
FRITID OG FORLYSTELSER

Næstved // Ramaskrig, debat 
eller en aha-oplevelse.
Reaktioner skal der i hvet fald 
nok komme, når kunstneren 
Jens Galschiøts skulpturer 

placeres forskellige steder i 
Næstveds gader. Hele som-
meren vil der stå provokeren-
de skulpturer både ude og 
inde.

Butikkerne har mulighed for 
at låne en flygtning. Altså 
Jens Galschiøts skulpturer 
»Flygtning«. Udsultede skæb-
ner med triste øje og indsunk-
ne kinder. Foreløbig har kun 
to af byens butikker sagt ja til 
at have sommerbesøg af en 
flygtning.

Scoop
Det er Næstved Kunstfor-
ening, der har begået noget 
af et scoop ved at få den ver-
densberømte danske kunst-
ner til at stille sine skulpturer 
til rådighed. 
Jens Galschiøt laver alt fra 
små skulpturer til enorme po-

litiske værker, der skaber in-
ternational debat. Han fik stor 
opmærksomhed, da han rej-
ste rundt i verden og stillede 
»Skamstøtten« op i flere byer. 
I sit hjemland var han med til 
Klimatopmødet i 2009 med 
skulpturen »Survival of the 
fattest«, der stod ved siden af 
Den lille Havfrue. 
Med sig til Næstved tager 
Jens Galschiøt små skulptu-
rer, der udstilles i Næstved 
Kunstforening lokale på Sct. 
Peders Kirkeplads.
I gaderne vil man støde på 
Jens Galschiøt skaber sine 
kunstværker med et ønske 
om, at vi alle respekterer hin-

anden uanset køn, race og 
religion. Værkerne udstilles i 
hele verden, hvor de skaber 
stor opmærksomhed og de-
bat om vores grundlæggende 
menneskesyn.
De store, tunge skulpturer 
lander i Næstved i næste uge 

og læsses af med kran. De 
bliver med sikkerhed stående 
helt til 31. august. 
Udstillingen kan ses inden-
døre i kunstforeningen tirs-
dag-fredag klokken 11-14 og 
lørdag-søndag klokken 10-
16.
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Billetter i forsalg kan købes hos: 
Café Mocc@ ∙ Havnepladsen 4 ∙ 4720 Præstø  
eller on-line på www.cafemocca.dk

Billetpris pr. dag kr. 200,- pr. person.
Dørene åbnes Fredag kl. 19:00 og Lørdag kl. 18:30. 

Igen i år tilbyder vi billetter til Havne Rock inkl. spisning.
Se mere på vores hjemmeside for spisebilletter, eller få  
en flyer med tilbuddene på Café Mocc@.
Spisning starter både fredag og lørdag kl. 17.00.

Cbach Jam

Anne Linnet 
Die Herren

LØRDAG 2. AUGUST

GÅR UDENDØRS &
PRÆSENTERER:

44
Bamse Jam

Birthe Kjær  
med Feel good band

FREDAG 1. AUGUST

Havnepladsen 4 - 4720 Præstø - tlf.: 5594 3132 

Billetter kan købes hos Café Mocc@ eller on-line på www.cafemocca.dk

Verdens
ballet

Gavnø 2014
10. juli 2014 Gavnø Slot, Næstved

“En åndeløst spændende fortælling om 
ærlige drømme”
Information

“Stjernedans under åben himmel”
Berlingske

“Verdensballet var som et eventyr”
Sjællandske

“Pompøs dans”
Jyllands Posten

“Betagende ballet for folket”
Nordjyske

Solodansere fra The Royal Ballet of London med gæster
Violinisten Charlie Siem & pianisten Walter Delahunt

Kunstnerisk leder: Solodanser Steven McRae 
Operasangerne Andrea Pellegrini & Jens-Christian Wandt

Billetsalg: www.gavnoe.dk, www.billetnet.dk og www.billetten.dk
Ved køb direkte på www.gavnoe.dk tillægges ikke gebyr

Læs mere: www.gavnoe.dk

ke gebyr

KARREBÆKVEJ 461 - 4700 NÆSTVED
Tlf. 5573 3686 - restauranten@naestvedgolf.dk

RESTAURANTEN
NÆSTVED GOLF BANE
Vi griller hver fredag og lørdag fra kl. 17.30

Grillet bøf (220 g)

af mør oksefi let 
- med lækker salatbar, 

KUN

 125,-

UDSIGTEN ER GOD OG VERANDAEN ER OPVARMET

Denne uges Suduko-løsninger:

Provokerende skulpturer i byens gader

Jens Galschiøts skulpturer har været på turné i England, Irland, 
Italien, Portugal, Belgien, Ungarn, Rumænien, Norge og Dan-
mark og lander i Næstved fredag.

Hvis man har en butik og vil have besøg af Jens Galschiøts flygt-
ning hele sommeren, skal man kontakte Frank Nørby fra Næstved 
Kunstforening på franknoerby@gmail.com


