
 LYS OVER LOLLAND 2017 EVENT KATALOG

SpRæ
kkER i LYSEt

25. AuguSt - 
3. SEptEmbER  



Pia og Martin Skibsted
Lena og Ebbe Frahm
Arne V. Schleschs Fond
REFA I/S
MP Alarm og låseteknik
Malerfirmaet Grunth Hansen ApS
Dem fra Nordlunde ApS
2010 - Vin og Velsmag
Autocentro A/S
Museum Lolland-Falster
Senf Telt og Serviceudlejning
Hercules Produktion Aps
Klaus Heun Shipping Eftf.
Club 1 Reklamebureau
Aage Maagensen, Statsaut. rev.
Beierholm, Statsaut. rev. 

Sax-Trans
Nordisk Film
SF Studios
Antik Borella
Blomsterbørn
Hotel Saxkjøbing
Cramo
CoPrint
Vagns VVS A/S
Vester Kopi, Ålborg
NY-EL
Troels Jørgensen A/S
Lolland-Falster Lovestorm

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

EN SæRLig tAk

I en tid hvor vi ofte lever i overhalingbanen og dagligt bliver bom-
barderet af en nyhedsstrøm fra en verden i forandring, kan det være 
svært at stoppe op og reflektere. Med Lys over Lollands tema i år 
”Sprækker I Lyset” har vi mærket, at titlen har vakt forundring og 
nysgerrighed, og mange danner deres eget billede af betydningen, 
og stopper op for en stund.

Intet kan som kunsten sætte pejlemærker i tiden, og vi mener kun-
stens betydning er større end nogensinde. Derfor glæder vi os til at 
præsentere et væld af kunstnere indenfor mange genrer, som alle har 
forholdt sig til årets tema på kryds og tværs. I kunstudstillingen del-
tager anerkendte danske og norske kunstnere. Fortid møder nutid i 
en særudstilling med Svend Hammershøi`s enestående keramik, som 
har inspireret Kähler Design til nutidige smukke produkter. Gennem 
de sidste år har vi set den arkitektoniske flotte Saxkjøbing Sukker-
fabrik få nyt liv og nærvær og ligefrem ”vågne” op, når den danner 
rum for væsentlig kunst på alle etager i samspil med, at lyset falder 
ind gennem de mange sprækker.

Lys over Lolland kan også opleves ”ude af huset”, når vi en aften 
sætter fokus på den stærke særudstilling ”Flugt” på Stiftmuseet i Ma-
ribo, hvor en af de norske kunstnere, der deltager i vores udstilling, 
fortæller og viser sin prisbelønnede kortfilm, samt når Søholt Gods 
åbner op for en guidet aftentur i Barokhaven og viser film i over-
raskende omgivelser.

Programmet i år har en stor spændvidde, lige fra Samtalesalon, 
Kunstneraften, Ny Cirkus, Danseforestilling, Forpremiere film, Bør-
neværksted og skønne koncerter. Som en hyldest til både Lys over 
Lollands tema og til den store poet Leonard Cohen, har nogle af lan-
dets bedste sangere og musikere gået sammen for at lave en speciel 
afslutningskoncert. Det bliver en stjernestund. Derfor vil jeg slutte 
årets forord med Cohens berømte citat ”Der er en sprække i alting - 
sådan kommer lyset ind” !      

Susanne Grue Jørgensen, Kunstnerisk leder
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RDLys over LoLLand takker aLLe sponsorer
og samarbejdspartnere for bidrag og
opbakning tiL Lys over LoLLand 2017. 
stor tak tiL aLLe friviLLige hjæLpere.

forside biLLede 
Trine Søndergaard 

Interior#24 • 2010 • Archival pigment print 
Courtesy the artist & Martin Asbæk Gallery
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• Anne Gyrite Schütt
• Bo Karberg
• Carsten Krogstrup
• Erik Grøndahl
• Hans Meyer Petersen
• Heike Arnth
• Kis Nellemann
• Michael Dunk
• Mini Blume
• Parul Modha
• Poul Esting
• Stig Weye
• Thomas Kadziola

