
Subject: Besøg Den sorte Diamant 4.februar
From: SAS Art Club Denmark <saskunst@gmail.com>
Date: 06-01-2017 18:35
To: undisclosed-recipients:;
BCC: olebhansen3@gmail.com

Kære medlemmer!

RIGTIG GODT NYTÅR !!

Besøg Den Sorte Diamant og Det Kongelige Bibliotek

Vi håber, at I er kommet godt ind i 2017 og er klar til nye arrangementer i Kunstforeningen!
Det Kgl. Bibliotek og Den Sorte Diamant kender de fleste af jer sikkert, men har I også været til koncert
i den meget smukke og japansk inspirerede DRONNINGESALEN??

Vi begynder årets aktiviteter i Den Sorte Diamant den 4. februar, der byder på såvel koncert som
udstilling.

Koncerten er med Randi Laubek, Elith "Nulle" Nykjær og bandet Old News. Med gruppen Old News
tog komponist/trommeslager Emil de Waal en god og allerede prisbelønnet idé og gjorde den bedre.

Ved Danish Music Award i 2013 blev hans trio - featuring

med den nu snart 80- årige mesterklarinettist Elith ”Nulle” Nykjær - valgt som året danske
jazzudgivelse.

"Nulle." Foto af Kristoffer Juel Poulsen.

Old News er en udvidet udgave af trioen, hvor repertoiret bl.a. består af den musik, ”Nulle” spillede i
sin ungdom, og som har dybe rødder i traditionen, iblandet en stor frihed, åbenhed og nyskabelse.
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Old News kaster sig over musik af Sidney Bechet, Fats Waller, Django Reinhardt og Bessie Smith,
musik der går lige ind hos de fleste!

Inden koncerten skal vi se udstillingen

"OPSLAG NEDSLAG - Danske kunstnerbøger"

Værk af Bjørn Nørgaard

En stor udstilling i Den Sorte Diamant viser for første gang et dansk overblik over den voksende genre
, kunstnerbøger.

Udstillingen 

"OPSLAG NEDSLAG – Danske kunstnerbøger" viser værker fra seks årtier - både bøger af mastodonter
som Asger Jorn, Per Kirkeby, Sven Dalsgaard og Tal R og en række helt nye værker af bl.a. Amalie
Smith.

Det bliver altså den 4. februar - og vi mødes kl. 16.30 i receptionen, og koncerten starter kl. 20.00

.

Efter udstillingen og inden koncerten kan man så selv vælge at finde et sted at spise i huset, enten i
den hyggelige og billige Café Øjeblikket, eller

i den mere eksklusive Restaurant Søren K. Her er det måske en idé at forhåndsreservere på tel 3347
4949   www.soerenk.dk.

Udstilling og koncert får du f

or den rørende pris af kr. 200,-. Mad m.v. er for egen regning og action!

Vi har reserveret 10 billetter, og du skal

tilmelde dig hos: birgitte.reuther@mail.dk  senest den 15. januar !! 0BS OBS OBS !!

Hvis du får accept, vil du efterfølgende få besked om indbetaling af beløbet

, og derefter er tilmeldingen bindende. Billetterne vil blive fordelt efter "først til mølle" princippet

Vi håber, at I vil slutte op om arrangementet, så vi kan lægge godt ud i 2017!!
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Nytårshilsener

 på vegne af

Udvalg for Film, Teater og Musik

Kurt Christensen
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