og nutiden på den anden.

Kis Nellemann er født 1949. Hun er uddannet fra
Skolen for Brugskunst, tekstil, København samt
den grafiske afdeling ved Pratt Institute, New York.
Derudover har hun haft ophold på papirværksted i
Keisuke, Yosida og Yatsio, Japan.

Carina Jo Sivager er billedkunstner og kunstfotograf og født på Falster i 1968.
Som 18-årig rejste hun fra Falster til udlandet for siden at slå sig ned i København. Carina er for nogle
år siden vendt tilbage til sin fødeø og bor og arbejder nu i Nykøbing Falster.

Parul Tranbjerg er uddannet i Fine art ved University of Central England in Birmingham og Staffortshire University. Hun har udstillet på gallerier i
England, Indien, Tyskland, Sverige, Grækenland og
Danmark og sidder som mentor i Billedkunstnernes Forbunds interkulturelle netværk.
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Kis Nellemann har deltaget i adskillige udstillinger
og udført særlige kunstneriske arbejder i ind- og
udland, herunder på Louisiana i Humlebæk, Nikolaj
Kunstbygning, Kunstmuseet i Køge, Kastrupgårdsamlingen, Nagoya og Gifu i Japan, Den Danske
Ambassade i Beijing, Kina, Den Danske Ambassade i Tallin, Estland m.fl.

Hun er uddannet fra Danmarks Designskole 1998
og har beskæftiget sig med eksperimenterende
fotokunst i 20 år. Carina har haft en række udstillinger herhjemme og i udlandet. Siden 1999 har
hun afholdt soloudstillinger og deltaget i gruppeudstillinger på bl.a. Charlottenborg, Kunstnernes
Efterårsudstilling og fotografisk center, mens hun
i udlandet har udstillet på bl.a. SOF Art House i Toronto, Canada og Neunziggrad i Kiel.

Særudstilling

Keramik

Frank

Eric Grøndahl

Stig Weye

Eric Grøndahl er kunstmaler, fotograf og foredragsholder. Han har været elev af malerinden Grethe
Jacobsen og kunstneren George Goodenow (USA).
Derudover er han uddannet fra kunstakademiet
med speciale i metal. Eric er både en spændende
fortæller og en fremragende maler og helt unik når
han forener disse egenskaber.

Stig Weye er født i 1946. Han er jazzmusiker og maler og har siden 1971 udstillet på adskillige museer
landet over, samt på gruppe og soloudstillinger på
Charlottenborgs Forårsudstilling, Statens Museum
for Kunst, Nikolaj Bygningen, Sophienholm Slot
samt i div. kunstforeninger.

Hans kunst bevæger sig fra det abstrakte flademaleri til hukommelseslandskaber af de mange indtryk han har opfanget i sine fotografier og på video.
Eric Grøndahl har udstillet på Charlottenborg,
Den Frie, Louisiana Museum boghandel, Fyens
Museum, Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet, Det Kongelige Teater. Derudover har han
udstillet i New York, Rio, Sverige og på Færøerne.

Derudover har han udstillet på adskillige kunsthaller, gallerier og museer i udlandet, såsom Falsterbo
Kunsthall i Sverige, Buddenbrook Haus i Lübeck,
Tyskland, Le Salon des Nations i Paris, Frankrig
og Tel Europa, Rom, Italien m.fl. Han har desuden
udsmykket Post og Telemuseet i København samt
Grindsted Kirke. Stig Weye har i øjeblikket udstillingen ”Kors” på Stiftmuseet, Maribo.

Hejndorf

Frank Hejndorf er selvlært keramiker og tidligere plantedoktor. Han har udstillet på blandt andet Charlottenborgs Forårsudstilling, Kunstnernes Efterårsudstilling,
Randers Kunstmuseum, Museet på Sønderskov og har
i år en særudstilling på Lys over Lolland.
Keramikeren er født i 1927 og blev som 20-årig udlært
gartner lige som sin far. Efter endt værnepligt blev han
hortonom og siden plantepatolog fra Landbohøjskolen.
Efterfølgende blev han ansat i Landbrugsministeriet.
Ved siden af medvirkede han i flere radioprogrammer
om havens og stuens planter og har udgivet flere bøger
om emnet.
Hejndorfs keramik er inspireret af planter, frø, blomsterløg og svampe, som han udformer som skulpturer, vaser
og flasker. Han kan om nogen fremkalde liv ud af en død
klump ler, når han former et tulipanløg, der lige skal til at
spire eller en frøkapsel skabt efter fri fantasi.
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Kvindelige

100
kunstneres

års jubilæum

Lys over Lolland har i anledning af Kvindelige Kunstneres
Samfund 100 års Jubilæum bedt kunstneren Kit Kjærbye invitere en gruppe af kvindelige kunstnere til årets
udstilling. Med dette initiativ ønsker vi at skabe fornyet
opmærksomhed på de store ressourcer og det store engagement, der eksisterer indenfor foreningen.
Kvindelige Kunstneres Samfund - KKS - er en af verdens
ældste foreninger for kvindelige kunstnere. Foreningen
blev stiftet i København 7. februar 1916.
Det var bl.a. så markante initiativtagere som billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen og billedkunstnerne Marie
Henriques og Helvig Kinch, der dengang råbte det etablerede kunstliv op og henledte opmærksomheden på de
ulige vilkår, der herskede mellem mandlige og kvindelige
kunstnere. For de kvindelige kunstnere handlede det bl.a.
om, at de skulle have mulighed for at deltage i udstillingskomiteer, juryer og Akademiråd og at de skulle kunne
modtage stipendier og rejselegater, alt sammen på lige
fod med de mandlige kunstnere. KKS har gennem tiden
opnået mange af de mål, der blev sat i 1916.
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Kit Kjærbye

