
 

 

Nyhedsbrev, august 2013 
 

Velkommen til sæsonens sidste nyhedsbrev fra Kirsten Kjær Museet. Sommeren har toppet 
og er blevet til skøn eftersommer - museet er stadig udflugtsmål for mange mennesker som 
nyder, at de kan tage til Langvad i det nordlige Thy og tilbringe mange timer med at indsnuse 
sanseindtryk, vegetere og forundres. Vi har vejret med os, det forlænger sæsonen, men der er 
også stadig et omfattende program med mange, forskelligartede aktiviteter, inden vi slutter for 
i år. Kom forbi i september/oktober og deltag i, hvad I kan. 

Udstillinger 

Efterårets udstilling, sæsonens sidste, åbner lørdag d. 31. august. Det er tre mænd der indtager 
gallerierne denne gang, tre erfarne billedkunstnere som har det til fælles, at de som 
udgangspunkt arbejder intenst og seriøst med maleri.  

Jens Kidmose, Mors, viser ekspressive oliemalerier og grafiske tryk i Long Gallery. 

Kurt Heegaard Jacobsen, Silkeborg, udstiller i New Gallery. Hans motivkreds er byens 
rum – bygninger, torve og mennesker i bevægelse. 

Christian Hansen, Hvidovre, udstiller små oliemalerier i Corner Gallery – ”fotorealistiske” 
 stilleben af frugt i forskellige stadier af forrådnelse.

 

 

Koncerter 

Onsdag 28. august 19.30: Duo Sonor, bestående af guitaristerne Mille Bureau 
(Danmark) og André Figueroa (Brasilien), byder publikum på en aften med sommerlig musik 
for to guitarer, et vidt omspændende program med alt fra barok til tango. 

Tirsdag 3. september 19.30 : Den Danske Strygekvartet, Rune Tonsgaard Sørensen, 
violin, Frederik Øland, violin, Asbjørn Nørgaard, bratsch, Fredrik S. Sjölin, cello. 



 

Den Danske Strygekvartet opholder sig på Kirsten Kjær Museet for at lave en indspilning. 
Derfor får vi den fantastiske mulighed for at udvide sæsonens koncertprogram med en koncert 
med den verdensturnerende kvartet, som tirsdag aften vil spille musik af Haydn og Mendelsohn 
og skandinavisk folkemusik i eget arrangement. 

Onsdag 11. september 19.30: Alisdair Fraser, violin og Natalie Hess, cello – skotsk/ 
amerikansk duo byder på et program med folkemusik i verdensklasse. 

Søndag 15. september 19.30: Minimalistisk musik for solo marimba – komponeret og 
fremført af Benjamin Brodbeck 

  

Lørdag 28. september 16.00: Poesi og jazz – Margrethe Højlund, oplæsning, Anders 
Persson, klarver, Terje Sundby, slagtøj. Piller lidt rust af min kind er navnet på denne 
digt-performance med udgangspunkt i digte af Inger Christensen og Thomas Tranströmer. 

  

 



Søndag 29. september 16.00: Deborah Marchetti, violin og Judith Wegmann, klaver 
spiller musik af Eugene Ysaye, Cesar Franck og Ernest Chausson 

  

 

Søndag d. 6. oktober kl. 16.00: ContiNEO spiller værker af Strauss, Nielsen og 
Beethoven. KK Museums nye husensemble, som blev lanceret i august, følger successen op 
med endnu en koncert. Læs mere om ensemblet på vores hjemmeside! 

 

ContiNEO  

Mandag 28. og tirsdag 29. oktober: ”Melodisk museum”, to dage med musikalsk 
guidede ture rundt på museet for folk i alle aldre, hvor man ikke ved hvad der vil ske, og skal 
være klar til at lade sig overraske – i selskab med Mina, Bernadette, Lorenz, Marius, m.fl. 

Mandag 28. oktober kl. 19.30: ”Do not leave without a word”, lyrikoplæsning og 
musikalsk improvisation med udgangspunkt i den schweiziske digter, Hans Gysi’s værk. 
Arrangementet er en del af ”Melodisk Museum”, to uforudsigelige dage mens året går på hæld –
et initiativ taget af Marius Ungureanu. 

Bliv klogere ved at læse mere på hjemmesiden, men kom først og fremmest! 

 

 

 

 



Andre aktiviteter 

Lørdag 7. september kl. 9 – 15: Højskoledag 

Søndag 8. september 15.00: Thisted Teaterkreds præsenterer: Opera og Magi med 
forestillingen ”Divaen og drengerøven”. Kgl. Operasanger Anne Kleinstrup og magisk jonglør 
Erik Jensby udgør sammen duoen Opera og Magi. Dette traditionelt set umage par leverer en 
forestilling, man måske ikke lige havde set komme... 

Lørdag 12. oktober 14 – 16: Auktion over Erik Peitersens landskabsmalerier, Landskabet 
iThy og Vesterhanherred, som males færdige, udendørs, på museet i første halvdel af oktober (var 
oprindelig annonceret til september, men maleren kom til skade og måtte udsætte forløbet). 

  

Frivilligt netværk 

Næste fællesspisning i det frivillige netværk er mandag d. 2. september kl. 18 i 
gæstehuset.  

 

 

Med venlig hilsen 

       Langvadvej 64   
       7741 Frøstrup 
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