Stemmer fra Grønland og Indre Mongoliet på
Galleri Galschiøt tirsdag d 30 juni kl 19.00
1.

Sidste udkald til koncert med Lyberth og Strubesangerne.

2.

Art Crowdfunding en ny financieringsmodel for kunst.
Problemer med læse mailen klik her
Afmeld mig fra dette infobrev
Send denne mail videre til en ven

Kære

Du inviteres til denne forrygende koncert med musik fra 2 forskellige kontinenter på kloden, der vil
være involveret i denne unikke koncert.
Rasmus Lyberth: den store stemme fra Grønland se nærmere her
Bandet Ajinai :bringer traditionel mongolsk musik ind i det 21. århundrede. Musikken ledes af
kinesisk/mongolsk strubesang og hestehovedvioliner og sit band på 5 medlemmer. Se nærmere her
Vi har nu 2 gange haft koncert med næsten samme besætning og det var en betagende oplevelse. Ved
begge koncert blev der udsolgt.
Billetterne koster 150 kr. og kan bestilles på tlf. 6618 4058 eller på mail aidoh@aidoh.dk. Der
betales ved indgangen. Princippet er først til mølle, så det er nok en god idé at bestille hurtigt.
Koncerten foregår Tirsdag d 30 juni kl 19.00 på
Galleri Galschiøt Banevænget 22, Næsby  5270 Odense N
Tel.: 6618 4058 Email: aidoh@aidoh.dk

Art Crowdfunding: Vi er i gang med at udvikle en helt ny spændende finansieringsplatform for
støtte til vore globale og nationale kunstprojekter.
Vi er ret trætte af tunge, reaktionære og meget lidt risikovillige fonde og statens håbløse og
nepotistiske støtteordninger. De passer simpelhen ikke til Galschiøts kunstværksted, der er præget af
kontroversielle vilde kunsthappenings og kunst, der repræsenterer en modkultur og stiller
spørgsmålstegn ved, hvor vores civilisation og samfund bevæger sig hen.
Du kan melde dig på en speciel infoliste, hvor folk, der er interesseret i at følge udviklingen af vore
nye Art Crowdfundingplatform, får specifikke nyheder om, hvordan det går, hvilken tanke og tiltag vi
afprøver og ikke mindst får mulighed for at følge pengeindsamlingen fra første parket.
Meld dig på listen her. Du kan selvfølgelig altid melde dig af igen ved et klik, hvis du bliver træt af
info om Crowdfunding.
Denne mail er kun sendt ud til region Syddanmark, og du kommer til at høre mere om specielt
Crowdfunding i en senere mail.

Mange fynske sommer hilsner
Sekretariatsleder Lasse Markus og alle værkstedets ansatte og frivillige

Generel info om Galschiøt,
Abrahams Børn : Se introduktionsmail om kunst og dialogprojektet ’Abrahams børn"
introfilm om fundamentalism
Schlosser

og Film fra opstilling og fernisering fra Niller

Abrahams Børnhjemmesiden www.fundamentalism.dk

Madsen og Jens

Om Jens Galschiøt på Wikipedia:
Portræt af Jens Galschiøt (engelsk) CV (PDF)

200 sider Ebog om Galschiøt på dansk (PDF)
Galschiøts hjemmesider: Galleri Galschiøt eller aidoh.dk
Kontakt til Jens Galschiøt:
Email: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk, tel. +45 6618 4058, mobil 4044 7058
Banevænget 22, DK5270 Odense.

Besøg Galleri Galschiøt
Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på 2.500 m2. Det er
et af Danmarks mest spektakulære og største private kunstværksteder. Stedet bugner af
aktivitet, og der er, foruden kunstnerens værksted, også bronzestøberi, Galleributik,
kunstskoler, pilefletværksted, Tvstudier, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.
Hele området er på ca. 10.000 m2 og er åbent for publikum på alle arbejdsdage mellem kl. 9
og 17 og søndage fra 12 til 16. Der er lukket om lørdagen.
Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.
Adresse er: Galleri Galschiøt  Banevænget 22, 5270 Odense N  Email: aidoh@aidoh.dk 
Info: http://www.gallerigalschiot.dk  Tlf: 6618 4058

Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.
Kontakt til værkstedet:
Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N
Tlf : (+45) 6618 4058
Fax:(+45) 6618 4158
Email: aidoh@aidoh.dk
websider:
Til Galleri Galschiøt
Til Galschøt hovedside
Til Abrahams Børn projektet
Database over Galschiøt skulpturer (ikke opdateret ;)
Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)
200 sider Ebog om Galschiøt på dansk (PDF)
Facebook: Abrahams børn Galleri Galschiøt Jens Galschiot

******************************************

Send dette infobrev videre til en ven
******************************************

Af og tilmelding af nyhedsbrev fra Jens Galschiøt
Vil du slettes fra denne infoliste så klik her: Afmeld min email fra denne liste
Vil du opdatere dit navnemail m.m på listen: Opdater min profil
Vil du tilmelde dig til infoliste, så tryk her: Tilmelding til Galschiøts infoliste
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