Hjördis Haack

Kit Kjærbye er uddannet som maler og kunstpædagog, cand.phil.art i 1979 fra kunstakademiet
i København. Siden 1997 har hun arbejdet fra sit
værksted i Nakskov.
Kunstnerens materiale er jernet, som hun får til at
fremstå let, luftigt og kraftfuldt.
Kit har lavet større udsmykningsopgaver bl.a. udsmykningsopgaven på Nakskov Gymnasium der
fungerer som brobygger mellem vor tid, den klassiske kunst og to bygningsafsnit. Hun arbejder med
en stærk dialog mellem sted, materialer og indhold.
Desuden har hun haft en del kulturhistoriske opgaver, der har reflekteret over virkelighedens foranderlighed, eksempelvis på Sygeplejerske Museet
i Kolding, Egnsmuseet i Ballerup, Post og Telemuseet de sorte engle og udstillingen ”Alt for Norge”
på Amalienborg.
Kit Kjærbye er tidligere formand for Dansk Billedhuggersamfund og aktiv i Kvindelige Kunstneres
Samfund.

Hjördis Haack er billedkunstner og født i 1958 i
Göteborg, Sverige. Hun er uddannet ved Kunstakademiet i Stockholm og har siden 1983 boet og
arbejdet i København.
Hendes medie er oliemaleriet, og malerierne er oftest integrerede i de rum, hun udstiller i.
Hjördis arbejder helst i store formater eller med
flere malerier sat sammen til en større helhed.
Hendes maleteknik er klassisk realistisk, som hun
bruger konceptuelt i værkerne. Eksempelvis forstørres enkelte motiver, som på afstand virker fotografiske, men tættere på ses som rå penselstrøg.
Hendes motiver er typisk spejlinger eller refleksioner i glas, sølv eller vand. Det kan være samme motiv gentaget mange gange og sat sammen som en
illusion af spejlinger.
Hjördis Haack har udført en del større udsmykninger bl.a. Viborgs musikhus og Ålborgs politigård.

Tine Hecht-Pedersen

Karen Land Hansen

Henriette C. Hansen

Tine Hecht-Pedersen er født i Risskov i 1958. Hun
er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne, v. professor Hein Heinsen og Bjørn Nørgaard i perioden 1984-91.

Karen Land Hansen er født 1973. Hun er uddannet i England dels ved National College of Art and
Design (NCAD), Dublin, Chelsea College of Art og i
2001-2003 Royal College of Art, London
Karen Land Hansen arbejder med skulptur, installation, akvarel og collage. I værkerne tematiserer
hun mennesket - kroppen, erindring og forestillingsevne - i relation til et særligt vidensområde, et
specifikt sted eller begivenhed.
Karens kunst sker i spændingsfeltet mellem det
imaginære og det virkelige. Igennem arbejdet med
materialet undersøger hun forskydninger af det
genkendelige hen imod det mere obskure. Undersøgelser af forskellige materialer og deres potentialer er helt centralt i Karen Land Hansens arbejde. I
en del af installationerne indgår håndlavede skulpturelle modeller af maskiner eller arkitektoniske
strukturer, ofte i et samspil med immaterielle medier som lys, lyd eller videoprojektion.

Henriette C. Hansen arbejder med skulptur og
stedsspecifikke installationer.
Stedet, eller erindringer om steder, er oftest udgangspunktet for hendes arbejder. Henriettes værker tager udgangspunkt i stedets historie, arkitektur og stedets særheder, søger at udforme et værk,
der bliver et slags mellemrum imellem det oprindelige sted og de stemninger og sindsbilleder, mødet
og erindringer om stedet danner.

Som for de fleste billedhuggere er leret for hende
et grundlæggende arbejdsmateriale, men tidligt
tog hun skridtet videre og eksperimenterede med
glasurens farvemuligheder.
En markant afprøvning af den glaserede keramiks
muligheder er sket i perioden fra 2003 til i dag, hvor
hun og ægtefællen, billedhuggeren Pontus Kjerrman, har haft egen keramikovn i det ene af deres
atelierer.
Tine har mange udstillinger bag sig bl.a. på Toldkammeret i Helsingør, Sophienholm i Lyngby og
Museet for Samtidskunst i Roskilde.

Henriette har udstillet flere steder i Danmark bl.a.
på Kronborg Slot og Kunstmuseet Køge skitsesamling. Hun har over flere gange været i residens i udlandet bl.a. på San Cataldo på Amalfikysten og Det
Danske Institut i Rom.
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Danske gæstekunstnere
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Torben Eskerod

Kaspar Bonnén

Steen Ipsen

Torben Eskerod er født 1960 og bor og arbejder i
København. Han har bl.a. studeret ved Arkitektskolen i Århus og er uddannet fra fotoskolen Fatamorgana i København (1988-91).
Eskerod’s kunst finder sit ståsted i hans interesse
for fordybelse og spiritualitet. Han er bl.a. kendt for
sine portrætter i serien Equivalence (1995), Cassadaga (2000), Register - Life and Death Masks
(2001), Friends and Strangers (2006) and Campo
Verano (2008).
Eskerod har udstillet på National Portrait Gallery i London, Andy Warhol Museum i Pittsburgh,
Museum of Modern Art i Moskow, Ny Carlsberg
Glyptotek i København og Overgaden Institut for
Samtidskunst i København.
Torben Eskerod arbejder med et nyt portrætprojekt
til Lys over Lolland.

