
 

 27. marts 2018 

Picasso Keramik udstillingen på Louisiana Kunstmuseum 

Picassos originale keramiske arbejder vises i øjeblikket på Louisiana. Med mere end 160 værker 

fra årene 1947-1964 er der tale om den første store udstilling i Skandinavien af en knap så 

kendt side af denne kendte kunstners virke. 

Picasso er var født og opvokset i Malaga og følte sig livet igennem stærkt forbundet med mid-

delhavskulturens traditioner og myter og den antikke verdens mytologi og kunst. Dette afspejler 

sig også i hans keramik, hvor det vrimler med fisk og havdyr, tyrefægtere og mytologiske figurer 

som fauner og kentaurer. 

Vi har arrangeret en omvisning i Picassoudstillingen med 

en af Louisianas professionelle omvisere, så du får en 

spændende og udbytterig gennemgang af udstillingen.  

Arrangementet finder sted onsdag den 9. maj 2018 kl. 

15.00. Prisen for at deltage er 165 kr. pr. person og 

dækker entre og betaling til rundviser.   

Efter udløb af tilmeldingsfristen får du bekræftelse på 

din/jeres tilmelding – og besked om hvordan du betaler 

for deltagelse. Det er ikke en forudsætning at være med-

lem af SAS Art Club til dette arrangement, men medlemmer har fortrinsret, hvis arrangementet 

bliver overtegnet.  

Louisianas cafe har en fantastisk dejlig aftenbuffet til 169 kr. pr. person. Den serveres fra kl. 

17.30, men der kan desværre ikke reserveres bord. For dem, der har lyst, foreslår jeg, at vi mø-

des i cafeen ved 17.15-tiden og finder et bord eller to – og for egen regning får lidt at spise.  

Tilmelding skal være mig i hænde senest onsdag den 18. april 2018. 

 

Venlig hilsen – og på gensyn! 

Gitte Elliott – mobil 5189 8781; mailto: gitte.elliott@gmail.com 

Kunst- og Kulturudvalget 

 

  
 

Tilmelding til SAS Art Clubs arrangement på Louisiana Kunstmuseum den 9. maj 2018.  

Sendes til gitte.elliott@gmail.com eller pr. post til Gitte Elliott, Rødehøj 23, 2770 Kastrup 
Navn Antal deltagere  

Telefon  Mobiltelefon E-mail 

@ 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 18. april 2018 
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