
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding omvisning på John Kørner-udstillingen, Kastrupgårdsamlingen – søndag den 24. januar 2016 

Navn(e)  Antal deltagere 

E-mail Telefon Mobil 

Bindende tilmelding skal være Gitte Elliott i hænde inden 17. december 2015 
Send e-mail til: gitte.elliott@gmail.com eller send til adressen: Rødehøj 23, 2770 Kastrup 

Et ønske fra arrangøren: Mød ikke 
op til arrangementet med mindre 
du har modtaget bekræftelse på at 
du er på deltagerlisten. 

 

 
 
 

 
Frem til udgangen af januar 2016 udstiller Kastrupgårdsamlingen et stort 

udvalg af den danske kunstner John Kørners omfattende grafiske produktion. Mange har sikkert set det værk 
han lavede til Kronprinseparrets palæ på Amalienborg. 
 
John Kørner er mest kendt for sine malerier, men på udstillingen vises 
omkring 90 grafiske værker fra tiden 1996 til 2015. Her vil man bl.a. kunne 
se, hvordan tryk spiller sammen med særbyggede rammer. 
 
Den igangværende udstilling er første gang, at Kørners samlede grafiske 
produktion kan ses i én udstilling.  Ifølge kunstneren er kunstens rolle at 
pege på problemer, og Kørner behandler typisk store samfundsmæssige 
problemer og udfordringer såsom krig og trafficking. I Kørners værker 
udpeges og illustreres de problemer, som vi måske ser bort fra til hverdag. 
 
John Kørner har udstillet på førende udstillingssteder herhjemme blandt 
andet på ARoS og Heart - og i udlandet på Victoria Miro Gallery, London 
og Moderna Museet, Stockholm. 
 
 
Omvisningen finder sted søndag den 24. januar 2016 kl. 15.00. Tilmelding senest 17. december. 
 
Prisen per person for rundvisning  afhænger af antal tilmeldte, da prisen for rundvisning er 600 kr. og max 
antal deltagere er 25. Dertil kommer 40 kr. i entre per deltager (gruppepris). 
 
Før eller efter omvisning på udstillingen er der mulighed for en kop te/kaffe og kage i Kastrupgårdsamlingens 
café. Museet åbner kl. 14 og adressen er Kastrupvej 399.  Du kommer nemt frem med bus 2a, 5a eller metro 
til Kastrup station, hvis du ikke har adgang til bil. 
 
Send en e-mail med relevante oplysninger: navn(e) og mobilnummer til gitte.elliott@gmail.com. Eller send 
nedenstående tilmelding med posten 
 
Venlig hilsen 
Gitte Elliott  
Kunst og Kulturarrangementer 
mailto: gitte.elliott@gmail.com 
Tlf. 3252 1809; mobil 5189 8781 

9. november 2015 
 
 
9. november 2015 
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