Dansk billedkunstner og forfatter, født 1968 og uddannet på Kunstakademiet 1993-1999.
Bonnén er en alsidig kunstner, hvis produktion bl.a.
består af malerier, digtsamlinger, installationer,
tekstbaserede værker og computerkunst. Ofte tager værkerne afsæt i menneskets fysiske og sociale
rum. Kaspar Bonnén er repræsenteret på SMK, Arken og Aros og har haft soloudstillinger i ind- og
udland siden 1995.
Bonnén er desuden optaget af at fremme kunstens
muligheder og har bl.a. skabt samarbejdsplatforme med kunstnere som FOS, Tal R og John Kørner.
I 2010 var han en af de inviterede kunstnere, der
udsmykkede Frederik 8.s Palæ på Amalienborg.

Er en af Danmarks fremmeste keramikere, uddannet fra Danmarks Designskole i 1987 og Designskolen Kolding i 1990.
I 2013 modtog han Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat fulgt af udvalgets ord: ”Steen Ipsen er
en af de mest begavede keramikere i landet. I lange
serier af indbyrdes relaterede værker udforsker han
sine temaer, der kan være af både formmæssig og
dekorationsmæssig oprindelse - ofte begge dele
samtidige. ”Ipsen har i løbet af sin karriere haft en
lang række soloudstillinger i ind- og udland og er
repræsenteret med værker på museer og i private
samlinger verden over. Bl.a. Victoria & Albert museum, London, Museum für Kunst und Gewerbe,
Hamburg, Houston Airport and City Collect, ASU
Art Museum Arizona, USA, World Ceramic Center,
Korea, Höganäs Museum, Sverige. Siden 2007 har
han været en del af Danish Crafts bestyrelse.

Foto: Ulla Munch-Pedersen

hardenberg

særudstilling

torben

Guldsmeden Torben Hardenberg er født i 1949
og har siden 1976 haft sit eget værksted.

Anne Aarsland
Anne Aarsland er født i 1976. Hun er uddannet
cand.mag. i kunsthistorie og visuel kultur fra Københavns Universitet, men har gjort kunsten til sin
levevej.
Anne Aarsland arbejder serielt og projektorienteret. Hendes udtryk bevæger sig fra det stramt
geometriske til det håndholdte og fra det figurative
til det non-figurative. Hun afprøver og undersøger
maleriets formelle egenskaber sat i spil igennem
gentagelser og abstrakt mønsterdannelse.
Anne Aarsland har en lang række udstillinger bag
sig fra gallerier, kunstmesser og kunstinstitutioner
bl.a. Charlottenborg, Den Frie, Overgaden og Art
Copenhagen. Flere soloudstillinger hos Galerie
Wolfsen og Galleri Jules Julian. Endvidere har hun
lavet større udsmykningsopgaver for bl.a. Slagelse
Gymnasium, Rørkjær Skole og 140 m2 loftsmaleri
på Kulturkajen Docken.

Hardenberg havde sin debut-udstilling i 1978
på Designmuseum Danmark, hvorfra han solgte sit første smykke til Dronningen.
Siden da har guldsmeden konstant udviklet
sit håndværk og tilhører den lille generation af
danske smykkekunstnere, der brød med det designprægede formsprog for at vende tilbage til
symbolmættede, skulpturelle udtryk.
Torben Hardenberg arbejder i et udtryksunivers af neo-barokke fortællinger. Han er altid på
udkig efter nye historier at fortælle, inspireret af
begivenheder som den smeltende is i Grønland,
aids-epidemien i 80’erne, og de uovertrufne
myter i den gamle græske civilisation.
Hardenberg komponerer ædelsten, guld og sølv
med fragmenter af antikke smykker i en unik
blanding af fortid og nutid. Formsproget er fyldt

af organiske elementer, gotisk vælde og symboler af magt og død, der samtidig på elegant vis
minder os om skønheden og humoren i livet.
Som Suzanne Brøgger har udtrykt, er det pragt
gys og troldoms smykker.

Torben Hardenberg har de seneste 10 år haft
udstillinger på blandt andet Louvre i Paris, de
danske ambassader i London og Stockholm,
Bröhan-Museet i Berlin, Nationalmuseet i København, SOFA i Chicago og New York, og er
bl.a. kendt for sin udsmykningsopgave i 1996
i forbindelse med restaureringen af Christian
VII’s Palæ på Amalienborg. Her udførte han
høje forgyldte bronze-vægkandelabre og store
lygter til den genskabte vestibule. Han har
modtaget legater fra blandt andet H.K.H. Prinsens Fond og Statens Kunstfond og er Ridder
af Dannebrog og er på Finansloven. Dertil skal
nævnes at det danske kongehus - Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, samt hendes
mand, Prins Henrik - i årevis har været trofaste
samlere af Hardenbergs smykker.
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Færøske og tyske kunstnere
REWIND

Zacharias Heinesen

Edward Fuglø

Tróndur Patursson

Zacharias Heinesen er født i 1936 i Tórshavn, og
uddannet kunstner på kunstakademierne i Reykjavik og København.
Han er en central skikkelse i færøsk billedkunst,
som har sat sig dybe spor i den færøske kunsthistorie. Hans kompositioner med kantede fjelde og
huse i klare farver har på det nærmeste dannet
skole indenfor færøsk kunst.

