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Børn og kunstner side om side

Ruds Vedby Garden spiller ved de gamle remiser.

Pr-foto

Musik i den gamle remise

Midtsjælland: Der er masser
af musik i gamle sporvogne og
busser – i både bogstavelig og
overført betydning. Men ud over
de historiske køretøjer mobiliserer Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm også levende musik denne
sæson.
Oktetten Sweepy Swing byder
på både nyt og gammelt. De spilleglade Sweepy’er med sangerinde Lisbeth Sørensen i front som
solist og entertainer vil guide
publikum igennem en perlerække af sjove, kendte og swingende
melodier. Der er musik fra den
danske film- og revyskat, og der
er kendte og iørefaldende temaer
fra det store udland.

Sweepy Swing kan opleves søndag 29. juli, lørdag 4. august og
søndag 12. august, alle dage med
start kl. 12.30.
Den ældste musikalske tradition på Sporvejsmuseet tegner
Basie Trust Big Band sig for. Det
berømmede jazz-bigband under
ledelse af Per Vadmand gæster
i år museet søndag 26. august
med en koncert i to afdelinger
med start kl. 13.
Ruds-Vedby Garden kan opleves lørdag den 28. juli og den
næstsidste dag i sæsonen 2018,
lørdag 15. december.
grothen
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm,
Skjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup.

Greve: På Greve Museum gør
man sig klar til at byde på gode
oplevelser for skolebørn i ferien.
Fra tirsdag den 31. juli til torsdag
den 2. august inviterer museet
endnu engang til billedhuggerværksted, hvor børnene kan udfolde deres kreativitet sammen
med kunstneren Geert Daae
Funder.
Værkstedet er for børn mellem
otte og 16 år, der ønsker at udforske deres kreative evner med en
rigtig kunstner ved deres side.
Børnene skal arbejde med gips
og indfarvet gips og skabe flotte

BRUNCHBUFFET før 89
AFTENBUFFET før 12900

skulpturer og relieffer.
I Greve Museums have er der
lige nu udstillet skulpturer, som
børnene kan lade sig inspirere

Nykøbing Sjælland: 70 udstillere er snart klar til årets Ovnhusmarked på havnen i Nykøbing
Sjælland.
Ovnhusmarkedet afholdes
hvert år fjerde weekend i juli som
et censureret marked for professionelle kunsthåndværkere og
designere fra hele landet indenfor glas, keramik, smykker, be-

klædning, metaller og træ. Hvert
år udvælges 70 deltagere blandt
de mange ansøgere. I år deltager
desuden møbelsnedkerne fra
Egeværk og glaspusterne Backhaus & Brown, som sammen står
bag en kollektion af Glasskibe.
Siden begyndelsen for 13 år
siden har Ovnhusmarkedet
udviklet sig til et meget søgt
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Slagelse, Tlf.: 4263 3223, Jernbanegade 10, 4200 Slagelse

Glostrup , Tlf.: 4343 0390, Hovedvejen 140, 2600 Glostrup
Herlev, Tlf.: 4491 4520, Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev
City2 Taastrup, Tlf.: 4399 0086, Hveen Boulevard 2, 2630 Taastrup
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Ovnhusmarked. Weekenden den
27.- 29. juli. Havnevej 24, 4500 Nykøbing Sjælland.
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kunsthåndværkermarked med
17-18.000 besøgende, som
blandt andet også kan nyde is
og kvalitetskaffe og musik ved
Max Bering, bl.a. kendt fra Cirkus
Nemo.
grothen
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Billedhuggerværksted. 31. juli - 2.
august. Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve.

Kunsthåndværk på havnen
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Børnene kan få hjælp og inspiration fra en kunstner, når de kaster
sig ud i billedhuggerværkstedet.
Foto: Greve Museum

af, når de selv skal prøve kræfter
med faget. Og de færdige kunstværker, får børnene selvfølgelig
med hjem. Det er gratis at deltage, og du vælger selv, om du
deltager i én eller flere af dagene.
Der er et begrænset antal pladser
på holdet, så derfor er tilmelding
nødvendig.
Tilmelding på tlf. 43 40 40 36 til
en eller flere af dagene senest 12.
juli.
grothen
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