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KULTUR

ECCO SLAGELSE
Rådhuspladsen 1, Slagelse

MX med gore-tex
Str. 36-41. Flere farver
Findes også til herrer

1200,-

DIN FAGMAND ER KLAR 
TIL AT HJÆLPE DIG!

• Mere end 20 års erfaring
•  Stort og bredt udvalg af 

kvalitetsgardiner
•  Professionel råd og vejledning

RING OG FÅ ET
UFORPLIGTENDE

BESØG

- Akupunktur, moxa og massage

SLAGELSE: Når Kunst og Kir-

ker 2021 åbnes ved en ce-

remoni i Sct. Mikkels Kirke 

i Slagelse, bliver det provst 

Ulla Thorbjørn Hansen og 

formanden for Kunst og Kir-

ker, Per Thuesen, der holder 

åbningstalerne fredag den 12. 

november.

Ved åbningen kan gæsterne 

ligeledes se et enkelt værk fra 

samtlige deltagende kunstne-

re, så de kan få en forsmag på 

weekendens mange ud- og ind-

tryk, ligesom der vil være musik 

med Antonia Barisic med band.

Afstemning om 
årets kunstner
Udstillingen Kunst og Kirker 

strækker sig over den efterføl-

gende weekend, hvor de besø-

gende kan gå på opdagelse i 

lokale kirker med udstillinger 

af 30 forskellige professionelle 

danske kunstnere.

- På vores hjemmeside, 

kunstogkirker.dk, ligger pro-

grammet allerede klar, så man 

kan begynde at planlægge 

rundturen, hvor der tradi-

tionen tro er gratis adgang, 

afslører Per Thuesen.

I løbet af weekenden kan 

gæsterne desuden stemme på 

årets kunstnere via et link, 

der findes i de deltagende 

kirker.

- På den måde kan man 

være med til at kåre årets 

billed- og skulpturkunstner, 

der efterfølgende vil modta-

ge en lille erkendtlighed som 

bevis på hæderen, fastslår 

formanden.

Musik og gudstjenester
Udstillingen i de 15 deltagen-

de kirker foregår i weekenden 

13.-14. november kl. 10.00-

16.00. 

Blandt kunstnerne er glas-

kunstner Ida Wieth, maler 

Karsten Auerbach og skulptør 

Pawel Rubaszewski, der kan 

opleves i henholdsvis Boes-

lunde Kirke, Sønderup Kirke 

og Helligåndskirken. 

- De udstillende kunstnere 

vil begge dage være til stede 

i de aktuelle kirker, og deres 

værker vil være til salg, slutter 

Per Thuesen. 

I nogle kirker vil der ud over 

den udstillede kunst også være 

mulighed for at høre sang og 

musik. I et antal kirker vil der 

om søndagen ligeledes være 

gudstjeneste.

Kunst & Kirker 2021:  
Professionel kunst i 15 lokale kirker
KULTUR. Kunst & Kirker, som inviterer spændende kunstnere til at udstille i de lokale kirker,  
har vist sig at tiltrække gæster fra både nær og fjern. Sidste år måtte man aflyse begivenheden,  
men i år er man d. 13.-14. november klar til at præsentere masser af professionel kunst i 15 lokale kirker

Fra bestyrelsen for Kunst og Kirker. Fra venstre Per Thuesen, Ulla 
Thorbjørn Hansen, Branka Lugonja og Estrid Eriksen. Arkivfoto

Kunst & Kirker er blevet en populær begivenhed. Her et glimt fra et af de tidligere år. ARKIVFOTO