Edward Fuglø er født i 1965 i Klaksvík på Færøerne.
Han er en unik multikunstner, hvis postmodernistiske stil er præget af en leg med udtryksformer
og genrer. De har smilet, eventyret og ironien i sig.

Tróndur Patursson regnes for en af de mest betydelige nulevende færøske kunstnere og blev i januar
2014 hædret med Færøernes største kulturpris.
Han er af kongebondeslægt og født i 1944 på Kirkjubøur på Streymoy, hvor han stadig bor sammen
med sin hustru gennem 30 år, designeren Borgný
Patursson. Tróndur Patursson har uddannet sig
i 1960’erne blandt andet i København, hvor han
fulgte tegneundervisning på Glyptoteket. Senere
gik han på kunsthåndværkerskole i Norge og blev
derefter optaget på kunstakademiet i Oslo, hvor
han var i tre år. I dag er Patursson anerkendt både
som maler og billedhugger. Han er en eksperimentende kunstner, der har udtrykt sig på flere felter og
således arbejdet med skulpturer og relieffer i glas,
jern, kobber og andre materialer. På udstillingen vil
hans markante smukke glasfugle kunne opleves i
de store omgivelser. Fuglene har bla. været udstillet i Kennedy Centret, Washington.

Zacharias Heinesen koncentrerer sig i sine landskabsmalerier om farvens udtrykskraft og intense
styrke og om fladens vibrerende liv. Motivmæssigt
kredser han i disse år især om temaet bygden ved
havet.
Heinesens akvareller med hans motiver af færøske
landskaber er på bagsiden af en ny færøsk pengeseddelserie.
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Fuglø er en central figur i den færøske kultur. Hans
værker er vist i hele Norden, og han har de seneste
10-12 år indtaget en afgørende rolle på den nordiske kunstscene. Edward Fuglø´s værker er rapkæftede, underfundige og med humoristisk samfundskritisk bid. De er i dag placeret på gallerier, museer,
kirker og i private samlinger, ligesom Fuglø står
bag monumentale offentlige udsmykninger, stribevis af færøske frimærker og ikke mindst det færøske
lagting og landsstyres officielle gave til H.M. Dronningens 40 års regentjubilæum.
Til Lys over Lolland udstiller Fuglø et stort værk inspireret af årets tema ”Spor”.

Brandur Patursson

Helga Schmidhuber

Den færøske billedhugger og glaskunstner Brandur
Patursson er født 1977 - i Kirkeby, Tórshavn, Færøerne. Han er søn af maleren og billedhuggeren
Tróndur Patursson.

Helga Schmidhuber blev født i 1972 i Wiesbaden
i Tyskland. Hun studerede kommunikationsdesign
på Fachhochschule Wiesbaden fra 1994 – 1998,
hvor hun i 1996 modtog et rejselegat, som førte
hende til Israel for en tid. Helga er siden uddannet ved Kunstakademiet i Düsseldorf i årene 1999
-2004. I perioden 2006 til 2011 har hun deltaget i
forskellige artist in residence-programmer og i den
forbindelse arbejdet i Østrig, Island, Canada og
Spanien.
Helga er optaget af at udforske og forløse maleriets
potentialer i grænselandet mellem grafik og maleri.
Hun arbejder multimedie orienteret; dog med et
primært fokus på maleriet. Helga Schmidhuber har
udstillet siden 1997 hovedsagelig på gallerier og i
kunsthaller i Tyskland. Senest er hun aktuel med
værker på udstillingen WENDEZEITEN i Asbæks
Galleri CCA, Andratx, Mallorca, som også har formidlet kontakten til Lys over Lolland.

Brandur tilhører den yngre generation af færøske
kunstnere, der har det til fælles, at de bevidst har
bevæget sig væk fra landskabet som motiv. Han
kredser om temaer som tradition og opbrud, arv,
kontinuitet, det lokale og det internationale, naturen og mennesket i sine skulpturelle værker, der
først og fremmest er skabt i glas.
Kunstneren har udstillet på flere gruppe-udstillinger i Danmark, på Færøerne og i resten af Skandinavien, bl.a. er han repræsenteret på udstillingen
”Natúrligvis”, der har rejst rundt i Norden.

Holger Schmidhuber
Holger Schmidhuber lever og arbejder i Berlin,
Wiesbaden og Bad Schwalbach i Tyskland, og danner privat par med Helga Schmidhuber. Han er
født i 1970 og har i årene 1994–99 studeret Graphic
Design & Fine Arts ved RheinMain University. Efterfølgende studerede han i 1998 på “Parsons The
New School of Art, Media, and Technology”, New
York. I sin kunst kredser Holger Schmidhuber om
en helt bestemt motivkreds, nemlig de visuelle
indtryk, han oplever med lukkede øjne, under selvpålagt blindhed. Schmidhuber låner i sine værker
stof og udtryk til en tilstand, han selv benævner
”unseeable”. Alligevel er hans malerier ikke, som
man skulle tro, sorte, tomme og dystre. Snarere afspejler de det fulde spektrum af farver, væsentlighed og perspektiv, han ser med sit indre øje.
Holger Schmidhuber er tilknyttet Asbæks Galleri,
CCA Andratx, Mallorca, som har formidlet kontakten til Lys over Lolland.
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Klosterruten, som den også hedder, har til formål at
lede den besøgende gennem de danske kirke- og
kulturlandskaber, og samtidig skabe forbindelse til
andre pilgrimsveje i Europa. Hermed bliver det mu18
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ligt at se sig selv som vejfarende i et krydsfelt mellem lokal og international tradition. I forbindelse med
det nyetablerede Pilgrimshus i Maribo sætter Lys over
Lolland fokus på pilgrimsruten fra Tårs til Sakskøbing,

