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EN SÆRLIG TAK FORORD
Lys over Lolland takker alle sponsorer 
og samarbejdspartnere for bidrag og 
opbakning til Lys over Lolland 2018. 
Stor tak til alle frivillige hjælpere.

Pia og Martin Skibsted
Lena og Ebbe Frahm
East Logistics ApS
Knud Højgaards Fond
REFA I/S 
Malerfirmaet Grunth Hansen ApS
Klaus Heun Shipping Eftf. ApS
Dem fra Nordlunde ApS
2010 - Vin og Velsmag
Autocentro A/S
MP Alarm og Låseteknik ApS
Sakskøbing Hotel 
Senf Telte og Serviceudlejning
Club 1 Reklamebureau
Aage Maagensen, Statsaut. rev.
Beierholm, Statsaut. rev.
Nordisk Film
Zentropa
Loxam, Sakskøbing
Fidos Lyd- og Lysproduktion ApS
Antik Borella
Blomsterbørn
Sax-Trans A/S
Troels Jørgensen A/S
Lolland-Falster Lovestorm
Sundberg Production
Søllestedgaard
Maribo Domkirke 
Depot Lolland Falster
Museum Lolland-Falster

DECEMBRISTERNE:

• Ane Mette Ruge

• Bank & Rau

• Bodil Nielsen

• Doris Bloom

• Ellen Hyllemose

• Elmer

• Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

• Hans Christian Rylander

• Heine Klausen

• Henrik Flagstad

• Henrik Menné

• Jørgen Carlo Larsen

• Jesper Rasmussen

• Marie Søndergaard Lolk

• Oda Knudsen

• Ole Broager

• Steen Møller Rasmussen

• Sys Hindsbo

• Tina Maria Nielsen

KUNSTNERE FRA UDLANDET:

• Anders Overgaard, New York, USA

•  Professor Poul Johannes Jensen, Norge

•  Johann Patricny, Sverige

•  Iván Prieto Diéguez, Spanien
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KUNSTUDSTILLINGEN

KUNSTNERE FRA LOLLAND-FALSTER:

• Allan Axelsen

• Anne Gyrite Schütt

• Carsten Krogstrup

• Hans Meyer Pedersen

• Heike Arndt

• Kis Nelleman

• Michael Dunk

• Mini Blume

• Parul Modha

• Paul Esting

• Stig Weye 

SÆRUDSTILLING:

• Glasmesteren Per Steen Hebsgaard

• Brugskunst, træskåle af Ole Kold

SÆRSKILT
KUNSTKATALOG 
til årets udstilling 
kan købes på selve 
udstillingen
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I år vil Lys over Lolland hylde øjeblikkets betydning og nærhed med te-
maet ”Momentum”, og gennem kunsten give en kommentar til verden af 
i dag. ”Momentum” betyder også bevægelse, så temaet har været en in-
spirationskilde til en stærk kunstudstilling og et alsidigt program for årets 
Lys over Lolland. Mange kunstnere fra ind- og udland deltager i udstillin-
gen, og foruden kunstnere fra Lolland Falster og udlandet deltager også 
kunstnersammenslutningen ”Decembristerne”.

Saxkjøbing Sukkerfabrik bliver atter kunstens ”borg”, og som en Aladdins 
Hule åbner vi op for endnu flere storslåede rum i fabrikken. I fabrikshal-
len vises udstillingen nu i tre etager, og i en søjlehal nederst i fabrikken 
kan man opleve en enestående ”Ballet/Danseforestilling og udstilling af 
Vintage partykjoler. ”Vi takker ejerne af fabrikken Pia og Martin Skibsted 
for endnu engang at give kunsten de fantastiske omgivelser. 

Midt i udstillingen omgivet af kunsten, kan publikum opleve intime kon-
certer, talkshow, mm. i Lys over Lollands café ”Momentum”, et nyt tiltag 
inspireret af årets tema. 

Lys over Lolland har i de senere år lagt arrangementer ”ude af huset”. I 
år har vi den overraskelse at vise Bille August’s nye storfilm ”Lykke - Per” 
som forpremiere i Maribo Domkirke. Sammen med alle omkring Domkir-
ken ønsker vi at bruge det smukke åndelige sted til at vise menneske-
skæbner gennem filmkunsten – en sjælden oplevelse. 

