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Bedste hilsner

Om kun en uge danner Nørhalne Hallen for 21. gang 
atter rammen om den årlige kunstudstilling NVK. 

Det er lykkedes arrangørerne at gøre NVK til Nord-
jyllands store kunst-event med et besøgstal på 
8.000 - 9.000 gæster de dage, udstillingen varer. 

Efterhånden deltager flere og flere anerkendte og 
professionelle kunstnere fra hele landet. 
Jeg deltager bl.a. med nedenstående værk: 
Iceland. 100 x 100 cm. 2019. Akryl på lærred

Gratis adgang. Kig forbi på flg. åbningstider: 
Torsdag 19-21 (Fernisering), Fredag 9-19 

Lørdag og Søndag 10-17

 Iceland. 100 x 100 cm. 2019. Akryl på lærred

Contemporary Landscape
galleri nb, Viborg: 10.01 - 23.02

Jeg deltager lige nu i galleri nb ś temaudstilling Contemporary Landscape. Det Moderne Landskab er en 
rummelig oplevelse af landskabets mangfoldighed fortolket ikke alene gennem malerier, men også gennem 
skulpturelle installationer i 3D, keramik og VR animation.
galleri NB har lavet en video om gruppeudstillingen, hvor også mine værker er repræsenteret.
Den kan du se her: https://youtu.be/n1G7uVpt0nA 

Remarkable boat on the coast II. 90 x 120 cm. 2019. Akryl på lærred

land l ive 
30/1 - 9/2 2020

Her kan I få en unik Kristian Lilholt koncertoplevelse, hvor LAND1 og LAND2  - musikken, lyrikken, malerierne, 
og filmene -  smelter sammen i et nuanceret musisk portræt af årstidernes danske landskaber: 
Årets 12 måneder, en tur ind i ‘Byens Rum’ m.m. som sange, spillet live i sync til filmene på storskærm.

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/

7. Februar: Gram Slot: https://www.gramslot.dk/kristianlilholt-2020/
8. Februar:  Horsens: 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 mine 7 nye malerier kan opleves

før koncerterne fra kl. 17:00 - og naturligvis også i pausen og bagefter.

I næste weekend afholdes Jyllands største, årlige kunstmesse Art Herning. Nu for 23. gang.
I år deltager jeg med 3 nye malerier - 

bl.a. ovenstående - Canadian Impressions, Rocky Mountains. 90 x 120 cm. 2019. Akryl på lærred.
Værkerne kan du finde på stand nr. 210, galleri NB.

Åbningstider: 
Fredag kl. 14.00-19.00. Kl 14:00 åbnes Art Herning af Bitten Damgaard.

Lørdag & Søndag kl. 11.00-17.00
Entré Kr. 80,-

Canadian Impressions, Rocky Mountains. 90 x 120 cm. 2019. Akryl på lærred

Januar 2020

Så er det lige før det sker. Det nye LAND - det komplette LAND - det fuldendte LAND. Ja, kært barn har 
mange navne. De 2 nye bøger leveres i begyndelsen af februar, og om en uge er vi allerede på tourné med 
nye LANDlive koncerter i hele 7 jyske musikhuse.

Den nye LAND2 er trykt, og den første LAND1 er genoptrykt i et nyredigeret mere omfattende 5. oplag. 
Begge er nu fysisk ens - lækre bøger, 64 sider rigt illustreret, og hver indeholdende 8 digte, 8 sange, 
8 malerier og 8 film - baggrundsartikler og masser af spændende fotos. 

Hver bog  gengiver mine malerier og digte samt nogle af de øvrige medvirkende kunstneres tanker omkring
LAND og deltagelse i projektet. 
CD med 8 Kristian Lilholt melodier og sange, fremført af en række af Danmarks førende musikere. 
DVD med små film af filmproducer Kim Søgaard, Retrospect Film: En levende billedfortolkning af naturen, 
malerierne med de tilhørende digte, de musikalske forløb og sange + bonusmateriale

Hver bog sælges for samme pris som tidligere: Kr. 350,- 
Begge bøger samlet kan købes for Kr. 550,- 

+ evt. forsendelse Kr. 50,-

Bøgerne kan allerede nu forudbestilles.
Send mig en mail med info om hvilke bøger du ønsker + leveringsadresse og tlfnr.

Betal kontant ved afhentning. 
Eller med Mobile Pay til 60611277 

Elller kontooverførsel til: Jyske Bank Reg.nr. 7170 Konto:1962285 
Så sender jeg så snart  de er i ”hus”, og beløbet er betalt.

Snart (engang i løbet af februar) er web-shoppen www.landboks.dk aktiv igen, så der også kan købes derfra

land1&2


