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Du kan nå det endnu !
Her kommer en lille reminder:

1. 

Galleri NB
Der er stadig mulighed for at se Carstens soloudstilling ”Alting skifter farve”, nye LAND malerier i Galleri NB, 
Viborg. Den vises frem til d. 31 maj. 
Vi havde en rigtig fin ferniseringsdag med mange besøgende, fin stemning og gode åbningstaler af Gitte Tand-
rup og Carsten. 
Dem kan du opleve på: http://www.youtube.com/watch?v=8N_dSuNoZr0&list=UU2xB012va7JfoaU-qp4s4Bg
TV2 MidtVest meldte også sin ankomst og bragte dette fine - dejlig kreativt fotograferet - indslag i deres ny-
hedsudsendelse: http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=34536

Et par snapshots fra ferniseringen

Oktober Hymne til kantinen, Danfoss Silkeborg afd. i Hårup i forb. med 35 års jubilæum

Udsmykning for Danfoss 
Kunstfond afsløret

Gennem det sidste års tid har vi haft et inspirerende og gnidningsløst samar-
bejde med Danfoss Kunstfond omkring en større udsmykning, der på en dejlig 
forårsdag blev afsløret i kantinen i Silkeborg afdelingen, Hårup i 
forbindelse med afdelingens 35 års jubilæum.
Oktoberhymne hedder den mere end 7 meter lange frise, som består af 3 
malerier samt ét LEDlys-installation-maleri.
Det har givet et gevaldigt løft til kantinen, og det er os en stor glæde, at an- 
satte på fabrikken dagligt kan nyde værkene i de nyrenoverede omgivelser.
Udover kantineudsmykningen er der også ophængt et nyt værk i receptionen 
- med stor tilfredshed fra receptionisten Vivian Larsen, som var ildsjælen, der 
satte projektet igang.
Vi synes, at også I skal have mulighed for at se den flotte Oktober Hymne, 
derfor arbejder vi på et åbent-hus arrangement hos Danfoss inden alt for 
længe. Mere om det senere!

“Oktober Hymne” I - IV. 2014.  3 malerier á 120 x 175 cm. Akryl på lærred. + 1 Lys installation “Nøgen Birk”. 120 x 120 cm. Akryl på træ med LED lys

Udsmykning til receptionen
“Forårsdag med blæst” III 2014.

120 x 120 cm. Akryl på lærred

Før     &     Efter

Danfoss Kunstfond og fabrikkens ansatte var samlet til afsløringen med taler af bl.a. Carsten og en begejstret Dir. Andrzej Krämer
Foto: Lars Tvede

LANDlive 2014
 de 8 store malerier igen på tourné

Igen i år drager vi på tourné med den store opsætning af LANDlive. Nåede du det ikke de 2 foregående år -
eller har lyst til et gensyn og genhør, så snyd dig ikke for en enestående oplevelse!

Det bliver i uge 37 og 38 med start i Nykøbing Falster. 
Velvilligt har Jyske Bank atter udlånt os malerierne, 

så som “sædvanlig” rejser Carstens 24 meter lange LANDskabsfrise med rundt i Danmark.
Tournéplanen for den visuellle, tværkunstneriske koncertoplevelse med malerier, digte, musik, sang og film er: 

  Lørdag   13/9 Nykøbing Falster Teater   Kl. 19:30
  Søndag  14/9  Store Vega, København   Kl. 20:00  
  Tirsdag  16/9  Aarhus, Musikhuset     Kl. 20:00
  Torsdag 18/9  Tinghallen, Viborg    Kl. 20:00
  Lørdag   20/9  Arena Himmerland, Støvring   Kl. 20:00

Billetter á ca. 300 kr kan købes - via disse links - på billetnet og Aarhus Musikhus.
http://www.billetnet.dk/search/kristian%20lilholt?tm_link=tm_header_search&language=da-

dk&keyword=kristian+lilholt
http://www.musikhusetaarhus.dk/kalender/33977/

Malerierne kan gratis opleves af publikum og andre interesserede i koncerthusene 
på den pågældende spilledag før og efter koncerterne. Mere om det senere.

3.

Bedste hilsner fra
Karin Frank Kristiansen

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

2014 JUNIMAJ JULI DECNOVOKTSEPAUG

Indtil 1. Juni: 
“A kind of Human Trash”

værker  på
KunstCentret Silkeborg Bad

Indtil  31.maj: 
“Alting skifter farve”. 

Soloudstilling i
galleri NB, Viborg

11. Oktober - 10. December: 
“Med alle sanser” 

Udstilling i
Galleri Emmaus, Haslev

13.  - 20. September: 
5 LANDlive koncerter i

Nykøbing F, København,
Aarhus, Viborg & Støvring

2.

Frem til 1. juni kan du i cafeen på 
KunstCentret Silkeborg Bad se 4 værker fra serien

 ”A kind of Human Trash”