Den sidste weekend i Lys over Lolland vil den gamle Hestestald på God-
set Søllestedgaard danne rammen om to unikke aftener ”Magisk Kunst/
mad” specielt iscenesat. I den nyrenoverede Hestestald fra 1600-tallet vil 
publikum opleve lækker mad, sang, musik, performance og lyskunst som 
en nutidig ” Renæssance”-middag. 

Vi glæder os over at kunne åbne Lys over Lolland for 18’ende gang – det 
kan kun lade sig gøre, fordi Lys over Lolland bliver båret af en enestående 
opbakning og støtte fra utrolig mange mennesker på kryds og tværs. Fun-
damentet 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. Velkommen.

Susanne Grue Jørgensen, Kunstnerisk leder



FREDAG
17. AUGUST
KL. 16.00 ÅBNING
Åbning af Lys over Lolland 
på Saxkjøbing Sukkerfabrik. 
For inviterede gæster.

KL. 20.00
ÅBNINGSKONCERT
JESPER VIGANT
Åbningskoncerten med Jesper 
Vigant er en personlig og fasci-
nerende musikteater-forestil-
ling i Lys over Lollands Café.

PRIS: 195 KR.
STED: CAFÉ MOMENTUM

LØRDAG
25. AUGUST
KL. 13.00 - 16.00 
KUNSTOPLEVEL-
SER FOR BØRN
Kom med til en sjov dag i Lys 
over Lollands atelier med kunst-
neren Mini Blume.

Praktisk info: Medbring en gam-
mel skjorte eller forklæde.

PRIS: BØRN GRATIS
STED: UDSTILLINGEN

ONSDAG
22. AUGUST
KL. 20.00
FORBRYDELSENS 
ANSIGT!
Oplev en aften med tegner og 
kunstner Anne Gyrite Schütt, der 
fortæller om, hvordan hun griber 
det an at tegne de anklagede i 
danske retssale.

PRIS: 95 KR.
STED: CAFÉ MOMENTUM

LØRDAG
18. AUGUST
KL. 11.00 - 16.00
VITELLO & HULEBIOGRAF

Vitello og Hulebiograf for børn.

PRIS: GRATIS BEGGE DAGE
STED: UDENDØRS

KL. 20.00 
BALLET/DANSEFORESTIL-
LING

Sylfiden genskabt og dansende for-
tællinger fra Den Kongelige Ballet 
samt Vintage partykjole udstilling.

PRIS: 210 KR.
STED: SØJLEHALLEN

LØRDAG
25. AUGUST
KL. 19.00 
MAGISK 
KUNST & MAD
En total-oplevelse med kunst 
og mad i den smukke Heste-
stald på Søllestedgaard, hvor 
vi inviterer ind til en nutidig 
Renæssance-middag.

PRIS: 395 KR. 
EKSKL. VIN
STED: HESTESTALDEN

TORSDAG
23. AUGUST
KL. 19.30
FILMFORPREMIERE
LYKKE - PER
Vi præsenterer med glæde Bille 
Augusts nye storfilm Lykke – 
Per i Maribo Domkirke. Filmen 
er baseret på nobelprisvinderen 
Henrik Pontoppidans litterære 
mesterværk af samme navn.

PRIS: 110 KR.
STED: MARIBO  
DOMKIRKESØNDAG

19. AUGUST
KL. 11.00 - 16.00
VITELLO & HULEBIOGRAF

Vitello og Hulebiograf for børn.

KL. 20.00
EN AFTEN 
I KUNSTEN
Mød nogle af de udstillende 
kunstnere, som fortæller om 
tankerne bag deres værker i årets 
udstilling ”Momentum”. Aftenen 
afsluttes med et glas vin og sam-
vær med kunstnerne.

PRIS: 95 KR.
STED: UDSTILLINGEN

SØNDAG
26. AUGUST
KL. 20.00
AFSLUTNINGSKONCERT
BOBO MORENO
Koncert i international klasse 
med et bredt repertoire. Velklin-
gende sang og musik for alle.

PRIS: 210 KR.
STED: CAFÉ MOMENTUM

Aftenen afsluttes med udendørs 
lys/ild installation af Ole Olsen, 
Nordlys.