• Flemming Skude, Supergrafik
• Hans Christian Rylander
• Michael Geertsen
• Mikala Valeur
• Nicolai Howalt
• Thomas Wolsing
• Trine Søndergaard
• Ulrik Møller

• Anita Hanch Hansen
• Marian Heyerdahl
• Mikkel McAlinden
• Ole Lislerud
• Shwan Dler Qaradaki

• Malerier af Odd Nedrum

• Sølvsmed Per Sax Møller

• Keramik af Svend Hammershøi, 
 samt Kähler design

• Design tasker af Lola RamonaSærSkilt kUNStkAtAlOG 
til ÅrEtS UDStilliNG 

kAN kØBES PÅ 
SElVE UDStilliNGEN



udstillingerne er åbne dagligt

kl. 10.00 - 20.00
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på åbningsdagen

kl. 18.00 - 20.00

kunstudstillingen  
”Sprækker i lyset”

entré 60 kr.

FREDAg 25. AuguSt
KL. 16.00 åbNiNg 
Åbning af Lys over Lolland på Saxkjøbing 
Sukkerfabrik. For inviterede gæster. 

KL. 20.00 åbNiNgSkONcERt
CarSTen dahl 
& Torhild oSTad
Den norske sangerinde Torhilds unikke 
stemme går op i en højere enhed sammen 
med Carsten Dahls sublime klaverspil.

PriS: 210 kr.  
StED: kONcErtSAlEN

SøNDAg 27. AuguSt
KL. 13.00 DukkEtEAtER 
den Sandfærdige bereTning 
om de Tre Små griSe
Hvordan de tre små grise (de svin) forsøgte 
at narre den rare og venlige ulv.

PriS: 50 kr.   StED: kONcErtSAlEN

KL. 20.00 FiLm FORpREmiERE 
aldrig mere i morgen
Kunstneren Thorvald dør og får en sidste chance 
for, at se hvilket aftryk han efterlader sig.

PriS: 110 kr.  
StED: lyS OVEr lOllANDS BiOGrAf

LøRDAg 26. AuguSt
KL. 20.00 kuNStNERAFtEN
Kom på en guidet tur rundt i årets kunstud-
stilling, og mød nogle af kunstnerne bag 
værkerne. Christina Dahl på saxofon og 
Kristoffer Jul Reenberg på piano afslutter 
aftenen.

PriS: 95 kr.  
StED: kUNStUDStilliNGEN

mANDAg 28. AuguSt
KL. 19.00
LYS OVER LOLLAND
på StiFtSmuSEEt 
På flugT
Særudstilling, som fortæller om flugtens dilem-
maer som f.eks.: Skal jeg flygte eller blive? 
Hvem kan jeg stole på? Hvor er min familie? 
Hvor skal jeg hen? Overlever jeg flugten?
Den norske kunstner Shaw Dler Qaradahi 
fortæller om sin flugt fra Kurdistan til Norge.

PriS: 95 kr.  
StED: StiftSmUSEEt

SærSkilt kUNStkAtAlOG til 
ÅrEtS UDStilliNG kAN kØBES 

PÅ SElVE UDStilliNGEN
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tiRSDAg 29. AuguSt
KL. 20.00 SAmtALESALON
SamTale og debaT
Hvad er det, der sker med oplysning og 
viden? Er der kommet sprækker i lyset? 
Hvordan praktiserer vi vores demokrati? 
Hvad er vores frihed og ansvar som 
mennesker? Det er nogle af de spørgsmål, 
vi er nysgerrige på.
Ordstyrere Christian Schou og Michael 
Højlund Larsen. 

