
Foredragsaften, Tirsdag d. 12. november kl 19:00. Med udgangspunkt i mine udstillede værker for-
tæller jeg om inspiration, skabelsesprocessen og værkernes budskaber - hvilket forhåbentlig kan danne 
basis for dialog og spændende diskussioner i aftenens løb..
Foredraget er åbent for alle. Gratis for kunstforeningens medlemmer - ellers kr. 75,-, som svarer til kontin-
gentet resten af året! Tilmelding på 30 23 54 34 eller mail: fredericiakunstforening@gmail.com

Oktober - November 2019

Så se det dog

Life coming soon, 120 x 200, 2019
Lysinstallation, mixed media og akryl på lærred

Der ikke længe til, at min omfattende soloudstilling
- med titlen ”Så se det dog” - åbner i Fredericia 
KUNSTforening.
               
I de 2 store rum præsenterer jeg begge sider af 
mine udtryk: Det eksitentielle politiske maleri og 
ekspressive naturfortolkninger. Her lægges op til en  
spændende visuel dialog mellem de to udtryk.

Til udstillingen er fremstillet et 8 - siders katalog,  
som viser nogle af de nye værker og bl.a. fortæller 
lidt om tankerne bag udstillingens titel.

Fernisering fredag 8. november, kl. 17.00 
Kulturcenter, Kongensgade 111, Fredericia

Udstillingen kan ses i perioden 8.november til og med den 24. november 2019.
Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 14-17, lørdag kl. 11-17, søndag kl. 14-17.

Oktober, 135 x 200, 2019. Akryl på lærred

En stor møbelforretning "Muebles Piramides" ved 
Malaga havde fornylig 20 års jubilæum i går. Vi er 
gode venner - og kunder, og hvad finder man så lige 
på som den "rigtige" gave. En møbelplakat naturlig-
vis, sat op med mine egne tidligere fortolkninger, og 
nærmest malede portrætter af stole.
Bare denne ene plakat blev fremstillet, og jeg har da 
sjældent mødt så voldsom begejstring. Mange af de 
flere hundrede fremmødte gæster, ville da gerne eje 
sådan en - sagde de !
Derfor spurgte jeg også mine facebook-venner - og 
de var lige så positive.
Nu er den så sat i produktion og forventes klar i 
næste uge: Et gedigent A1 tryk på 250 gr. lækkert 
coated papir. Mål: 84 x 60 cm.

Prisen er som lovet på Facebook: Kr. 250 + kr. 50 i 
forsendelse – eller spar forsendelsen ved at afhente 
den i atelieret: Guldbergsgade 36, 8600 Silkeborg.

Flere har skrevet, at det jo er den oplagte 
julegave – mandelgave – værtindegave! 
Så hvis du bestiller mere end én får du de 
efterfølgende for kun kr. 200,- pr. stk.

Er du interesseret, så send mig din adresse + det 
antal kunstryk, du ønsker.

Betal kontant ved afhentning. 
Eller med Mobile Pay til 60611277 

Elller kontooverførsel til: 
Jyske Bank Reg.nr. 7170 Konto:1962285 

Så sender jeg, når beløbet er betalt.

Lækkert nyt Kunsttryk

Den nye hjemmeside er nu sendt i luften.

Jeg har fået lavet en langt mere overskuelig og op-
dateret hjemmeside - på både dansk og engelsk.

Gennem et halvt år har Frank Bormann fra IT firmaet 
”Fish IT” udviklet på den nye hjemmeside til mig og 
min kunst.
Nu beder jeg om, at man går ombord i den, og ”ser 
den efter i sømmene”. Vi vil nemlig rigtig gerne have 
feed-back, og rette til så det hele bliver bedst muligt 
Også sprogligt - især i den engelske version, hvor en 
del er professionelt oversat - andet står jeg selv for!

Der er meget nyt at fordybe sig i: Nye værker - links 
til film - litteratur & udsmykninger. Og så har jeg fået 
en ”Shop”, hvor du nu får mulighed for at købe bøger, 
kataloger, litografier m.m.

God fornøjelse - adressen er stadig: 
www.carstenfrank.dk

Carsten Frank
Afmelding af nyhedsbrev: Mail til cf.fineart@gmail.com

Bedste hilsner
Vi ses i Fredericia!

Kig på Oktober maleriet lidt længere oppe i nyhedsbrevet. Det er et af de nye malerier til det kommende 
LAND 2. Jeg har skabt lyrikken og har sat de sidste penselstrøg på malerierne. Kristian og Kim knokler lige 
nu med at blive færdige med de sidste indspilninger og filmoptagelser.
LAND 2 - det komplette eller fuldendte LAND, som Kristian kalder det, udgives i bogform med indlagt CD 
(musikken) og DVD (filmene), som sidst. Samtidig genoptrykkes LAND 1 - også i bogform denne gang.
Vi forventer den nye udgivelse først i det nye år !

Kristian er i fuld gang med at planlægge en række LANDlive koncerter, som finder sted i slutningen af 
januar / begyndelsen af februar.
Her kan I opleve en unik koncertoplevelse, hvor musik, lyrik, malerier og film smelter sammen i et nuance-
ret musisk portræt af årstidernes danske landskaber: Årets 12 måneder samt en tur ind i ‘Byens Rum’ som 
sange, spillet live i sync til filmene på storskærm – og sidst men ikke mindst vil mine nye landskabsmalerier 
være udstillet i forbindelse med koncerterne.

Tournéplan:
                      30. Januar: Århus: https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/84042?
       31. Januar: Silkeborg: https://jmts.dk/program/land-det-fuldendte/
                        2. Februar: Aalborg: https://www.musikkenshus.dk/kalender/kristian-lilholt-2020/
                        4. Februar: Vejle: https://www.vejlemusikteater.dk/program/kristian-lilholt/
                        5. Februar: Nykøbing F:   https://www.ticketmaster.dk/artist/kristian-lilholt-billetter/876125                                           
                        7. Februar: Gram Slot: https://www.gramslot.dk/kristianlilholt-2020/
                        8. Februar:  Horsens Ny: https://horsensnyteater.dk/?s=kristian+lilholt
                        9. Februar:  Randers: https://vaerket.dk/arrangementer/#!/id/kristian-lilholt-land

Via linket kan du bestille billetter. Alle koncerter starter kl 19:30. Kom i god tid, da malerierne kan opleves 
før koncerterne - og naturligvis også i pausen og bagefter.
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