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LANDlive 2014
 Musikken, filmene & de 8 store malerier igen på tourné

Som vi tidligere har fortalt drager vi igen i år på tourné med den store opsætning af LANDlive:

Kristian Lilholt, Michala Petri, Benjamin Koppel, Ida Friis Virenfeldt, 
Nanna Lüders, Frede Panduro, Lasse Jørgensen, Celillie Hyldgaard, 
Jakob Storm Mahler, Rune Vestergaard Schmidt & Carsten Frank

Billetsalget er i fuld gang, så 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.

Turplanen 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  Musikhuset Aarhus     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 Musikhuset Aarhus
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 fra kl. 16:00 - i pausen og efter koncerterne. 

Bedste hilsner fra
Karin Frank Kristiansen

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

2014 DECNOVOKTSEPAUG

16. August -  21. September: 
Særudstilling 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

15. -  31. August: 
Særudstilling i

Belle Art Gallery
Stouby v/ Vejle

22. August 
Carstens fødselsdag:
60 levende år fejres i

Alderslyst Kirke, Silkeborg
Fra kl. 14:00

Carsten markerer sin fødselsdag med et anderledes arrangement i Alderslyst Kirke og sognehuset:

Kl. 14.00 starter vi med en festlig og uformel højtidelighed i kirken, hvor der bl.a. vil være indslag
fra Kunsthistoriker og forfatter Leo Tandrup, Sognepræst Poul Geil og Kristian Lilholt Trio.

Fra ca. kl. 15:00 - 17:00  følger nogle hyggelige eftermiddagstimer i sognelokalerne med 
fingermadder, øl, vin og vand. Og masser af kaffe og kage.... 

Så til alle jer, som....... 
læser nyhedsbrevene - støtter op om Carstens kunst - og som samarbejder med os på den ene eller anden måde:

Har du / I tid - lyst og mulighed, så kig forbi - i kortere eller længere tid -  til en anderledes eftermiddag!

Alderslyst Kirke fra kl. 14:00 fredag d. 22 august 2014 

Tulipanvej 13 * 8600 Silkeborg 

Fredag d. 22. august fejrer Carsten 60 levende år

I den anledning har Carstens gallerier arrangeret 
særudstillinger 

med nyere værker, som de ikke tidligere har vist. 
Fredag og Lørdag starter udstillingerne hos Belle Art Gallery hhv. galleri NB

Datoer og udstillingsperioderne fremgår af kalenderen her nederst i nyhedsbrevet.
Se mere på http://newsletter.belle-art.dk/m/7921293 & http://gallerinb.com/aktuel-udstilling/

Carsten Frank: ”Fornemmelse for LAND”. 2012 - 2014. 200 x 300 cm. Akryl, olie, sand på lærred