PriS: 75 kr.  
StED: lyS OVEr lOllANDS cAfé

tORSDAg 31. AuguSt
KL. 20.00 
NY ciRkuS FOREStiLLiNg 
SiSyfoS i jakkeSæT
Oplev Lars Lindegaard Gregersens hals-
brækkende fysiske ekvilibrisme. En poetisk, 
skarp og morsom fortolkning af den græske 
myte om Sisyfos.

PriS: 175 kr.  
StED: kONcErtSAlEN

LøRDAg 2. SEptEmbER
KL. 20.00 DANSEAFtEN
danSe billeder 
fra STumme film
Storyteller Morten Eggert, karakterdanser fra 
Den Kongelige Ballet, har samlet en 
særligt udvalgt gruppe verdensdansere.
Danserne præsenterer hver deres genre 
og blander kortene i et fortællende, poetisk, 
humoristisk og dansende møde.

PriS: 210 kr.  
StED: kONcErtSAlEN

ONSDAg 30. AuguSt
KL. 19.00 
hAVEVANDRiNg & FiLm 
SøholT barokhave
Personlig guidet rundvisning i anlægget af 
ejerne Christel og Frederik Lüttichau.
Aftenen afsluttes med fremvisning af 
Peter Greenaways film ”Tegnerens kontrakt”.

PriS: 100 kr.  
StED: SØhOlt GODS

FREDAg 1. SEptEmbER
KL. 20.00 FiLm FORpREmiERE
baCkSTabbing 
for beginnerS
Per Flys internationale film Backstabbing 
for Beginners handler om den store 
”Oil for Food” skandale i FN omkring 
århundredeskiftet. I hovedrollen ses den 
oscarvindende Ben Kingsley.

PriS: 110 kr.  
StED: lyS OVEr lOllANDS BiOGrAf

SøNDAg 3. SEptEmbER
SAkSkøbiNg mANDSkOR 
KL. 14.00 i kuNStuDStiLLiNgEN

KL. 20.00 
AFSLutNiNgSkONcERt
Cohen en hyldeSTkonCerT
Bag koncerten står et hold af landets bedste 
sangere og musikere, der alle har et nært 
forhold til Cohens fantastiske bagkatalog. 

PriS: 295 kr.  StED: kONcErtSAlEN

AFtENEN AFSLuttES mED Et FESt-
FYRVæRkERi AF OLE OLSEN, NORDLYS.
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Carsten Dahl, som tidligere har optrådt på Lys 
over Lolland, har spillet sig op i verdenseliten af 
jazzpianister. Hans enorme talent er umulig at 
sætte i bås. Han improviserer, spiller Sebastian 
Bachs Goldberg-variasioner, og overrasker hele 
tiden, så publikum får en oplevelse af de sjældne.

Den norske sangerinde Torhild Ostad har holdt 
pause i flere år, men februar 2015 mødte de to 
musikere hinanden for første gang. Stedet var 
Victoria National jazzscene i Oslo. Den ene spil-
lede på scenen, og den anden var publikum.

Dette møde fik vidtrækkende følger for begge, og 
de har netop udgivet en fælles CD i Norge ”Jeg 
roper til deg”, som er blevet meget anmelderrost. 
Torhild har en unik stemme, som går op i en hø-
jere enhed med Carstens sublime spil.

Det er en Danmarkspremiere på deres koncert 
publikum kan opleve til Lys over Lollands åb-
ningsaften.

cARStEN DAhL 

& 
tORhiLD OStAD

25.8.17 
FREDAG KL. 20 



På denne aften er den udstillede kunst i 
centrum. Med en guidet tur i årets kunstud-
stilling ”Sprækker I Lyset” bliver publikum 
introduceret til de spændende kunstneriske 
udtryk, som indgår i et stærkt samspil med 
fabrikkens arkitektur. 

Her vil man få en sjælden oplevelse af at gå 
rundt blandt kunstværkerne og lytte til nogle 
af de udstillende kunstnere fra Danmark og 
Norge, som fortæller om deres kunstneriske 
virke og tankerne bag deres værker.

