
August 2015

Karin Frank Kristiansen
Håber vi ses

Så er sommeren ved at gå på held, og vi er klar med efterårets nyhedsbrev, 
som denne gang giver jer forskellige muligheder

for at møde Carstens kunst i nye og andre sammenhænge

9. Sep.14:00-15:30: 
“Oktoberhymne” fremvises

Danfoss, Silkeborg
Begrænset antal pladser - HUSK tilmelding

11 Sep. kl. 13:00: 
Afsløring af “The Dream”
Learnmark Tech, Horsens

7. Okt. kl. 17:00: 
“Efterklang” med 

Carstens efterårsmaleri
Alderslyst Kirke

2. Dec. kl. 17:00: 
“Efterklang” med 

Carstens “I didn´t see it”
Alderslyst Kirke

4. Nov. kl. 17:00: 
“Efterklang” med 

Carstens portræt af Jesus
Alderslyst Kirke

11. Okt. - 15. Nov: 
3 af Carstens malerier i

Silkeborg Kirke
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Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

April - Maj 2016: 
Separatudstilling
Galleri NB, Viborg

24. Sep. - 30. Okt. 2016: 
Separatudstilling 

Palæfløjen v/ Roskilde Domkirke
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Et sjældent kig - en sjælden mulighed - hos Danfoss

For Danfoss Kunstfond afleverede Carsten sidste år sin store udsmykningsopgave ”Oktober Hymne”, som nu hænger fint i 
kantinen hos Danfoss, Silkeborgfabrikken. Velvilligt giver Danfoss os nu en chance for at se værkerne, der jo normalt ikke er 
offentligt tilgængelige.

Onsdag d 9. september kl. 14:00 - 15:30 er muligheden
Danfoss, Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg

Vivian Larsen, der var ophavskvinde til projektet, vil introducere. Carsten og muligvis også Torben Fich, (fhv. formand for Dan-
foss Kunstfond), fortæller om værkerne, processen og samarbejdet.
Carsten har skrevet et oktober-digt - Kristian Lilholt har komponeret sang / musik, der er blevet til en rigtig smuk, melan-
kolsk  efterårsstemning. Den vil vi forsøge at afspille.
Og naturligvis skal der også være tid til at kigge nærmere på malerierne i ”Oktober Hymne”.
Danfoss har lavet en fin lille tryksag, som fortæller om projektet. Den udleveres på Danfoss.
Af hensyn til Danfoss´ sikkerheds-procedurer er der plads til max. 50. personer. Derfor er tilmelding nødvendig efter 
”først til mølle” princippet” . Tilmelding på: Mail: karinspostbox@gmail.com, tlf.: 86811277 eller sms: 52251277

Et af Danfoss-malerierne i ”Oktoberhymne”

Fernisering & Afsløring af ny udsmykningsopgave
hos Learnmark Tech, Horsens

I vinterens løb har Carsten skabt en meget spændende og krævende udsmykning for Learnmark Tech, Horsens. Her uddan-
nes mange af landets kommende håndværkere. Malerierne, som nu skal hænge i kantinen, er relateret til disse unge menne-
sker, som Carsten også har været i dialog med.
”The Dream” er titlen på 5 store, dramatiske eksistentielle værker, der hver måler 110 x 200 cm.
Til billedserien har Learnmark Tech udarbejdet et undervisningemateriale - et fint lille hæfte på 16 sider med tekst af 
Leo Tandrup.
Værkerne afsløres ved en fernisering i kantinen

Fredag d 11. september kl. 13:00 
Learnmark Tech,Vejlevej 150, 8700 Horsens

Invitation fra Learnmark Tech er vedhæftet - alle er velkomne!

Et af Learnmark-malerierne i ”The Dream”: ””Four young men threatened by war” 2014 - 15. 110 x 200 cm. Akryl på lærred

”Efterklang” er en kort fyraftens-andagt, som afholdes 6-8 gange årligt på onsdage kl. 17.00 i Alderslyst Kirke, Tulipanvej 
15, Silkeborg. Sognepræst Poul Gregers Geil og organisten vil 3 gange i løbet af efteråret tage udgangspunkt i forskellige 
værker fra Carstens hånd:
    7. oktober kl. 17:00 - 17:30:     Efterårslandskab
    4. november kl. 17:00 - 17:30: Portræt af Jesus
    2. december kl. 17:00 - 17:30:  I didn’t see it

Carstens eksistentielle malerier i Silkeborgs kirker

”KK44” er en årlig tilbagevendende, silkeborgensisk festival, der forsøger at skabe sammenhæng mellem Kristendom og 
Kultur - og altid i uge 44. Deraf navnet. En række events og tankevækkende oplevelser vil med udgangspunkt i årets tema 
”Kamp må der til” finde sted rundt om i byen. I den forbindelse ophænges 3 af Carstens værker i Silkeborg Kirke, Torvet 10, 
Silkeborg.

Søndag d. 11. oktober kl. 10:00 

Vil værkerne blive præsenteret første gang under højmessen v/ Sogne- & hospitalspræst Anette Kortegaard 
- med efterfølgende kirkekaffe i sognehuset.

Udstillingsperiode 11. oktober - 15. november
Åbent i kirkens åbningstid

”KK44” og ”Efterklang”  - jamen hvad er det nu for noget.......

”Jakobs kamp med englen”, 2005, 162 x 130 cm. Akryl, olie og sand på lærred