FREDAG
24. AUGUST
KL. 19.00 
MAGISK 
KUNST & MAD
En total-oplevelse med kunst 
og mad i den smukke Heste-
stald på Søllestedgaard, hvor 
vi inviterer ind til en nutidig 
Renæssance-middag.

PRIS: 395 KR.  
EKSKL. VIN
STED: HESTESTALDEN 

PROGRAM

Kunstudstillingen ”Momentum” Entré 60 kr.
På åbningsdagen kl. 18.00 - 19.00

Udstillingerne er åbne dagligt kl. 10.00 - 19.00

SÆRSKILT
KUNSTKATALOG 
til årets udstilling kan 
købes på selve udstillingen
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FREDAG

17. AUGUST
KL. 20.00
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Åbningskoncerten er en hyldest til temaet ”Mo-
mentum”, som bliver fortolket stærkt af Jesper 
Vigant, med en personlig og fascinerende musik-
teater-forestilling i Lys over Lollands Café.
Jesper er skuespiller, sanger og nu nyansat 
præst på fødeøen – Lolland.  Med udgangspunkt i 
den franske sanger Yves Montand´s vidunderlige 
sange, som Jesper mestrer som ingen anden, vil 
publikum opleve en dansk kunstner og person, 
der har oplevet livets både lyse og mørke sider, 
udfordret sig selv i sine valg og formået at be-
vare at se storheden i det enkle – ganske som det 
kommer til udtryk i Montand’s livshistorie og de 
franske chansons.
Jesper Vigant stod alene på scenen i sin ene-
stående enmandsforestilling ”Yves Montand – 
menneske” på Rialto Teatret – en imponerende 
kunstnerisk præstation og helt igennem egenpro-
duktion, som høstede megen ros. Det er derfor en 
særlig glæde at åbne årets Lys over Lolland med 
en til lejligheden skræddersyet teaterkoncert 
midt i udstillingen, som er fyldt af velklingende 
fransk poesi, charme og nærvær.
 
Jesper Vigant bliver akkompagneret af Lucas 
Pinarbasi på guitar.
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JESPER
VIGANT

LØRDAG

18. AUGUST
KL. 20.00

BALLET/DANSE
FOREST ILL ING

Vi har den glæde, at udvalgte dansere fra Den Kon-
gelige Ballet atter gæster Lys over Lolland, nu med 
danseforestillingen ”Sylfiden genskabt og dansende 
fortællinger”, som er en enstående forestilling med 
en farverig palet i bevægelse og ord. 

Karakterdanser og storyteller fra Den Kongelige 
Ballet, Morten Eggert, er aftenens toastmaster, som 
har udviklet forestillingen specielt til Lys over Lol-
land, hvor han også har inviteret de Reumert vinden-
de dansere fra Ensemblet Don Gnu til en forrygende 
optræden.

Aftenen kan opleves i den flotte søjlehal på Saxkjø-
bing Sukkerfabrik, som er det nye rum, Lys over 
Lolland inddrager i år. Med en fantasifuld iscene-
sættelse med prismelysekroner, og ballet over 
August Bournonville´s Sylfiden med romantiske 
sjælelængsler, til klezmer musik, slapstick dans og 
sprængfarlig humor, vil der i søjlegangene blive ud-
stillet smukke Vintage partykjoler, hvoraf udvalgte 
vil kunne købes efter forestillingen.  

Det hele er bundet smukt sammen ved kongelig pia-
nist Alison Smith på flygel. 

”SYLFIDEN GENSKABT OG 
DANSENDE FORTÆLLINGER” 
SAMT VINTAGE PARTYKJOLE 
UDSTILLING.

7

MOMENTUM - 
MENNESKE - MONTAND



SØNDAG

19. AUGUST
KL. 20.00

Lys over Lolland har i de senere 
år haft mulighed for at tilbyde en 
sjælden oplevelse, hvor publikum 
kan møde nogle af de udstillende 
kunstnere, som fortæller om deres 
kunst og tankerne bag værkerne i 
årets udstilling ”Momentum”. Det er 
en enestående mulighed for at få et 
personligt indblik og blive introdu-
ceret til kunstudstillingens mange 
spændende udtryk, guidet af kunst-
nerne selv.
 
