CITYNIGHT - med ”Flyvske Oplevelser”

Skulpturer
skaber debat
KUNST: På scenen ved Sct.
Mortens Kirke kl. 17 åbner
borgmester Carsten Rasmussen en udendørs udstilling
med den verdensberømte
danske kunstner Jens Galschiøts, der vil være tilstede ved
åbningen.
Kunstnerens debatskabende skulpturer er udstillet i den

indre by og på græsarealet
ved den fritlagte Suså.
Jens Galschiøt arbejder primært med at bekæmpe verdens uretfærdigheder ved at
opsætte skulpturer i større
byer verden over. Skulpturerne er for det meste skabt i
bronze for egne midler.

UDSALG
SPAR OP TIL 50%

Udstillingen er arrangeret af
Næstved Kunstforening.
Lørdag kl. 13 er der fernisering på en indendørs udstilling med Jens Galschiøt i
Næstved Kunstforenings bygning, Sct. Peders Kirkeplads
14.
Udstillingen åbnes af formand for kulturudvalget Linda Frederiksen kl.13.30.

ADE 2 - NÆSTVED - TLF. 55 73 59 09
Annoncer 5573 5000

Vi ses til
Open by night
fredag 27.6.
til kl. 22

Jens Galschiøts debatskabende kunst kan opleves som en
udendørs udstilling på citynatten.
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KompletPris
kr.
Køb briller fra 795,- og giv et par til en ven.
Gælder 27. juni
22
>tilfrakl.795

Værdi
195,-

Næstved Ramsherred 1A
Tlf. 96325214

100,Service og kvalitet, der ikke koster ekstra

Torvestræde 3 • 4700 Næstved • tlf. 55 72 05 15

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk
Når man køber et stel fra 795 kr. og opefter, får man et stel til samme pris med i handlen. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen i begge par briller. Glas med glidende overgang (indeks 1,5) koster fra 700
kr. i det første par, i nummer to er samme type glas med glidende overgang med i prisen. For andre tillægsydelser som f.eks. antireﬂeksbehandling skal der betales tillæg for begge par. Kan ikke kombineres
med Kompletpris, 60+ eller tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb. ©2014 Specsavers.

