
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding omvisning på Martin Bigum-udstillingen på ARKEN – den 11. januar 2017 kl. 16.00 

Navn(e)  Antal deltagere i alt 

E-mail  Mobil 

Bindende tilmelding skal være Gitte Elliott i hænde inden 21. december 2016 
Send e-mail til: gitte.elliott@gmail.com eller send tilmelding 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 medio januar 2017 udstiller Martin Bigums arbejder på ARKEN.  
Hvis ikke du allerede har været afsted, kan det stadig nås, når jul og nytår er overstået. 
 
Et citat fra den aktuelle udstilling: 
„Drengen fra Brøndby Strand 
Et styrt fra den trehjulede cykel lige ned i asfalten som barn gav Martin 
Bigum det første glimt ind i en sælsom, ny verden, hvor de valkendte 
omgivelser for en kort stund fremstof forvrængede og i forunderlige, skæve 
farver og former.“ 
 
Martin Bigum er en dansk autodidakt multikunster, der især er kendt for sit 
virke som billedkunstner. Bigum blev i midten af halvfemserne kendt for 
figuren ART, en kutteklædt skikkelse, der optrådte i mange af hans malerier i 
perioden fra 1992-99. 
 
Mange kender uden tvivl også Martin Bigum fra kunstquizzen på DRK, som 
DR tog op i 2010. 
 
Omvisningen finder sted onsdag den 11. januar 2017 kl. 16.00. 
 

Frist for tilmelding er den 21. december 

 
Prisen per person for rundvisning  afhænger af antal tilmeldte, da prisen for rundvisning er 1000 kr. og max 
antal deltagere er 30. Dertil kommer 100 kr. i entre per deltager (gruppepris). 
 
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 
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