Læs mere

om Pilgrimsruten på

www.pilgrimshuset.dk

hvor man på en vandring kan få en anderledes oplevelse i den smukke natur - og kulturlandskab, og besøge nogle af de spændende steder der er fremhævet
på kortet.
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21

www.elvermosekoncerter.dk
www.frederiksdal.com
www.aabne-samlinger.dk/reventlowmuseet
www.aabne-samlinger.dk/reventlowmuseet
www.halsted-kirke.dk
www.nakskovkirke.dk
www.dodekalitten.dk
www.visitlolland-falster.dk
www.hvedemagasinet.org
www.knuthenborg.dk
www.knuthenlund.dk
www.pilgrimshus.dk
www.maribodomkirke.dk
www.aabne-samlinger.dk/stiftsmuseet
www.sanktbirgittakloster.dk
www.maribodomkirke.dk
www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster
www.lysoverlolland.dk
www.sakskobing-sogn.dk
www.sakskobingmadhus.dk
www.krenkerupbryggeri.dk

KULTURAFTEN
”Den kulturelle pilgrimsrute”
ONSDAG DEN 31.08
- se mere i programmet side 24

Koncertsalen
Ligesom sidste år skaber Lys over Lolland en koncertsal i den smukke gamle ”Melasse” bygning, som
ligger ved siden af hovedbygningen på Saxkjøbing
Sukkerfabrik. Rummet med træloft - og stolper danner derfor igen en sjælden, stemningsfuld ramme om
vores mange forskellige events.

Biografen
Det gamle kedelhus, tæt ved indgangen til kunstudstillingen, omdanner Lys over Lolland til en biograf,
hvor årets to forpremiere film vises. Stedet bliver
markeret ved skiltning.

Kunstudstillingen og café
er i Saxkjøbing Sukkerfabriks
hovedbygning.
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fredag

26.8.16
kl.20

Hvis man vil vide, hvad der rør sig på den
nordiske musikscene 2016, så er færøske
Eivør bestemt et navn at holde øje med og
lægge ører til.
Derfor er det også ekstraordinært at kunne
præsentere sangerinden på Lys over Lollands åbningskoncert.
Ved nærmere bekendtskab vil man kunne
bekræfte, at sangerinden er en af de mest
virtuose singer-songwritere i Norden i øjeblikket .

Åbningskoncert

eivør

20

Selvom Eivør er bosat i Danmark, er hendes
kærlighed til færøsk kultur fortsat i centrum.
Det er på denne baggrund hun lader sig inspirere af andre traditioner, hvilket har udvidet hendes musikalske palette med jazz,
folkemusik, Big Band formater, klassiske påvirkninger og trip hop rock.
Eivør er en sangerinde med en urnatur, når
hun optræder med sin akustiske eller elektroniske folkpop på scenen. Hun er ét med
musikken, troværdigt til stede og vokalt tilsyneladende helt ubesværet, selv når materialet er meget krævende. Hendes musikalitet, hendes sangstemme – alt ved hendes
kunst er unikt.

27.8.16
kl.15

Foto: Ulla Munch-Pedersen

lørdag

lørdag

27.8.16
kl.20

Filmen introduceres
af Ole Michelsen
smykkekunstneren

torben
foredrag
hardenberg
Lys over Lollands udstilling er i år rig på storslået
voluminøs kunst. Noget er fysisk stort, anden kunst
rummer storheden i sine deltaljer og evnen til at udfolde store fortællinger. Et eksempel på det er guldsmeden Torben Hardenbergs smykkekunst, som kan
ses i udstillingen.
I 2006 udkom bogen ”Guldsmeden” om Hardenbergs
smykkekunst. Bogen er skrevet af kunsthistoriker
Bente Scavenius, som beskriver kunstnerens arbejde
med både objekter og smykker gennem 30 år, og som
rummer en enestående fortælling om smykkekunstneren.
Denne eftermiddag kan man opleve kunstnerens
egen fortælling. Torben Hardenberg er en sand storyteller og et spændende menneske, som her vil fortælle
om sit liv og inspirationskilder, som udspringer fra
kunsthistorien, litteraturen og kunstkammeret.

forpremiere

café
society
WOODY ALLEN

Woody Allen er rundet de 80, og han
er stadig lige elegant og vittig.
Hans nye film er en bittersød romance, som udspiller sig i 1930.
Hovedpersonen Bobby Dorfman er
født i Bronx som Woody selv. Bobby
rejser til Hollywood, fordi han har en
onkel med indflydelse og her møder

han en smuk kvinde han bliver forelsket i.
De kommer til New York og bliver en
del af en vild og eftertragtet verden
med glinsende stjerner, playboys, anløbne politikere og gangstere, de miljøer, som gjorde 30’erne til en vild og
spændende tid, og som amerikanske
film har svælget i.

Bobby spilles af Jesse Eisenberg og
hans smukke kæreste af Kristen Stewart.
Woody har en enestående position i
filmens verden.
Derfor åbnede Café Society årets
Cannes Festival.