Under kunstvandringen vil man li-
geledes kunne høre om det arbejde, 
der ligger bag etableringen af den 
store udstilling i den flotte, rå suk-
kerfabrik – en stemningsfuld aften 
med kunsten i centrum. 

Aftenen afsluttes i Lys over Lollands 
Café Momentum med et glas vin og 
samvær med kunstnerne.  

EN AFTEN 
I KUNSTEN
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LØRDAG 
OG SØNDAG 

18. AUGUST
19. AUGUST

KL. 11 - 16

Familier med børn i alderen 4-11 år kan sætte kryds i kalenderen i weekenden 18.-
19. august 2018, hvor holdet bag Vitello filmene besøger Lys over Lolland med Vitel-
lo on Tour: 12 nye film baseret på Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesens populære 
bogserie om Vitello vises i den hyggelige Hulebiograf. Du kan tilmelde dig en Master-
class, hvor vi tegner Vitello karakterer under ledelse af én af Vitello filmenes ani-
matorer, eller der er mulighed for at tilmelde dig dramaworkshop med børnecaster 
Signe Mynborg, som inviterer børn til at øve scener til helt nyt Vitello manuskript.  

Deltaljeret program på Vitello arrangementet kommer d. 6. august på www.lysover-
lolland.dk. Vitello on Tour er et samarbejde mellem Zentropa, JA Film, Det Danske 
Filminstitut og Gyldendal.V

IT
E

L
L

O

H
U

L
E

B
IO

B
Ø

R
N

E
F

IL
M

Lys over Lolland får også besøg af den skøn-
ne udendørs Hulebiograf fra Dansk Hulebyg. 
De er specialiseret i at skabe fysiske rum, der 
både giver tryghed og opfordrer til sanselig-
hed og nysgerrighed. Her får børn oplevelser 
med film og workshops - et kreativt filmisk 
projekt. Hulebiografen viser film for de 4 - 11 
årige børn. Filmene er udvalgt i samarbejde 
mellem Made By Us, Det Danske Filminstitut 
og Zentropa. 
 
Til udvalgte visninger vil der løbende være 
workshops - man skal bare dukke op.  



TORSDAG

23. AUGUST
KL. 19.30
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FORBRYDELSENS 
ANS IGT !

Oplev en aften med tegner og kunstner 
Anne Gyrite Schütt, der vil fortælle om, 
hvordan hun griber det an med at tegne i 
danske retssale og være vidne til nogle af 
de mest markante forbrydelsers behand-
ling i retten.  
Anne Gyrite´s seneste tegneudfordring 
var den meget omtalte ubådssag og nu 
dømte Peter Madsen. Anne Gyrite sad på 
første række med spidset blyant klar til 
at tegne den anklagede for hele den ven-
tende verdenspresse! Ligeledes har hun 
tegnet Amagermanden, Kundbypigen, di-
verse terrorsager og mange flere kendte 
retssager.
 
Udover at fortælle om oplevelser og ud-
fordringerne i retssalene, og hvad der lig-
ger til grund for, at hun får den tillid fra 
retssystemet til at tegne personer i så al-
vorlige sager,  vil tegneren også fortælle 
om tegnekunsten og hvad dette ældgam-
le håndværk kan byde på i dag - både i 
samtidskunsten og generelt. 

Der vil efterfølgende blive mulighed for 
at stille spørgsmål til kunstneren. 

Vi glæder os til at præsentere Bille Augusts 
nye storfilm Lykke – Per i Maribo Domkirke. 
Filmen er baseret på nobelprisvinderen 
Henrik Pontoppidans litterære mesterværk 
af samme navn. Lykke – Per er en medri-
vende fortælling om Peter Sidenius, et 
moderne og ambitiøst menneske, der stræ-
ber efter det lykkelige liv og frigørelsen 
fra barndomshjemmets snævre, religiøse 
rammer.

Per rejser fra Jylland til København for at 
studere til ingeniør og kaster sig ud i stor-
byens muntre og ubekymrede selskabsliv. 
Her danner han venskab med den rige jø-
diske familie, Salomon, som fascineres af  
Pers ambitioner.
Med hans kontakt til en af Danmark rigeste 
familier, hvor han ydermere er blevet for-
lovet med familiens smukke datter, skulle 
lykken være gjort. Men Per har svært ved 
at bryde båndene og slippe de sår, hans 
strenge, religiøse baggrund har givet ham,  
så hvornår lykken indfinder sig, er uforud-
sigeligt. 

