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4 .-7. J U N I

KUNSTEN AT FOTOGRAFERE
MAD

31. M AJ

FRA FJORD TIL BORD
Bliv klogere på skaldyr, og få inspiration til, hvordan du kan bruge tang i din madlavning, når
Dansk Skaldyrscenter inviterer på tour de skaldyr på Mors. På rundturen hører du om ressourcerne i Limfjorden, og hvordan de bliver udnyttet, og du ser, hvordan østers, hummer, muslinger og tang bliver dyrket. I formidlingscenterets køkken står kokken klar med lækre småretter
med muslinger eller andre skaldyr og måske lidt lokal tang.
Dansk Skaldyrscenter, Øroddevej 80, Nykøbing M. skaldyrscenter.dk

2 4 .-2 5. M AJ

BAREN ER ÅBEN ...
Gin, rom-og cocktailaficionados kan få ny
inspiration og smage sig
igennem spiritus, cocktails
og rosévine i Politikens Hus i
København til årets Gin, Rom
& Cocktail Festival. En stor
række af importører stiller op
med gratis smagsprøver, men
der er også mulighed for at
købe sig til flere dråber for et
beskedent beløb.
Pressen, Politikens Hus,
Vester Voldgade 33, København.
politiken.dk/plus/arrangementer/
madogvin
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2 0 . M AJ-29. SE P T E M BE R

GRAFIK, GRAFIK, GRAFIK
Hen over sommeren viser Kastrupgårdsamlingen i Kastrup en stor grafisk samling, som
omfatter mere end 6.000 grafiske blade af omkring 570 kunstnere. Udstillingen følger museets
indkøb over de 40 år, som er gået – deriblandt nyerhvervelser af bl.a. Cathrine Raben Davidsen
og Knud Odde. Museet har også fundet enkeltværker af store, internationale mestre såsom
Sam Francis, Man Ray og David Hockney frem af magasinet.
Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399, Kastrup. Kastrupgaardsamlingen.dk

AF MARION SMITH FOTO AKSEL-DEV DHUNSI, SIDSEL DE JONG, MIKKEL BÆKGAARD, ANDERS SCHØNNEMANN,
WESLEY DOMBRECHT- FOODPHOTO ART EXHIBITION 2019 OG PR

Er du professionel fotograf, mad- og fotonørd eller
bare fotointeresseret, bør du tage med på festivalen
Food Photo. Den bringer hundredvis af professionelle fotografer og stylister sammen til tre dage med
workshops, talks, tekniske fif, inspiration og meget
mere. Alle kan deltage, og det er muligt både
at købe en samlet festivalbillet, men også blot
at tilmelde sig til en enkelt workshop.
Det Gamle Teater, Banegårdspladsen 4, Vejle.
foodphotofestival.com

6. JUNI

17. M AJ-1. SE P T E M BE R

LÆR AT LAVE DIN EGEN SNAPS

INTENSE LINJER

Snaps og akvavit er på skoleskemaet, når kok,
snapseentusiast og kaptajn Erik Frandsen deler ud
af sine tips og tricks til snapsehjemmeproduktion.
Kurset fokuserer på, hvordan du kommer i gang
med din egen snapseproduktion. Du hører om
alkoholtyper, trækketider, opbevaring, samt hvilke
urter, blomster, nødder og bær der er gode at bruge.
Under foredraget smager du på forskellige snapse, og
der vil være god tid til at stille spørgsmål og udveksle
erfaringer undervejs. Arrangementet slutter af med
fællesspisning, mens I nyder et af de hjemmelavede
snapse-smagsbatterier.
Christianshavns Færgecafé, Strandgade 50, København.
Tilmelding på faergecafeen.dk

Særudstillingen Munch og Goldstein. Intense linjer
på Fuglsang Kunstmuseum, Lolland, viser en af de
mest omfangsrige og repræsentative udstillinger af
Edvard Munchs store træsnit. Privatsamlingen er
en af de største uden for Munchmuseet og fortæller
historien om det livslange venskab mellem den
verdensberømte norske kunstner og den hidtil
ukendte digter Emanuel Goldstein fra Nakskov.
Udstillingen på Fuglsang vil som den første
nogensinde zoome ind på de to kunstneres venskab
og gensidige kunstneriske inspiration.
Fulgsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, Toreby, Lolland.
fuglsangkunstmuseum.dk

- 5. AUGUST

PORTRÆTTER AF MENNESKER
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød afholder for syvende år i træk
konkurrencen Carlsbergfondets portrætpris. Portræt nu 2019 præsenterer kunstnere fra alle
nordiske lande og fra Østeuropa, der har indsendt deres bud på, hvordan man skildrer et menneske gennem portrætkunst. De bedste bidrag er udvalgt af en international jury, og du kan
opleve portrætter via malerier, fotografier og skulpturer sammen med installationer og film.
Frederiksborg, Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg Slot, Hillerød. Dnm.dk

Edvard Munch, Hoved ved hoved, 1905.
Farvetræsnit. Privateje.

-30. JUNI

FYNSK FORÅR
Den Fynske Forårsudstilling kan i år fejre 90-års
jubilæum. Kunstsammenslutningen har eksisteret
siden 1929 i Odense, og de første mange år bestod
gruppen udelukkende af fynske malere. Helt fra
starten formåede Den Fynske Forårsudstilling at
tiltrække anerkendte kunstnere fra hele landet og
udlandet. Emil Nolde, Käthe Kollwitz, Pablo Picasso,
Harald Giersing og Jens Søndergaard har alle været
gæster på udstillingen. Med jubilæumsudstillingen
ønsker kunstsammenslutningen at vise,
hvilke kunstnere der startede den danske
kunstnersammenslutningsmodel på Fyn, og
hvordan den er videreført helt op til i dag, hvor de
årlige udstillinger stadig fremstår både levende og
nyskabende.
Sophienholm, Nybrovej 401, Lyngby. sophienholm.dk
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