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Alle dage: BURGERMENU
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Åbent alle dage fra kl. 11

FERNISERING/UDSTILLING Ege-
værk og Gjethuset inviterer til
fernisering lørdag den 17. au-
gust kl. 13-16.

Her udstiller de prisvinden-
de trækunstnere fra Hunde-
sted deres helt nye værker -
Shapes of Ice - frem til den 11.
september.

Leg med elementer
Hvilke kræfter påvirker vand,
der fryser til is? Hvordan ser is
ud, når det smelter? Og kan
æstetikken fra is og smeltepro-
cesser indfanges i et helt andet
materiale?

Der leges med elementerne
i sensommerens udstilling
Shapes of Ice, hvor Egeværk vi-
ser en serie skulpturelle mø-
bler, der er inspirerede af is og
smeltning.

Gennem observationer i na-
turen samt manipulering af
smelteprocesser i snedker-
værkstedet har Egeværk af-
dækket og studeret isens man-
geartede udtryk. De mest in-
teressante udtryk er omsat til
en række unikaværker i nor-
disk træ.

Underspillede verdener af
is og træ
De to materialer - is og træ - er
ved første øjekast forskellige,
men i udvekslingen mellem
dem afsløres flere slående
sammenfald. 

Både is og træ er naturlige
bærere af det nordiske; repræ-
sentanter for henholdsvis det
kolde og det kølige. Frosten og
skyggen. Dæmpede farver her-
sker - og man skal tæt på den
umiddelbare nøgenhed for at
opleve den visuelle kompleksi-
tet.

Former og forskydninger
fra isen er blevet til organiske
former, der får træet til at
fremstå sanseligt og dragende.
Isens lag og flader spejles i træ-
ets årringe og fibre. Begge ma-

terialer er monokrome med
en verden af farver i sig.

Fineste danske
møbeltraditioner
Mette Bentzen og Lasse Kri-
stensen fra Egeværk er runde-
de af de fineste, danske møbel-
traditioner, og er i disse år
godt i gang med at bryde ram-
merne i selvsamme tradition. 

Egeværk er danske spyd-
spidser på en international
scene, hvor træet bliver udfor-
sket som kunstnerisk medium

på linje med keramik, glas og
ædelmetaller.

International
ankerkendelse
Egeværk udstiller deres værker
på art shows i Europa og USA
flere gange årligt og er repræ-
senteret af velrenommerede
gallerier i London, Paris, Seat-
tle og Florida.

Og Egeværk modtog Sned-
kerprisen i 2019 – første udde-
ling tilfaldt Bjarke Ingels nye
Noma.

Shapes of Ice i Gjethuset
De prisvindende trækunstnere fra Egeværk udstiller helt nye værker

Egeværk viser en serie skulpturelle møbler, der er inspirerede af is og smeltning.

GUDSTJENESTE Onsdag den 14.
august kl. 10 er der Høstguds-
tjeneste for børn i Lynæs Præ-
stegårdshave.

Høstgudstjenesten fore-
går når sommeren går på
hæld og årets høst er i fuld
gang. Her inviteres alle børn,
forældre, bedsteforældre og
alle indre interesserede, til

den hyggelige begivenhed,
hvor deltagerne sammen vil
synge nogle af høstens sal-
mer, samt høre og se samt fø-
le hvad kristendommen for-
tæller om skabelse, liv og
årets gang.

I tilfælde af dårligt vejr, så
foregår Høstgudstjenesten i
kirken.

Årets Høstgudstjeneste foregår onsdag 14. august i Lynæs Præstagårdsha-
ve

Høstgudstjeneste
for børn

LESLÅNING Søndag d. 18. au-
gust kl. 10 mødes naturglade
mennesker på Rakenhøj ved
Ølsted.

Det er Dansk Naturfred-
ningsforening Halsnæs i sam-
arbejde med Halsnæs Kom-
mune som inviterer til natur-
pleje på Rakenhøj i Ølsted. Al-
le er naturligvis velkomne.
Parkering ved Ølsted Kirke,
følg skilte og flag til toppen af
bakkerne.

Naturområdet skånes
Ved at svinge leen og skære
græsset af for senere at rive det
sammen, skånes naturområ-
det. Det giver de sarte planter
lys og en mere næringsfattig
jord at vokse i, fordi græsset ef-
terfølgende fjernes. 

Flere arter er kommet tilba-
ge og pryder området somme-
ren igennem. Nikkende Ko-

bjælde, Tjærenellike, og Gul
Snerre kaldet Jomfru Marias
Sengehalm er nogle af de
sjældnere blomster, der nu til-
trækker insekterne, der er så
vigtige for naturen.

Familieaktivitet
Knud Pedersen instruerer og
hjælper med leslåningen, og
arrangørerne har leer til både
børn og voksne, så de byder på
en god familieaktivitet. Natur-
pleje, motion, samvær og op-
levelse af et gammelt hånd-
værk. Leslåning er stadig mere
populært og udbredt som led i
den grønne bevægelse.

Efter er par timers aktivitet,
tændes grillen og deltagerne
spiser sammen under åben
himmel. Der bydes på både
grillede pølser, brød og grønt-
sager samt drikkevarer.

DN Halsnæs inviteter til leslåning på Rakenhøj. Arkivfoto

Så svinger vi leen
DN Halsnæs inviterer til Naturpleje på
Rakenhøj i Ølsted

KONCERT Hundested Kino ind-
leder sensommerens koncer-
ter med to balkankoncerter
fredag den 16. august kl. 20.

Den første er med Orfeus
Balkan Ensemble. Her kan
man opleve ægte bulgarsk fol-
kemusik: Masser af fantastiske
takt- og tonearter, vilde soloer
samt både skægge og griben-
de folkesange. Balkan - og ikke
mindst Bulgarien - er kendt i
hele verden for sin fantastiske
folkemusik. Musik, der er nu-
anceret, ekvilibristisk, kom-
pleks, melodisk, med en smit-
tende energi og stor følelses-
mæssig dybde. 

Orfeus Balkan Ensemble,
der blev dannet i dannet i
2014, og består af to danske og
to bulgarske musikere, der alle
har viet deres liv til denne mu-
sik, og er trængt dybt ind i
dens hemmeligheder og be-

hersker den med stort over-
skud og professionalisme. Sid-
ste år udgav Orfeus sit første
album og var på turné i Serbi-
en og Bulgarien, hvor de har
opnået stor popularitet mu-
sikken kommer fra alle egne af
Bulgarien - med rod i den æld-
gamle tradition - og i kontakt
med den moderne folkemusik
anno 2018. 

Repertoiret rummer arran-
gementer af ældgamle folke-
sange, populære hits samt eg-
ne kompositioner. 

Billetsalg via
www.hundestedkino.dk eller
ved indgangen.

Orfeus Balkan Ensemble

Balkanmusik i Kino
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