
 
 16. februar 2021 

er titlen på Jacob Rantzaus igangværende udstilling på 
Kastrupgårdsamlingen 

Jeg har ’lånt’ museets beskrivelse af kunstner og hans værker: 

Den danske kunstner Jacob Rantzau (f.1973) maler store figurskildringer af den menneske-
lige tilstand. Realisme og mystiske menneskeskæbner går hånd i hånd i hans monumentale 
malerier.  

Udstillingen består af en lang række malerier fra 
kunstneren Jacob Rantzaus hånd. Hans stil er en 
form for realistisk maleri, som kredser omkring 
portrættet som genre.  

Malerierne er ikke egentlige portrætter, men 
hans menneskeskildringer virker som virkelige 
mennesker - men de er portrætteret i uvirkelige 
omstændigheder. I sin kunst beskæftiger Rant-
zau sig med store emner af både almenmenne-
skelig og samfundsmæssig karakter.  

Omvisningen finder sted onsdag den 7. april 2021 kl. 14.00 *) 

 
Museet åbner dørene kl. 14 (onsdage åbent til kl. 20) og rundvisningen tager ca. 45 min. Vi 
skal kun betale for rundvisningen, da det er gratis at besøge museet. Som situationen ser ud 
nu, kan vi kun være ni deltagere ad gangen og prisen har vi sat til 70 kr. pr. person. *) Skulle 
interessen for at deltage overstige ni personer, har museet givet mulighed for en anden rund-
visning umiddelbart efter den første. Tilmeldingsfrist 24. marts 2021.  
 
Efter udløb af  tilmeldingsfristen (og lukningspåbud ophævet) 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 ar-
rangementet bliver overtegnet (2 á max. 9 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 7. april 2021.  
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 24. marts 2021 
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