Filmen har Danmarks premiere 6. oktober 2016. Lys over Lolland takker Scanbox for at stille filmen til rådighed.
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SØNdag

28.8.16
kl.15

sigurd
familiekoncert
barrett
SØNdag

28.8.16
kl.20
Sigurd Barret er kendt og elsket for sin børneunderholdning, både på TV og på de danske live
scener.
I år har Sigurd 20’års jubilæum og i den anledning
har han sammensat et helt nyt show, der kommer
til at rejse land og rige rundt. Et af de første stop
bliver på Lys over Lolland. Glæd jer derfor til en tur
ned af ”memory lane” med hightlights fra Sigurds
imponerende bagkatalog, der bliver akkompagneret af hans supermusikalske band, der helt sikkert
vil inspirere børn, voksne og bedsteforældre.
Og ikke nok med det! Ud over et sikkert hitmateriale vil Sigurd og band give en forsmag på
det omfattende formidlingsprojekt ”Sigurds Danmarks Historie”, der til efteråret rammer Danmark
med både en bog, sangbog, film, en tv-serie, 100
22

koncerter i hele landet, undervisningsmateriale,
brætspil, computerspil mv.
Selv siger Sigurd, at det er et af de vigtigste projekter, han har sat igang.
”De historier, vi fortæller om os selv, definerer,
hvem vi er. Vi har som land mere end nogensinde
brug for at få rodfæstet vores historie. For at forstå,
hvordan vores samfund har udviklet sig og hvad
der er forudsætningen for, at vi er de mennesker,
som vi er i dag. Hvis vi skal lære at møde andre
mennesker - så skal vi også forstå os selv.”
Under koncerten vil materialet for første gang
blive prøvet af med helt nye sange fra kommende
CD og publikum kommer sågar til at være
med til optagelsen af en ny musikvideo.

kunst
aften

Traditionen tro laver Lys over Lolland en guidet kunstaften i udstillingerne på Saxkjøbing Sukkerfabrik. Turen vil introducere publikum for det
brede spænd af kunstneriske udtryk, som årets kunstudstillinger præsenterer, og som går i dialog med årets tema Spor og stedets arkitektur.
På denne aften er den udstillede kunst i centrum. Her vil man få oplevelsen af at gå rundt i Saxkjøbing Sukkerfabrik og se på kunst, mens mørket
falder på, og man lytter til spændende mennesker, der fortæller om deres
kunstneriske virke.
Undervejs skal vi møde forskellige kunstnere både fra Danmark og udlandet, hvor eksempelvis Marian Heyerdahl vil være en blandt de fortællende kunstnere. Marian Heyerdahl har skabt værket Terracotta Woman, der
som mange af de andre udstillede værker vokser ved at blive præsenteret
og forklaret af kunstneren selv.
I løbet af aftenen vil kunstnernes stemmer blandes med helt andre, når
Sukkerfabrikken kommer til at klinge af mandsstemmerne fra Sakskøbing
Mandskor, som stemningsfuldt afslutter aftenen.

tirSdag

30.8.16
kl.20

Et nyt topmøde mellem en af Danmarks store komponister Fuzzy og den talentfulde trommeslager Emil De
Wall kan helt exceptionelt opleves på Lys Over Lolland 2016.
Under navnet Levende Billeder har trommeslageren
Emil de Waal samlet et lille hold af stærke folk fra både
jazzen og lyrikken og inviteret den levende legende
Fuzzy med på scenen til nyfortolkninger af 1970’ernes
og 80’ernes musik fra film og tv.
Foruden Fuzzys musik fra film og serier som Dansen
Med Regitze, En By i Provinsen og Samson og Sally
kan publikum se frem til spritnye versioner af numre
fra film som Gummi-Tarzan, Mig og Charlie, Bennys
Badekar, Buster og mange flere.
Levende Billeder er et generationsmøde mellem
kunstnere, der brænder for denne musik. Nogen der
var der, da musikken blev skrevet, nogen der skrev
musikken, nogen der har elsket musikken i årevis, og
nogen der lige har lært den at kende.
Da Fuzzy er komponisten bag en lang række af film og
tv’s mest ikoniske melodier, er det lidt af et scoop, at
det er lykkes de Waal at få ham med ombord.
De resterende medlemmer af gruppen er heller ikke
til at overse. Multiinstrumentalist Gustaf Ljunggren,
træblæservirtuos Lars Greve og gadepoeten Claus
Høxbroe udgør resten af kvintetten, der improviserer
sig frem til nye bud på nogle af filmmediets største
musikalske klassikere.

levende billeder

koncert

& fuzzy
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ONSdag
den
kulturelle
kulturaften
31.8.16
pilgrimsrute

kl.19.30

Arrangementet er en spændende kulturaften i Maribo under Lys over Lolland.

kl.17 kors

maribo STIFTsMUSEET
På den kulturelle ”vandring” besøger vi først
Maribo Stiftsmuseum, hvor særudstillingen
KORS byder på moderne fortolkninger af kors
og andre kristne motiver, som billedkunstneren Stig Weye gennem årene har malet. Museumsinspektør Erik Kristiansen introducerer
udstillingen.