ONSDAG

22. AUGUST
KL. 20.00

10

F ILMFORPREMIERE
Lys over Lolland takker Nordisk Film og TV2 for at stille filmen til rådighed. 

Tak til Maribo Domkirke.
Det er en helaftensfilm.

Filmen har Danmarkspremiere d. 30 august.

VISES I MARIBO
DOMKIRKE
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FREDAG

24. AUGUST
KL. 19.00

LØRDAG

25. AUGUST
KL. 19.00KUNST  &  MAD   

Den gamle Hestestald på Søllestedgaard, som blev 
bygget i 1600-tallet, er blevet gennemrestaureret og 
fremstår nu som en poetisk bygningskulturel trans-
formation imellem fortid og moderne nutid, midt i et 
sjældent herregårdsmiljø i vores landsdel. Heste-
stalden slår dørene op til Lys over Lolland med to 
overdådige kunst- og madaftener, hvor stalden bliver 
forvandlet og iscenesat med lyskunst, lækker sen-
sommermad, optræden med sang, musik og perfor-
mances, og kunstneriske naturinstallationer.

Begge aftener bliver en ”rejse” af oplevelser, hvor 
man i Hestestalden møder de irske humoristiske 
performere Clare og Denni Dennis. Man kan nyde tre 
lækre retter, skabt af kokkene fra ”Babette”, lavet af 

årstidens råvarer - og lytte til den anerkendte guita-
rist fra Wien, Jonas Skielboes poetiske spil i sam-
klang med sopran Bibiana Nwobilo og Allan Sjøllin.

Lys over Lolland inviterer hermed ind til en nutidig 
Renæssance-middag, som ikke er set før. Omgivet 
af Hestestaldens store trækonstruktioner, og med et 
40 meter langt dekoreret bord med kandelabre, er 
kimen lagt til en oplevelse som forener ypperlig mad 
og kunst.

Ideudvikler og Lysdesign: Adalstein Stefansson
Scenografi: Niels Peter Schack-Eyber.
Adresse: Søllestedgaardvej 4, 4920 Søllested

MAGISK KUNST & MAD 
I HERREGAARDSSTALDEN 
EN SANSELIG OPLEVELSE I DEN SMUKKE HESTESTALD PÅ SØLLESTEDGAARD.



SØNDAG

26. AUGUST
KL. 20.00
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SANGER BOBO MORENO 
PIANIST OLE KOCK HANSEN 
BASSIST BO STIEF
På afslutningsaftenen bliver kunstudstillingen eventyrligt belyst 
af lysdesigner Adalstein Stefansson. I caféen glæder vi os til at 
præsentere en koncert af international klasse med sangeren 
Bobo Moreno, pianisten Ole Kock Hansen og bassisten Bo Stief.
Bobo Moreno bliver betegnet som en af landets helt store san-
gere. Han mestrer et bredt spektrum af genrer ligefra jazz og 
blues til pop og soul.  I trioens sidste cd ”Dreamsville” blev hans 
stærke sang meget anmelderrost i ind- og udland.

Ole Kock Hansen er en mesterlig pianist. Han har spillet sam-
men med navne som Niels-Henning Ørsted Pedersen, Ben 
Webster og Edda Cameron og har tidligere været chefdirigent 
for Radioens Big Band.

Bo Stief er et stort navn både nationalt og internationalt. Han er 
en alsidig musiker, som mestrer basspillet på allerhøjeste plan. 
Han har været med til at gøre dansk basspil verdensberømt og 
har spillet sammen med bla. Palle Mikkelborg, Sanne Salomon-
sen, Stan Getz og Miles Davis.
I den stemningsfuldt belyste kunstudstilling kan man lytte til en 
koncert med et bredt repertoire, hvor de tre musikere har fundet 
en åben, underholdende og uhøjtidelig stil, som giver plads til 
velklingende sang og musik for alle. 
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CAFÉ

Midt i kunstudstillingen ligger Café Momentum, hvor man kan nyde 
hjemmelavede lette frokostretter, kaffe og lækre kager, vin, øl, mm. 
Det er kokken Susanne Bruun, som er kendt for at bruge de bedste 
lokale råvarer, der står for det kulinariske i caféen.

