Rundvisning i Kunstforeningen Gl. Strand og Nikolaj
Kunsthal Leonard Cohen ‘A Crack in Everything’

Seniorsektionen inviterer på Leonard Cohen rundvisning i
Kunstforeningen Gl. Strand og Nikolaj Kunsthal.
Kom og oplev Leonard Cohens Liv og værker fortolket i den store ambitiøse udstilling ’A
Crack in everything’ onsdag den 4. marts 2020 eller tirsdag den 31. marts 2020

Mødested og tid:
Kunstforeningen Gl. Strand, Gl. Strand 48, 1202 København K kl. 10.45
Omvisningen er fordelt således, at vi starter i GL STRAND og bliver introduceret til Cohen og nogle
udvalgte værker. Efter ca. 30 minutter går vi med omviseren til Nikolaj Kunsthal, hvor udstillingen
fortsætter og her introduceres vi i ca. 15 minutter til udvalgte værker.
Leonard Cohen: A Crack in Everything er den første udstilling, der helt og fuldkomment er
dedikeret til fantasien og arven fra den indflydelsesrige sanger/sangskriver - a man of letters - og
globalt ikon fra Montreal, Canada.
Udstillingen er oprindeligt udviklet af Musée d’art contemporain de Montréal og samler både nykommissionerede værker af samtidskunstnere, filmskabere og musikere, som alle har været
inspireret, påvirket eller på anden måde bevæget af Cohens ekstraordinære oeuvre.
Efter rundvisningen spiser vi frokost Cafe Diamanten, Gammel Strand 50, hvor vi skal nyde en
platte med Ruths Christiansøsild med rødløg, lun fiskefrikadelle med remoulade, roastbeef med
ristede løg og peberrod, rullepølse med rødløg og pecorino ost med honning/cognac valnødder.
Der serveres en fadøl fra Nørrebro Bryghus/vand eller rød/hvidvin til.
Prisen for at deltage er kr. 125,00 for medlemmer af seniorsektionen og kr. 295,00 for ledsager.
Der er plads til max. 25 personer pr. gang, så det er først til mølle.
Tilmelding via e-mail til flemming@kampff.eu (husk personale nr.) angiv desuden hvilken dato du
ønsker at deltage, den 4/3-20 eller den 31/3-20. Husk tilmelding er bindende fra den 20.2.2020.
Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse
Jeg glæder mig til at se jer . Flemming Kampff

