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”Lys over Lolland ” 17 - 26 August på Saxkjøbing Sukkerfabrik, 
Maribo Domkirke og Søllestedgaards nyrenoverede hestestald 
 
For 18énde gang åbner kunstfestivalen dørene op til 10 dages sansebombardement i den rå 
Sukkerfabrik, hvor ruder, jernspær, kedler og beton vidner om års kogning af øens 
sukkerroer. Det kræver engagement og jernvilje at forvandle fabrikken år efter år: 
 
” Det kan kun lade sig gøre, fordi Lys over Lolland bliver båret af en enestående lokal opbakning 
og støtte fra kunstnere og kunst - interesserede, som trofast møder op og lader sig smelte 
sammen i de ti dages intensive oplevelsesprogram. Fundamentet i Lys over Lolland er opbygget 
af en stor samhørighed og en tro på, at kunst og kultur er med til at gøre en forskel. Den varme 
og de fælles oplevelser gør at vi bliver ved” fortæller den kunstneriske leder Susanne Grue 
Jørgensen, som har været i spidsen for festivalen alle 18 sæsoner.  
 
I år hylder Lys over Lolland 2018 øjeblikkets betydning og nærhed med temaet ”Momentum”. 
35 lokale, nationale og internationale, toneangivende kunstnere giver os deres fortolkning af 
temaet om at lægge zapperkulturen bag os og være bevidste om øjeblikkets styrke. 
 
Årets unikke program er skabt af kunstnerne og Lys over Lollands team.  Morten Eggerts 
Kgl. Balletensemble viser en sær-forestilling, Maribo Domkirkes  enestående 
1400-tals kirkerum bliver åndelig biograf med forpremiere på Bille Augusts nye 
storfilm, ”Lykke- Per”  og  Godset Søllestedgaard inviterer os indenfor i den gamle, 
men ny-renoverede, hestestald. Her indbyder vi til magisk kunst - og mad-aften med 
musik , lys og sanselighed i ypperste potens. 
 
”Decembristerne” der normalt holder til i Den Frie ved Østerport station flytter kunsten 
til Sukkerfabrikken. Og midt i udstillingen kan publikum opleve intime koncerter, talkshow 
mm. i Lys over Lollands ”Café Momentum”, et nyt tiltag inspireret af årets tema.  
 
Vi viser også fotografen Anders Overgaard´s kunstfoto-udstilling, ”Nothing left 
behind”, fra festivalen Burning Man i Black Rock City, Nevada, hvor konceptet 
er ” feel alive ” og intens tilstedeværelse på den syv dage lange festival i ørkenen, hvor al 
kunst, telte og ejendele brændes af på afslutningsdagen.   
 
På Lys over Lolland er en stor del af kunsten til salg, og vi brænder ikke fabrikken af, men vi 
piller ned og bygger op år efter år, og det styrker intensiteten i vores koncept og tema. Kom og 
vær med, mens scenen er sat. 
 
Mere info hos presseansvarlig CL@soeholt.nu eller på hjemmesiden www.lysoverlolland.dk 
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