
 
 2. december 2019 

Kastrupgårdsamlingen byder på BEAT 

Eller rettere sagt, har museet lige nu og frem til udgangen af  januar 2020 en udstilling med 
værker af  maleren Anders Moseholm. Maleren er netop fyldt 60 år.  
Museet kalder det en særudstilling, 
da størstedelen af  værkerne er nye 
og skabt specielt til udstillingen in-
den for de seneste par år.   
 
Fra Kastrupgårdsamlingens bro-
chure: ”Igennem tre kapitler med 
hver deres overskrift kommer An-
ders Moseholm vidt omkring i erin-
dringens både indre- og ydre land-
skaber.”  
 
Jeg var selv så heldig at være til 
stede, da Anders Moseholm den 27. 
oktober selv viste rundt på udstillin-
gen og hvor han efterfølgende spillede med musikeren og komponisten Benjamin Koppel, 
som har skabt lydsiden til kapitlet som Moseholm kalder for Vejen imellem.  
 

Omvisningen finder sted onsdag den 15. januar 2020 kl. 15.00 
 
Museet åbner dørene kl. 14 (og har onsdage åbent til kl. 20) og entre er gratis. Vi skal således 
kun betale for rundvisningen, der tager et sted mellem 45 og 60 min. Prisen har vi sat til 45 kr. 
pr. person. Tilmelding inden 3. januar 2020. 
 
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 medlem af  SAS Art 
Club til dette arrangement, men medlemmer har fortrinsret, hvis arrangementet bliver over-
tegnet (max. 25 personer).  
 
Venlig hilsen & på gensyn! 
Gitte Elliott – mobil 51 89 87 81,  gitte.elliott@gmail.com 
Kunst og Kulturudvalget 
 
 

Venlig hilsen – og på gensyn! 

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

Kunst- og Kulturudvalget 

 

  
 

 
Tilmelding til SAS Art Clubs rundvisning på Kastrupgårdsamlingen den 15. januar 2020.  
Send 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 3. januar 2020 
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