Aftenen afsluttes med stemningsfulde toner 
af saxofonisten Christina Dahl. Christina er 
kapelmester og komponist. Hendes unikke 
soul-fulde klang og lyriske fortolkninger er 
i særklasse. På Lys over Lolland vil Christina 
Dahl blive akkompagneret af pianisten Kri-
stoffer Jul Reenberg, som bla. spiller med 
Gitte Hænning, Rasmus Lyberth m.fl.

DEN SANDFæRDigE 
bEREtNiNg Om DE 
tRE Små gRiSE

27.8.17 
SøNDAG KL.13 

DukkEtEAtER
Her kommer omsider den usminkede beret-
ning om, hvordan de tre små grise (de svin) 
forsøgte at narre den rare og venlige ulv, og 
om hvordan de to grises uheldige endeligt og 
den tredje gris’ snu og udspekulerede facon 
lige siden har sat ulven i et meget dårligt lys … 

For børn (fra 5 år) og voksne. Var. 40 min.
Børneteatret De Røde Heste v. Claus Mandøe. 
Børneværkstedet er åbent efter forestillingen.
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EN AFtEN
i kuNStEN

26.8.17 
LøRDAG KL. 20

Fotograf C
hristian Lindgren

kuNStNER
AFtEN



FORpREmiERE ALDRig 
mERE i 
mORgEN

27.8.17 
SøNDAG KL.20 

FiLm

Den kendte og aldrende kunstner, Thorvald (Erik Clausen) mener, at 
han er både udødelig og uundværlig. Da hans hjerte holder op med 
at slå, er han ikke parat til at forlade denne verden. En engel ( Bodil 
Jørgensen) giver ham en sidste chance for som usynlig og fri sjæl, 
at gå rundt blandt sine efterladte. Thorvald indser hurtigt, at de ikke 
reagerer helt som han forventer. Hans død giver nye muligheder for 
både vrede hos hans uforsonlige søn (Nicolas Bro), hans unge kone 
(Marijana Jankovic) og hans bitre eks-kone (Britt Bendixen).

Erik Clausen har igen været manuskriptforfatter og instruktør på sin 
nye film. Vi glæder os til Erik der siger: Der er ingen af os der forstår 
døden. ”Det der aldrig mere” forstår man ikke konsekvensen af. Det er 
en kunst at blive gammel!  Lad os nyde ham i den del af livet.

Medvirkende: Erik Clausen, Bodil Jørgensen, Marijana Jankovic, 
Katinka Evers-Jahnsen, Nicolas Bro, Ulla Vejby, Britt Bendixen, Elith 
Nulle Nykjær Jørgensen

tæNk hViS Du FåR muLighEDEN 
FOR At SE tiLbAgE på Dit LiV

 - måSkE bLiVER Du OVERRASkEt...

Lys over Lolla
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FiLMEN iNTRODUCERES 
AF OLE MiCHELSEN
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på 
FLugt
28.8.17 
MANDAG KL.19

ER DER kOmmEt 
SpRækkER i LYSEt?

29.8.17 
TIRSDAG KL.20 

LYS OVER LOLLAND
på StiFtmuSEEt

Hvordan er det at flygte? Stiftmuseet har i samarbejde med Natio-
nalmuseet en stor væsentlig særudstilling, som fortæller om flug-
tens dilemmaer og spørgsmål som: Skal jeg flygte eller blive? Hvem 
kan jeg stole på? Hvor er min familie? Hvor skal jeg hen? Overlever 
jeg flugten?
Ofte er vores viden omkring flygtninge kun gennem avisoverskrif-
ter og TV-snapshots. Denne aften sætter Lys over Lolland og Stift-
museet i Maribo fokus på en personlig fortælling. Den anerkendte 
norske kunstner Shwan Dler Qaradahi kommer og fortæller om sin 
flugt fra Kurdistan til Norge, samt viser sin stærke kortfilm. Shwan 
deltager i Lys over Lollands kunstudstilling, og han er i dag en me-
get værdsat kunstner i Norge og har modtaget mange priser.
Erik Kristensen fra museet indleder aftenen med en intro til udstil-
lingen. En let anretning med smagen af Mellemøsten serveres.

