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MiMeteater: 17.-20. ok-
tober har du mulighed for at 
opleve en morsom og poetisk 
mimeforestilling for hele 
familien ganske gratis.

Det er Mime Gert - med det 
borgerlige efternavn Pedersen - 
og Mimeteatret, der inviterer til 
en række små mime-forløb, der 
er  krydret med en god portion 
humor, så alle fra seks år og op-
efter kan forstå dem.

Forestillingerne spilles to 
gange dagligt på Mimeteatret, 
Vestergade 95 B nemlig klokken 
10 og 13 - torsdag 20. oktober 
dog kun klokken 10.

Selv om det er gratis, er det 
nødvendigt at bestille billetter 
og det sker på telefon: 66 17 86 
61 efter ”først til mølle” prin-
cippet.

Gratis  
mimerier

✪✪Kom✪gratis✪i✪Mimeteatret.✪pr-foto

tekst: frank pedersen

frank@uao.dk 

Odense: Med 246 deltagere 
er der ingen tvivl om, at Ugeavi-
sens store malekonkurrence er 
Odenses største, når det kommer 
til deltagende kunstnere på en 
udstilling.

I efterårsferien er alle malerierne 
nemlig udstillet i rådhussalen på 
Odense Rådhus. Og ikke nok 
med, at du kan se de mange flotte 

malerier, du kan også byde på 
samtlige udstillede kunstværker.

For Ugeavisens malekonkur-
rencen er ikke kun en konkur-
rence, den er også en indsamling, 
der har til formål at bringe smil og 
glæde i en svær tid til de syge børn 
på H.C. Andersen Børnehospital.

Derfor:  Når du har set udstil-
lingen og fundet de malerier, du 
synes bedst om, så husk at byde på 
dem. I rådhussalen kan du dagligt 
følge udviklingen i de afgivne bud.

Kendte støtter sagen
Udover de 246 deltagende male-
rier i malekonkurrencen kan du i 
rådhussalen også se 27 malerier, 
der er malet af kendte danskere.

De kendte deltager ikke i ma-
lekonkurrencen, men har sagt ja 
til at støtte indsamlingen ved at 

donere deres malerier.
Du kan byde på de kendtes ma-

lerier på www.lauritz.com frem til 
23. oktober klokken 21. Hvis du 
ikke har adgang til internettet, kan 
du bruge den opstillede computer 
i rådhussalen.

De 27 kendte danskere, der har 
sagt ja til at være med i denne sær-
lige del af malekonkurrencen, der 
har navnet ”Mal en god sag” er: 
Søren Pilmark, Stig Elling, Johan-
nes Langkilde,  Anders Breinholt, 
Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen 
Dahl, Margrethe Vestager, Lene 
Espersen, Per Pallesen, Bubber, 
Lotte Heise, Jes Dorph-Petersen, 
Peter Mygind, Jytte Abildstrøm, 
Kurt Ravn, Jim Lyngvild, Jens 
Galschiøt, Arne Lundemann, 
Daimi,  Trine Panum Kjeldsen, 
Sussi Nielsen (fra Sussi & Leo), 
Michèlle Bellaiche, Morten 
Grundwald, Johnny Reimar, Julie 
Berthelsen, Richard Møller Niel-
sen og Caroline Fleming.

Udstillingen kan ses frem til 
søndag 23. oktober i Odense 
Rådhus’ åbningstid, der er: 
Mandag til onsdag klokken 9 
til 15.30. Torsdag klokken 9 til 
17.30. Fredag klokken 9 til 12. 
Lørdage og søndage er der eks-
traordinært åbent i tidsrummet 
klokken 11 til 15.

Se og byd på Odenses 
største maleriudstilling

✪✪ To✪af✪Ugeavisens✪medarbejdere,✪Lars✪Nielsen✪og✪Annie✪L.✪Pedersen,✪er✪her✪i✪gang✪med✪ophængning✪af✪de✪246✪
malerier,✪der✪deltager✪i✪dette✪års✪udgave✪af✪Ugeavisens✪store✪malekonkurrence.✪foto: Hasse frimodt

✪✪ Journalist✪på✪TV2,✪Johannes✪Langkilde,✪er✪en✪af✪de✪27✪kendte✪danske-
re,✪der✪har✪doneret✪sit✪maleri✪til✪Ugeavisens✪indsamling.✪foto: steffen boye

Odense rådhus 
 er i efterårsferien ram-
men om udstillingen 
med malerierne i 
Ugeavisens malekon-
kurrence.


