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 Carsten Frank: ”Fjordblik, Sommermorgen på Mårbjergvej” 2008, (120 x 160 cm) Akryl olie og sand på lærred

“Øen og fjorden” i Galleri Salling
De nyrenoverede udstillingsbygninger i den gamle købmandsgård i limfjordslandsbyen Hjerk på Salling danner en 
smuk ramme om denne temaudstilling, hvor der er inviteret 8 kunstnere - alle med relation til Mors og Limfjorden. 

Foruden Carsten udstiller Ole Sporring, Hans Tyrrestrup, Finn Have, Jørgen Lang Petersen, Kim Frans Brostöm, 
Felix Pedersen og Henrik Scheel Andersen. 

I “Det blå galleri” (Galleri Sallings oprindelige galleri i nabohuset) udstiller færøske Kári Svensson.
Vi kan kun opfordre jer til at besøge udstillingerne - og galleriets lille café. 

Der er fernisering på lørdag d. 30. juni kl. 14:30 - 17:00.
Hjerk Kirkevej 4 - Hjerk - 7870 Roslev - Tlf. 28877288

Udstillingen slutter 5. august.
Se mere på www.gallerisalling.dk

 Carsten Frank: “Vinterens stille smerte” II, 2010. 100 x 130 cm. Akryl på lærred

Rigtig god sommer ønskes til alle 
Karin Frank Kristiansen

LAND boks - 2. oplag. Nu både dansk og engelsk version. 
Stadig kr: 350,- for den danske version + forsendelse i Danmark: 
1 stk. ialt kr. 416 / 2 stk ialt kr. 778 / 3 stk ialt kr. 1.152. Engelsk version: + kr.85,-
Så skulle I være interesseret, så send os en mail. 
Alternativt kan beløbet indsættes på konto: Husk navn og postadresse.
Danske Bank Reg.nr 9762, kontonr 3462022298 .

land
LIVE koncerter

De første LAND live koncerter med fuld besætning opsættes nu i landets musikhuse. 

Da både Kristian og Carsten har rødderne solidt plantet i det midtjyske LAND, er den naturlige start for LAND live 
koncerterne i Jysk Musik og Teaterhus, Silkeborg d. 10.- 11. & 12. november kl. 20:00. D 13. november er det i  Vejle 
Musikteater - også kl 20:00. Sandsynligvis følger flere koncerter i løbet af efteråret og / eller foråret 2013.

Der venter en stor og anderledes oplevelse, for LAND Live er ikke bare en koncert. Det er en totaloplevelse med 
det usædvanlige samarbejde mellem musik, billedkunst og film. Et kærligt tvær-kunstnerisk portræt af årstidernes 
Danmark.

Internationalt anerkendte danske instrumentalister som Michala Petri og Benjamin Koppel medvirker på LAND Live, 
sammen med Kristian, Nanna Lüders og de 2 unge sangerinder Ida Friis Virenfeldt og Kajsa Vala. Et kompetent ryt-
misk band med klassiske islæt bakker solisterne op.

Første sæt vil blive en opførelse af alle 8 LAND sange i samspil med LAND filmene vist på storskærm.
Andet sæt vil blive de medvirkende solisters bedste sange, fx ‘Den Lukkede Dør’ (Kristian Lilholt), ‘Morning On           
Gibraltar (Ida Friis Virenfeldt), ‘Buster’ (Nanna) og mange flere, samt et scoop: for første gang vil man kunne opleve 
Michala Petri som solist i rytmisk musik. Kristian har komponeret et originalværk til hende.

I forbindelse med koncerterne vil det helt ekstraordinært være muligt at opleve Carstens 8 store, originale LAND 
malerier, som til daglig “bor” i kantinen i Jyske Finans, Silkeborg. Beskedne 2 x 22 meter fylder de, og de viser så 
meget af det Danmark som alle vi, der er vokset op hér, har helt inde under huden. Malerierne med tilhørende digte 
/ sangteksterne udstilles i lille sal i forbindelse med koncerterne i Silkeborg.

Billetprisen: kr. 300,- 
og kan inden længe bl.a. bestilles på http://www.silkeborg-musikhus.dk/arrangementer/land

I forbindelse med koncerterne i Silkeborg byder Café 1. række på Spansk Tapasbuffet (Kr. 199,-) kl. 17:30

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com
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Bokse

Indenfor de næste par uger skulle vi gerne være klar med 2. oplag. 
- klar til det kommercielle marked!

Nu kan du købe LAND boksen på både dansk og engelsk. 
I løbet af efteråret vil der blive lavet en decideret LAND hjemmeside, 

men indtil videre kan du købe boksene via Carstens hjemmeside www.carsten-frank-update.dk. 
under menupunktet LAND - eller via dette nyhedsbrev.

Det er lykkes at fastholde prisen på kr. 350,- + forsendelse på de danske bokse, 
mens den engelske kommer til at koste kr 435,- + forsendelse 

Rebildfesten
Fra en stand på Rebild festen d. 4. juli vil vi præsentere det nye oplag
- vise filmene og sælge boksene til det Dansk-Amerikanske publikum.

land
AVK Event

AVK festaften i TurbineHallen i Aarhus 
Fredag d. 8. juni inviterede den internationale virksomhed AVK, Galten mange af deres internationale, ledende 
medarbejdere til fest efter flere dages arbejde, konferencer m.m. Ca. 200 gæster fra vidt forskellige lande og konti-
nenter hyggede sig sammen og blev bl.a. underholdt af Carsten & Kristian. 
Kristian og hans trio gav LAND koncert og viste filmene på storskærm. 
Som en del af koncerten optrådte Carsten “på slap line”. Under stor bevågenhed påbegyndte han et stort maleri på 
2 x 3 meter, som til september skal ophænges i virksomhedens hovedsæde. 
TAK til AVK, som havde modet til at give deres medarbejdere en helt speciel og meget anderledes oplevelse af 
Årstidernes Danmark.

land

Kristian Lilholt, Michala Petri, Benjamin Koppel, 
Nanna Lüders, Ida Friis Virenfeldt, Kajsa Vala m. Band

Danmarks årstider i 
musik - malerier - film

En ny tværkunstnerisk koncertoplevelse

Silkeborg Viseverseklub præsenterer:

1.del

En opførelse af alle sangene fra LAND. Kristian Lilholts nye stemningsfulde, iørefaldende, 

gennemkomponerede originalmusik i samspil med filmproducer Kim Søgaards 8 unikke LAND film.

2.del

De medvirkende LAND solisters bedste sange, samt et scoop: For første gang vil man kunne opleve 

vores verdensstjerne Michala Petri som solist i rytmisk musik. Kristian Lilholt har skrevet et 

originalværk til hende.

LAND malerier

For at fuldende den kunstneriske rejse gennem årstidernes Danmark, vil Carsten Franks 8 store 

originale LAND malerier kunne opleves i forbindelse med koncerterne. Værkerne er udlånt af Jyske 

Finans i Silkeborg.

Scan QR-koden og 

se et lille uddrag 

fra 4 af LAND filmene
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