
 

 

Nyhedsbrev, juli 2013 
 

Der kom mange positive tilbagemeldinger på det første nyhedsbrev fra Kirsten Kjær Museet, 
derfor skrider vi straks til at få det andet sendt afsted. Juli-august har altid været en summende 
travl tid på museet. Der er ikke noget der hedder nedgang i besøgstallet i sommervarmen. Det 
er tiden for et intenst koncertprogram. I gæstehuset og værkstederne er der folk der arbejder 
fra nu af til langt ind i september. På museet bliver der malet træværk, lavet mad, brygget kaffe, 
taget imod besøgende, gjort rent og slået græs i en uendelighed - kort sagt, sommeren er over 
os!  

Udstillinger 

Sommerens udstillinger blev grundigt beskrevet i det sidste nyhedsbrev. Der er stadigvæk god 
grund til at lægge vejen forbi og se: 

Marianne Weil, New York, skulpturer i glas og bronze 

Kirsten Schauser og Kirsten Rotbøll Lassen, København, maleri, foto, blandform 

Lars Dyrendom og Christina Sjöberg, Göteborg, fotografi 

Ana Mandic og Bojana Radovanovic, Beograd, fotografi 

David Nikolic, København, fotografi 

 

Koncerter 

Tirsdag d. 9. juli 19.30 : Frederik Munck, guitar 

”Klangveje – en koncertrejse til fods gennem Danmark” 

 

 

 
 
 

 

 

 



Om sin fodrejse gennem Danmark skriver Frederik Munck: ”Til sommer starter en usædvanlig 
koncertturné, når jeg d. 5. juli giver koncert i Skagen Kirke og derefter vandrer afsted sydover. 
Tre færger, mine fødder og min klassiske guitar vil bringe mig gennem mange egne af landet for 
at ende på Bornholm i slutningen af måneden. Koncerterne vil indeholde musik der forholder 
sig til eller stammer fra de forskellige egne af Danmark”. Ved koncerten på KKM spiller 
Frederik Munck også guitarværker af J.S.Bach, Benjamin Britten, John Dowland, Fernando Sor 
og M.Llobet, samt arrangementer af pilgrims- og vandringssalmer fra flere lande. 

Fredag 12. juli – søndag 14. juli: Langvad Kammermusikdage 

I år holder den traditionsrige Jamboree en pause (se nærmere på museets hjemmeside). Til 
gengæld har vi den store fornøjelse at kunne byde på tre intensive dage med koncerter med seks 
af landets dygtigste solister og kammermusikere. 

 

Fredag d. 12. juli kl. 19.30: Mathias Kjøller, klarinet, Johan Krarup, cello, Rikke 
Sandberg, klaver, Lars Bjørnkjær, violin, Odin Rathnam, violin, Tue Lautrup, bratsch. 
Beethovens klarinettrio og Brahms’ klarinetkvintet er på programmet. 

Lørdag d. 13. juli kl. 16.00: Bartoks ”kontraster” og Schumanns klaverkvintet er på 
programmet. 

Søndag d. 14. juli kl. 16.00: Kammermusikdagene rundes af med Mozarts ”Dissonans-
kvartet” og Brahms’ klaverkvintet.  

Lørdag d. 3. august fra 11.00: Åbne prøver ved Kirsten Kjær Museets nye ”husensemble”, 
ContiNEO. 

Søndag d. 4. august kl. 16.00: Lanceringskoncert med ContiNEO. Ensemblet består af 
musikere med tilknytning til Ålborg Symfoniorkester som alle i forskellige sammenhænge har 
været tilknyttet musikalske aktiviteter på KKM: Yana Deshkova, Violina Petrova, 
Vesselin Demirev, violin. Anna Dolezych Dahl, Marius Ungureanu, bratsch. 
Matthias Hehrmann, cello. Jeff White, kontrabas. Judith Blauw, Arco van Zon, obo. 
Lauren Robinson, Erik Sandberg, horn. 



 

ContiNEO – KKM’s nye ensemble! Læs mere på museets hjemmeside… 

Andre aktiviteter 

Der er stadig ledige pladser på kurset i repoussering med den irske metal-kunstner, Jane 
Murtagh, fra 17. – 20. juli. Pris for materialer og 4 dages undervisning: 1600 kr. med 
overnatning, 1100 kr. uden overnatning. 

Maleren Erik Peitersen påbegynder i august et projekt hvor han med base på KKM maler 
Landskabet i Thy. Arbejdet med at afbillede det danske landskab startede sidste år med 
Landskabet i Vendsyssel. Et vigtigt element i Peitersens ”ekspressive” projekt er dialogen om 
billederne med dem der kommer forbi undervejs. I perioden 7. – 21. september males 
værkerne færdige udendørs på museet hvor publikum kan følge kunstneren i arbejdet. Lørdag d. 
21. september slutter projektet med en auktion. 

 

Frivilligt netværk 

Vores fællesspisninger holder sommerferie i juli. Næste fællesspisning er onsdag d. 7. 
august kl. 18 i gæstehuset. Her er en god lejlighed for nye personer til at slutte sig til. Hvis 
man er interesseret i at blive en del af museets netværk, kan det blandt andet gøres ved, at man 
henvender sig pr. e-mail til adressen kirstenkjaersmuseum@gmail.com 
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