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Professionel k u n s t i lokale kirker
32 danske kunstnere udstiller i 16 lokale kirker den 12.-13. november begge dage kl. 10.00-16.00

Flere tusinde geester har de Lene Hansen, der i feelles- udstille. Det er noget serligt, hedsrad, der i faellesskab star den udstillede kunst ogs4
senere ar fundet vej til skab finder og udveelger de som kunstneme lzegger stor bag den danske udgave. veere mulighed for at here
Slagelse Provsti, der er deltagende kunstnere. veegt pa. Kirkerum er over- sang og musik. | et antal kir-
omdrejningspunktet for vaeldende, fordi de er gamle Selve udstillingen i de 16 del- ker vil der om sendagen lige-
udstillingen Kunst og Kirker. - De har besogt kirkeme, s& og har oplevet en masse. tagende kirker foregar i wee- ledes vere gudstjeneste.

de ved, om kirken er merk kenden 12.-13. november kl.
1 ar er det 16 lokale k i r k e ri eller lys og pa den made kan Hol landsk inspirat ion 10.00-16.00, hvor der er gra- Allerede nu kan drets katalog
provstiet, der danner ram- matche kirkerne med de rette Kunst og Kirker er inspireret tis adgang begge dage. med presentation af samtlige
men om udstillingen, hvor 32 kunstneres udtryk, forteller af ?Kunstmaand Ameland?, kirker og kunstnere findes
danske professionelle billed- Per Thuesen, der er formand hvor en lille hollandske ~ De udstillende kunstnere online.
og skulpturkunstnere. i foreningen Kunst og Kirker, danner rammen om en vil begge dage vere til stede

og suppleres af Estrid Maria manedlang kunstbegivenhed ide aktuelle kirker, ligesom ~ Sa det er bare med at
Det er billedkunstner Estrid Eriksen: med flere tusinde besegende. deres vaerker vil vere til komme i gang med at plan-
Maria Eriksen, glaskunstner Det er foreningen Kunst og salg, forklarer Per Thuesen. legge arets Kunst og Kirker-
Branka Lugonja og keramiker - Kirkerne er et unikt sted at Kirker samt de lokale menig- I nogle kirker vil der ud over Tute, slutter Per Thuesen.
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D e n 12.-13. n o v e m b e r 2022

Oplev den unikke stemning nar 32 professionelle danske kunstnere udstiller

moderne kunst i 16 smukke by- og landsbykirker i Slagelse og omegn.

Der er gratis adgang.

Se mere pa

I kirkerne kan du made kunstnerne og hore mere om bade kunst og kirkens historie.
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w w w lunstogki rker .dk og facebook.com/kunstogkirker