Vi lever i den mest oplyste tid nogensinde, hvor internettet giver os 
adgang til det meste af den viden, der findes i verden. Samtidig har 
det aldrig været lettere at sprede falske nyheder og alternativ viden. 
Og stadig flere mennesker ser ud til at tro på ”alternative fakta” og 
forkaste de etablerede sandheder.

Hvad er det, der sker med oplysning og viden? Er der kommet 
sprækker i lyset? Hvordan praktiserer vi vores demokrati? Hvad er 
vores frihed og ansvar som mennesker? Det er nogle af de spørgs-
mål vi er nysgerrige på. Samtalesalonen er et mødested for menne-
sker, der har lyst til at blive klogere på livets væsentlige spørgsmål i 
samvær med andre. Det er både sjovt, lærerigt og givende!
Ordstyrerne denne aften er Christian Schou, forstander på Højsko-
len Marielyst, uddannet journalist, og har været politisk reporter på 
TV avisen og debatvært på P1 i DR.
michael højlund larsen er civilingeniør og master i DPU med 
speciale i filosofi og ledelse, samt arbejder med indføring af prak-
tisk filosofi i skoler og børnehaver. Er forfatter til flere bøger om de 
emner.

Samtalesalonen slutter med, at deltagerne formulerer en række ud-
sagn om ”Sprækker i lyset”, der bliver hængt op på en dør. Døren 
indgår som en del af Lys over Lolland, og symboliserer det enkelte 
menneskes frihed og ansvar.

Et NYt iNitiAtiV i cAFEEN
på LYS OVER LOLLAND

SAmtALE
SALON
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30.8.17 
ONSDAG KL. ?
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På baroktur med haveguide og film på 
Søholt.

Lys over Lolland sætter i år fokus på 
den smukke Barokhave på godset 
Søholt. Haven blev anlagt i 1600 tallet 
og var den første anlagte barokhave i 
Danmark, udenfor de kongelige slotte. 
Den blev renoveret i 2009, og denne 
aften kan man opleve en personlig 
guidet rundvisning i anlægget af ejer-
ne Christel og Frederik Lüttichau.

Aftenen afsluttes med en fremvisning 
af Peter Greenaway´s film ”Tegnerens 
kontrakt”. Filmen handler om en teg-
ner der skal lave skitser af et gods, 
som er en gave fra godsejerinden til 
hendes mand. Filmen fra 1982 er be-
rømmet for sine tableauer fra godsets 
park og omgivelser, der giver en stille 
malerisk og skulpturel stemning, hvor-
under begæret og løgnen lever!

Filmen bliver fremvist et overraskende 
sted på godset.

Fotograf A
nnette G

reenfort

SøhOLt 
bAROkhAVE

30.8.17 
ONSDAG KL. 19 



ORigiNAL NY 
ciRkuS FOREStiLLiNg
Er du til unik akrobatik, så oplev Lars Lindegaard Gregersens hals-
brækkende fysiske ekvilibrisme i forestillingen Sisyfos Ascending. 
Forestillingen er en poetisk, skarp og morsom fortolkning af den græ-
ske myte om Sisyfos, som til evig tid er dømt til at udføre en absurd 
opgave - nu fremført af Lars i jakkesæt på et lille kontor.

Lars Lindegaard Gregersen er performance kunstner og kunstnerisk 
leder af GLIMT, som er et professionelt scenekunst kompagni, der 
kombinerer cirkus, dans og fysisk teater til helt nye former. Det er en 
stor glæde for Lys over Lolland, at vi har mulighed for at vise denne 
spændende forestilling, som har haft stor succes i ind - og udland, 
senest i Frankrig til Les Boreales festivalen i Normandiet. 