kl.18 pilgrimshuset
præst elisabeth knox seith
Derfra går turen mod Pilgrimshuset, til et
møde med pilgrimspræsten Elisabeth Knox
Seith, der vil fortælle om sit arbejde med det
nyetablerede Pilgrimshus, som blev åbnet
af Dronningen i foråret. Vi indvies i præstens
store interesse: pilgrimsvandringen.
Caféen i hustet er åben.
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maribo
domkirke

koncert - Værker af Hildegard von Bingen

Den kulturelle aften afsluttes med en særlig koncert i Maribo Domkirke, der lægger ”scene” til
duoen, Marianne G. Nielsen, sopran og Mie Korp Jensen, organetto. Den anerkendte sopran
Marianne G. Nielsen er uddannet i sang fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium og har bl.a.
indspillet Hildegard von Bingens værker på cd med ensemblet Sequentia Köln. Mie Korp Jensen er organist fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium, er medlem af middelalderensemblet
Giòia og spiller på en bærbar kopi af et orgel fra middelalderen. Koncerten med tonerne fra
Hildegard von Bingens musikalske univers bliver den stemningfulde afslutning på dagens
kulturelle oplevelser. Arrangementet er skabt i samarbejde med Stiftsmuseet, Pilgrimshuset
og Maribo Domsogns menighedsråd.

Filmen får premiere i resten af landet 2. marts 2017.
Lys over Lolland takker Nimbus Film / SF Studios for at stille filmen til rådighed.

Medvirkende:
Søren Malling
Jakob Oftebro
Sus Wilkins
Søren Pilmark
Ane Dahl Torp
Instruktør:
Charlotte Sieling

Filmen introduceres
af Ole Michelsen

forpremiere

mesteren

på filmen

Mesteren er en ny dansk film instrueret af Charlotte Sieling, som også har skrevet manuskriptet.
Filmen er en meget speciel film om et noget problematisk
far-søn-forhold. Et drama. Filmen udspiller sig i et internationalt kunstmiljø i København. Hovedrollen faderen spilles
af en af vores bedste karakterskuespillere Søren Malling.
Denne gang er han en selvoptaget berømt kunstner. Højt-

råbende sær og kvindekær, og han får besøg af sin søn.
En søn han ikke har set. Og af det første møde fremgår det,
at han nærmest er ligeglad med den dreng. Indtil det går op
for den meget jaloux far, at hans søn er tættere på nutiden
end han selv. Og det er filmens store konflikt.
Faderen arbejder og bor i noget, der ligner en kunstfabrik,
hvor unge talenter assisterer ham. Og mesteren laver en

TORSdag

01.9.16
kl.20

dunner middag en gang om ugen. Ellers brokker han sig
mest. Sønnen er en forholdsvis ny og spændende profil i
dansk film Jacob Oftebro. Som er en mesterlig kontrast til
den brovtende far.
Filmen er i det dybe lag en kamp mellem to mænd. Og kampen styres af jalousi.
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Søren Ulrik Thomsen &

Det Glemte
Kvarter koncert

FREdag

02.9.16
kl.20

Titlen ”City Slang” vil måske klinge velkendt i nogens ører. Digtsamlingen af Søren Ulrik Thomsen er en klassiker fra 80’erne om storbyens
mere blå sider.
Søren Ulrik Thomsen er kendt som et af dansk poesis største navne
og har siden gennembruddet med City Slang i 1980’erne bevæget sig
over et mere religiøst og erkendelsesmæssigt rum i 1990’erne til at
opnå en status som en nærmest folkelig poet i 2000-tallet.
I 2010 indledte han et samarbejde med orkesteret Det Glemte Kvarter,
og sammen udgav digteren og de syv musikere i foråret 2013 deres
fælles debut-album ”Rystet Spejl”.
Albummet og de efterfølgende koncerter blev en bragende succes,
som Søren Ulrik Thomsen & Det Glemte Kvarter til efteråret 2016 vil
komme efter, når de er aktuelle med deres nye album POWER. Et af de
helt få steder i Danmark, POWER kan opleves live, er bl.a. på Saxkjøbing Sukkerfabrik.
Band og forfatter er med den nye musik gået tilbage i tiden og har
taget fat i tekster fra digterens tidligere samlinger: City Slang (1981),
Ukendt under den samme måne (1982), Nye digte (1987) og Hjemfalden (1991). Teksterne fra 80’erne og 90’erne rummer noget indestængt, råt og rytmisk, hvilket har inspireret bandet hen mod en mere
beatorienteret lyd, hvor både akustiske og elektroniske trommebeats
har fået en fremtrædende rolle.
Søren Ulrik Thomsen & Det Glemte Kvarter er ofte blevet rost for deres
levende Live-optrædener, hvilket kan opleves, når poeten og musikerne gæster Lys over Lolland.
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Foto: Morten Eggert

LØRdag

03.9.16
kl.20

Hvis man under sidste års Lys over Lolland oplevede Eggerts
Tango-aften, vil man bestemt også elske denne opdagelsesrejse ind i ballettens verden.
Igen i år sammensætter karakterdanser ved den Kongelige
Ballet Morten Eggert en unik aften skabt specielt til Lys over
Lolland. Her præsenteres medrivende dans fra klassiske balletter, moderne udtryk, en døende svane og historier bag om det
ordløse og flygtige - dansen.
Eggert er balletdanser og ikke mindst en formidabel historiefortæller, der formår at præsentere og iscenesætte sin formidling på en forunderlig og sanselig facon.
Det er ikke ballet i traditionel forstand, men en aften med historier, pas de deux’er og sjældne sylfider, der overraskende og
fængslende åbenbarer sig for én.
Eggert har iscenesat aftenen med en lille håndplukket trup af
nogle af de fineste dansere fra Den Kongelige Ballet, og et par
gæster fra Tangoen og Flamenco’ens verden.
Medvirkende er blandt andre :
Balletdansere v. Den Kongelige Ballet: Gudrun Bojesen, Ulrik
Birkkjær, Jon Axel Franssen, Sebastian Haynes, Kizzy Matiakis.
Tango danserne: Anna Sol og Martin Nymann Pedersen. Flamencodanser Selene Munoz - samt perkussionist Stephan Jarl.

