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Jeg håber nyhedsbrevet har givet dig lyst til at gå på opdagelse i kulturens verden
Vi ses til nogle af arrangementerne

Bedste hilsner fra 
Karin Frank Kristiansen

Gå på opdagelse i vores nye webshop: www.landboks.dk 

Efter at have produceret 2. oplag af LANDboksen - nu på både dansk og engelsk - har vi arbejdet hen imod lancer-
ing af en webshop, hvor du kan købe boksen direkte. Det er nu en realitet, og vi håber du finder den overskuelig og 
enkel.  
Vi er godkendt til dankort-betaling, og den betalingsmulighed vil foreligge inden længe. Indtil da betales via kontooverførsel.

                                                       
                                                       Pris: kr. 350,- + forsendelse 

                                                       Med et par klik med musen kan du nu købe 
                                                       den helt unikke julegave 

                                                        

Det nodvendige 
landskab

Carsten Frank
i Belle Art Gallery

4/11 - 25/11 2012

Poetisk separatudstilling med nye landskabsmalerier

Fernisering på søndag d. 4. november kl. 14:00 - 17:00
hvor Carsten vil være tilstede

Vejlevej 145, 7140 Stouby  - Tlf. 28877288
Udstillingen slutter 25. november

Se mere på www.belle-art.dk

Det mangeårige samarbejde med Helle & Martin Munkholm fra det tidligere Horsens Kunstgalleri fortsætter i det 
nybyggede Belle Art Gallery, der ligger smukt ved  landevejen - lige midt mellem Vejle og Juelsminde.

Som én af de første åbner Carsten separatudstilling i disse indbydende omgivelser med nye malerier inspireret af 
Årstidernes Danmark - ligesom der også vil være værker, der ikke tidligere har været vist i dette regi.

 Bl.a. værker inspireret fra ophold i Sverige og på Færøerne.
Til udstillingen er udarbejdet og trykt et lækkert katalog på 28 sider. 

Det kan også ses online som e-katalog ved at kopiere dette link: http://viewer.doomags.com/9244

 Carsten Frank: ““Hymne til det sene efterår”IV. 2012. 50 x 80 cm. Akryl, olie, sand på lærred

 Carsten Frank: “Rapsland”II. 2012. 45 x 40 cm. Akryl, olie, sand på lærred

Forrige lørdag d. 13/10 var der et fint indslag om LAND på DR  P4 i “Levende Lørdag”. 
Har du lyst, kan du læse artiklen og høre programmet på netradio: 
http://www.dr.dk/P4/Programmer/Levende_loerdag/Artikler/2012/1013110333.htm og http://www.dr.dk/radio/player/?id/73912
samt på 
http://www.dr.dk/P4/Programmer/Levende_loerdag/levende_loerdag.htm (klik på “hør seneste udsendelser” til højre på siden) 

DR / P4

LIVE koncerter

9 - 13 november kan du opleve de første LAND live koncerter 

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

Med et kompetent rytmisk band og Kristian Lilholt som maestro opføres koncerterne sammen med Michala Petri, 
Benjamin Koppel , Nanna Lüders,  Ida Friis Virenfeldt, Kajsa Vala m.fl. - ligesom Kim Søgaards film på storskærm 
ledsager sangene.

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. For første gang overhovedet præsenteres de of-
fentligt. 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 Carstens tilhørende digte / sangteksterne udstilles i forbindelse med alle 
koncerterne.

Fredag aften d. 9/11 lægger vi ud med generalprøve på Dejbjerglund Efterskole, Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern
Billetter á kr. 200,- (inkl. et lettere traktement) kan bestilles hos Forstander Kjeld Christiansen, Tlf. 97 34 19 00. 

Lørdag - mandag d. 10.- 11. & 12. november kl. 20:00: Koncerter i Jysk Musik- og Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg 
Billetter á kr. 300,- kan købes på www.billetten.dk eller http://jmts.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/33427

Tirsdag d. 13. november kl 20:00 sluttes af i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle
Billetter á kr. 300,- kan købes på www.billetten.dk eller http://vejlemusikteater.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/33580

Sandsynligvis følger flere koncerter i 2013.

Nanna Lüders

KajsaVala

Ida Friis Virenfeldt

Michala Petri
Benjamin Koppel   & Kristian Lilholt

Carsten Frank

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

NOV DEC2012

8 - 29/12:
Galleri NB, Viborg:
JULE - EVENT

4 - 25/11:
Belle Art Gallery: 
Fernisering & Separatudstilling:
“Det nødvendige landskab”

9/11:
Generalprøve på
LANDlive koncerterne.
Dejbjerg

10-11 &12/11 kl. 20.00:
LANDlive koncerter 
i Silkeborg

13/111 kl. 20.00:
LANDlive koncert 
i Vejle