SiSYFOS 
i jAkkESæt

31.8.17 
TORSDAG KL.20 
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bAckStAbbiNg 
FOR bEgiNNERS

1.9.17 
FREDAG KL. 20 
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iNStRuktøR pER FLY

Backstabbing for Beginners handler om den store ”Oil for Food” skandale i FN omkring århundre-
deskiftet. Per Fly blev inspireret af bogen af samme navn, skrevet af den danske Michael Soussan 
over hans egne oplevelser. Soussan får sit ønskejob i FN, hvor han kastes ud i en magtkamp mel-
lem dysfunktionelle diplomater og kyniske regeringer i en tid, hvor Saddam Hussein sidder ved 
magten. Michael får hjælp af sin dygtige og erfarne chef, spillet af den oscarvindende Ben Kings-
ley, som belærer ham om, at korruption ikke er sort/hvidt - eller er det? Ved at afsløre skandalen, 
kan han ødelægge FNs renommé, den kvinde han elsker, og måske endda sit eget liv.
Det er Per Flys første internationale film, og temaet ligger ikke langt fra DR serien ”Bedrag”, som 
Per var konceptuel instruktør på. Flere scener i filmen er iøvrigt optaget i København.

Medvirkende: Theo James, Ben Kingsley, Belcim Bilgin, Jacqueline Bisset

FiLMEN iNTRODUCERES 
AF OLE MiCHELSEN
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DANSE biLLEDER 
FRA StummE 
FiLm

2.9.17 
LøRDAG KL. 20 

13

Igen i år samler Den Kongelige Ballet ka-
rakterdanser og storyteller Morten Eggert en 
særligt udvalgt gruppe verdensdansere, til 
en forrygende forestilling specielt udformet 
til Lys over Lolland. 

Danserne præsenterer hver deres genre og 
blander kortene i et fortællende, poetisk og 
dansende møde. Fra sylfide vinger, til brudte 
favntag, over i de støvede flamenco haller, 
til urkomiske stumfilmbilleder og moderne 
moves fra mænd i sandaler. Med andre ord 
skal vi nye steder hen. En humoristisk og 
gribende danseaften. 

Morten Eggert fletter de meget forskellige 
danse sammen i en formidabel historiefor-
tælling, og i år kan man også opleve ham 
som den dygtige karakterdanser han er. Han 
har iscenesat denne unikke aften med nogle 
af de fineste dansere, som man ellers kun 
kan opleve på de store scener.
 
Medvirkende: 
Morten Eggert, Gudrun Bojesen
Selene Munos, Stephan Jarl
Jannik Elkær, Kristoffer Louis Pedersen
Alice Carerri, Martin Nymann Pedersen
og Anna Sol.

EN gRibENDE 
Og humORiStiSk 

DANSEAFtEN
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AFSLutNiNgSkONcERt

Temaet for årets “Lys over Lolland” er som 
bekendt “Sprækker i lyset” og hvad kunne 
være mere passende end at slutte af søn-
dag aften med en hyldest til Leonard Co-
hen – den folkekære poet, som om nogen 
forstod at balancere på kanten mellem ly-
set og mørket.

I år er det præcis 50 år siden, at Cohen de-
buterede som sanger. Hans mentor sanger-
inden Judy Collins, havde netop indspillet 
hans sang Suzanne, og nu lokkes Cohen 
til selv at synge den ved et velgørenheds-
show 22 februar 1967. Det blev starten på 
en lang karriere, der har givet os et væld af 
smukke, livskloge sange, som er elsket og 
sunget verden over
Nu er Cohen selv borte, men vi har hans 
sange, og dem vil vi hylde til afslutnings-
koncerten 

Bag koncerten står et hold af landets bed-
ste sangere og musikere, der alle har et 
nært forhold til Cohens fantastiske bagka-
talog – og vi garanterer en unik aften og en 
værdig og vital hyldest til mesteren.

