
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding til rundvisning på Kastrupgårdsamlingen – søndag den 10. maj 2015 

Navn(e)  Antal deltagere 

E-mail Telefon Mobil 

Bindende tilmelding skal være Gitte Elliott i hænde inden 24. april 2015 
Send e-mail til: gitte.elliott@gmail.com eller send til adressen: Rødehøj 23, 2770 Kastrup 

Et ønske fra arrangøren: Mød ikke 
op til arrangementer med mindre 
du har modtaget bekræftelse på at 
du er på deltagerlisten. 

 

 
 

 
 

Den 5. marts åbnede udstilling med Peter Carlsens billeder på 
Kastrupgårdsamlingen under titlen Peter Carlsen - Realitymaleri. Du har nu 
mulighed for at få en rundvisning på udstillingen, og kan samtidig få syn for 
museet efter det i 2013 blev renoveret. 
 
Museet skriver selv på deres hjemmeside om udstillingen: 
 
Med humor og selviscenesættelse giver Peter Carlsen (f. 1955) et satirisk blik 
på danskheden med hele kunsthistorien som udgangspunkt. 
Udstillingen Peter Carlsen – Realitymaleri falder sammen med kunstnerens 
60 års fødselsdag i februar 2015. Udstillingen kan derfor opfattes som et led 
i fødselsdagsfejringen, men man kan også vælge at kalde den hans 49 års 
jubilæumsudstilling. Peter Carlsen begyndte nemlig at male som 11-årig og 
det ville være helt i kunstnerens ånd at fejre jubilæet med det skæve, 
atypiske fejringsår frem for det ordinære fødselsår. For Peter Carlsen er nemlig evig original og udfordrende 
på sin helt egen og ganske underfundige måde. 
 
Rundvisningen finder sted søndag den 10. maj kl. 14.30. Tilmelding senest 24. april. 
 
Prisen per person for rundvisning  afhænger af antal tilmeldte, da prisen for rundvisning er 600 kr. og max 
antal deltagere er 30. Dertil kommer 40 kr. i entre per deltager (gruppepris). 
 
Før eller efter udstillingen er der mulighed for en kop te/kaffe og kage i Kastrupgårdsamlingens café. Museet 
åbner kl. 14 og adressen er Kastrupvej 399.  Du kommer nemt frem med bus 2a, 5a eller metro til Kastrup 
station, hvis du ikke har adgang til bil. 
 
Send en e-mail med relevante oplysninger: navn(e) og mobilnummer til gitte.elliott@gmail.com. Eller send 
nedenstående tilmelding med posten 
 
Venlig hilsen 
Gitte Elliott  
Kunst og Kulturarrangementer 
mailto: gitte.elliott@gmail.com 
Tlf. 3252 1809; mobil 5189 8781 

9. marts 2015 
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