BORDBESTILLING

25 37 95 82
ÅBEN DAGLIGT

KL. 11-19

Aftenen afsluttes 
med en flot udendørs 
lys/ild installation af 
Ole Olsen, Nordlys.

v/ billedkunstner og formidler Mini Blume

Tag dit barnebarn med til en sjov og anderledes ople-
velse. Når kunst involverer dig, får du andre briller at se 
din verden med  - uanset alder. Guldborgsund Musikskole 
interesserer sig for dannelse og er nysgerrig på forskel-
len mellem at opleve musik og billedkunst. Kom med til 
en sjov dag i Lys over Lollands atelier, hvor vi fokuserer 
på kunstnersammenslutningen Decembristerne og deres 
brug af form, farve, tempo, gentagelser og overraskende 
virkemidler.

Praktisk info: Medbring en gammel skjorte eller forklæde
Dato og tid: Lørdag d. 25. august kl 13.00-16.00 på 
Saxkjøbing Sukkerfabrik
Tak til Guldborgsund Musikskole

LØRDAG

25. AUGUST
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BØRNEUDST ILL ING 
OG SKATTEJAGT
Børnehaven Tryllefløjten har i 
sommer mødt kunst af billed-
kunstner Ellen Hyllemose fra 
kunstnersammenslutningen De-
cembristerne. Det er der kommet 
en fantastisk børneudstilling ud 
af, som vises på Lys over Lolland. 
Børnehaven har haft besøg af 
hendes værker, og sammen med 
billedkunstner Mini Blume har 
de undersøgt Ellen Hyllemoses 
arbejdsprocesser, materialer og 
æstetiske udtryk. 
Tryllefløjtens børn er blevet in-
troduceret til at opdage kunsten. 
Kom med på Lys over Lollands 
skattejagt og oplev selv hvor-
dan det er at gå på opdagelse i 
kunsten. 

Mulighed for middag om aftenen på restaurant Sukkertoppen Tlf.: 22168768



Tirsdag. d. 21/8
Oplev Sakskøbing Mandskor  
i Kunstudstillingen kl. 16.00. 

Udstillingerne 
Er åbne dagligt kl. 10.00 - 19.00.
På åbningsdagen kl. 18.00 - 19.00. 
Entré til udstillingerne 60 kr. 
Børn t.o.m. 15 år gratis adgang.

Information i øvrigt 
www.lysoverlolland.dk
Alice Jørgensen • Tlf. 21 62 02 42

Kunstnerisk leder
Susanne Grue Jørgensen
Frisenlundvej 4 • 4920 Søllested
Tlf. 20 48 30 03
susanne@lysoverlolland.dk

SAKSKØBING

Sydmotorvejen

RØDBYHAVN

SAXK JØBING 
SUKKERFABRIK

NYKØBING F.

Stadionvej
Kroggårdsvej Nykøbingvej

Guldborg
vej

N
ykøbingvej

Nykøbingvej

Nykøbingvej

Sydmotorvejen

E47

E47

KØBENHAVN

KØB BILLETTER PÅ: 
WWW.BILLETTEN.DK/LYSOVERLOLLAND
ELLER HER:

Lys over Lolland 
Nykøbingvej 76 • Bygning 46
4990 Sakskøbing

Offentlig transport
www.rejseplanen.dk (tog og bus)
www.regionstog.dk (tog)
www.dinoffentligetransport.dk 
(DOT - Movia, DSB)

Nakskov Turistbureau
Axeltorv 3 • 4900 Nakskov
Tlf. 54 92 21 72 • visitnakskov@lolland.dk

Maribo Turistbureau
Banegårdspladsen 11 • 4930 Maribo
Tlf. 54 78 04 96 • visitmaribo@lolland.dk

Sakskøbing Infohus/Turistbureau
Torvet 1 • 4990 Sakskøbing
Tlf. 53 35 87 61 • visitsakskoebing@hotmail.com
 
Nykøbing Falster Turistbureau
Færgestræde 1a • 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 13 03 • turist@museumlollandfalster.dk

Der er ekspeditionsgebyr på 10 kr. pr. billet alle salgssteder. Evt. resterende billetter kan købes ved indgangen.
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