Aftenen afsluttes med et festfyrværkeri af 
Ole Olsen, Nordlys.

Solister: 
Steen Jørgensen (Sort Sol) 
Bjørn Fjæstad 
Signe Svendsen
Claus Hempler
Sara Indrio 

Bandet: 
Palle Hjorth - Keyboards 
Lars Skjærbæk - Guitar, kor 
Mads Andersen - Trommer 
Troels Skjærbæk - Bas, kor 

cOhEN
EN
hYLDEStkONcERt

3.9.17 
SøNDAG KL. 20 

’thERE iS A cRAck 
iN EVERYthiNg/thAt’S 
hOw thE Light gEtS iN’
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Lys over Lollands Børnehus viser i år en tænksom ud-
stilling skabt i samarbejde med Billedkunstner Mini 
Blume og Red Barnets Familieklub i Maribo og Red 
Barnets Ambassadørskole, Søndre Skoles Holeby afde-
ling. ”Sprækker i lys” bliver temaet på Åbent værksted, 
hvor børn og unge udforsker hvad de forstår ved lys og 
sprækker.
I weekenderne og fredag 1. september, har billedkunst-
ner Mini Blume spændende aktiviteter i Åbent værksted 
for alle, som vil være med til at bygge, forme og tegne.
Udstillingen er åben alle dage i børnehuset. Huset ligger 
tæt ved indgangen til Lys over Lollands kunstudstilling.
I børnehuset ses også Kulturskolen Bobleriets fotoud-
stilling, som danner baggrund for undervisningsmate-
rialet, ”Samtalebog om det mindste og det største”

ÅBENT 
VæRKSTED
wEEkENDER 
FRA kL 10.00-15.00
FREDAg 1. SEpt.
kL 10.00-16.00
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Omgivet af kunst i fabrikken kan gæsterne under Lys 
over Lolland nyde hjemmelavede lette frokost- og mid-
dagsretter, samt kaffe & kage og drikkevarer i den spæn-
dende cafe. Det er ”Vikarkokken”  Michael Storgaard der 
til dagligt driver Restaurant Sukkertoppen, der står for det 
kulinariske i årets kunstcafe. 

KUNST

cAFEEN 
ER åbEN
DAgLigt
kL.11-20

bORDbEStiLLiNg tiL cAFéEN 
22 16 87 68
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Fotograf C
hristian Lindgren

T
E
M

A
 SpRæ

kkER i LYSEt



16

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 overnatnings-
muligheder på Lolland-Falster. 
Se vores hjemmeside: 
www.lysoverlolland.dk
eller spørg turistinformationerne.

informaTion i øvrigT: 
www.lysoverlolland.dk
Annette Thomsen
Tlf. 61 26 35 39

kunSTneriSk leder: 
Susanne Grue Jørgensen

lyS over lolland: 
Nykøbingvej 76
Bygning 46
4990 Sakskøbing

Sakskøbing

Sydmotorvejen
RØDBYHAVN

SAKSKØBING 
SUKKERFABRIK

NYKØBING F.

Stadionvej
Kroggårdsvej Nykøbingvej

Guldborg
vej

N
ykøbingvej

Nykøbingvej

Nykøbingvej

Sydmotorvejen

E47

E47

KØBENHAVN

iNFO

Køb biLLETTEr på: www.biLLETTEN.dK/LysOVErLOLLANd
BillEttEr kAN OGSÅ kØBES PÅ DiSSE tUriStBUrEAUEr:

OFFENtLig 
tRANSpORt:
www.rejseplanen.dk (tog og bus)

www.regionstog.dk (tog)

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

Ly s  o v e r  L o L L a n d  -  n y k ø b i n g v e j  7 6  -  b y g n i n g  4 6  -  4 9 9 0  s a k s k ø b i n g

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 til koncertsalen.
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