I Ballettens
tegn

dansende fortællinger
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STEEN
PRÆDIKEN
VED BISKOP

SKOVSGAARD

SØNdag

04.9.16
kl.15

Citatet kommer fra Steen Skovsgaard, Biskop i LollandFalster stift. Steen Skovsgaard er blevet inspireret af
årets tema ”Spor”. Derfor er vi glade for at invitere biskoppen ind i kunstens rum, for at holde en prædiken i

”Livet sætter sig spor
- hvis ikke, betyder
vi ikke spor”

hjertet af Lys over Lollands kunstudstilling. I forbindelse
med prædiken kan man nyde tonerne af Kongelig Kapel
Musicus Verner Nicolet´s smukke fløjtespil.

SØNdag

04.9.16

kl.20

Everybody’s
talking

Afslutningskoncert

Billy Cross,
Jimmy Colding
og Lars Maasbøl
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Tre barstole, tre mikrofoner, tre fantastiske musikere - længere er den ikke! I Everybody´s Talking viser trioen ægte musiktalent, humor og spilleglæde.
Jimmy Collings sublime stemme bliver akkompagneret af to
af landets bedste guitarister. Hver for sig har trioens medlemmer opnået så meget. Jimmy er bl.a. forsanger i bandet Zidi-

dada. Billy var guitarist hos Bob Dylan i 70’erne, og har senere
skabt Delta Cross Band m.m. Og Lars Maasbøl er uddannet
på Musikkonservatoriet, og har spillet sammen med mange
kendte bands. De tre venner har fundet ind til en sjælden
musikalsk samhørighed, som skaber en unik musikoplevelse.
Trioen afslutter Lys over Lolland med et brag af en koncert.

børne
huset

husk!

Skulpturaften
for børn og voksne
den 31. august kl 18.

Børn og forældre indbydes til handson-tema-aften, omkring Marian
Heyerdahls særudstilling.
Her vil vi skulpturelt bearbejde
indtryk og udtryk. Alle frembragte
værker kan tages med hjem.

tema

spor
Lys over Lollands Børnehus vil i år kredse
om tematikken ”Spor”.
I børnehusets værksted vil man møde en
filosofisk og tankevækkende, kunstnerisk
tilgang til det at sætte spor.

Særudstilling i Børnehuset
Billboard projektet ”Bobleriet”
Fotoudstilling fra Projekt ”HUB-Ud” Billedværkstedet

Der vil blive stillet en bred vifte af materialer til rådighed, tilpasset alle alderstrin, og
en spændende indføring, der kan udfordre
forestillingen om de spor, vi alle sætter i og
omkring os.
Det er kunstner og professionel formidler
Mini Blume der er idémand bag og leder
af værkstedet.
29
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pop up

café
Midt i kunstudstillingen på fabrikken ligger årets café under Lys
over Lolland. Her serveres hjemmmelavede lette frokost- og middagsretter samt kaffe & kage og drikkevarer. Det er kokken Allan
Hansen, der til dagligt driver Folkets Hus Catering, som nu har
skabt den spændende pop up café under Lys over Lolland.
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cafeen
er åben

dagligt
kl.11-20

Bordbestilling

til caféen

54781000

INFO
udstillingerne
er åbne dagligt kl. 10.00 - 20.00,
på åbningsdagen kl. 18.00 - 20.00.
Entré til udstillingerne 60 kr.
Børn t.o.m. 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. 61 26 35 39
Kunstnerisk leder:
Susanne Grue Jørgensen
Lys over Lolland:
Nykøbingvej 76 D
4990 Sakskøbing
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Køb billetter på:

Ly s o v e r lo l l a n d - N y k ø b i n g v e j 7 6 D - 4 9 9 0 S a ks k ø b i n g

www.billetten.dk/lysoverlolland
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Nakskov Turistbureau
Axeltorv 3, 4900 Nakskov
Tlf 5492 2172, visitnakskov@lolland.dk
Maribo Turistbureau
Torvet, 4930 Maribo
Tlf 5478 0496, visitmaribo@lolland.dk
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Billetter kan også købes på
disse turistbureauer:

ngv
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F.

Sakskøbing Infohus/Turistbureau
Torvet 1, 4990 Sakskøbing
Tlf 5470 5630, visitsakskoebing@hotmail.com
Nykøbing Falster Turistbureau
Færgestræde 1a, 4800 Nykøbing F.
Tlf 5485 1303, turist@museumlollandfalster.dk

W: CLUB1.DK
T: 5488 0374
CLUB1 REKLAMEBUREAU

Evt. resterende billetter kan købes
ved indgangen til koncertsalen.

T: 5488 0374

www.dinoffentligetransport.dk (DOT - Movia, DSB)

CLUB1 REKLAMEBUREAU

www.regionstog.dk (tog)

Der er ekspeditionsgebyr på 10 kr.
pr. billet alle salgssteder

W: CLUB1.DK

www.rejseplanen.dk (tog og bus)

