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LYS OVER LOLLAND 2019 PROGRAM

16.-25. AUGUST
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FORSIDE: 
GOBELIN AF ORLAN
FOTO MOBILIER NATIONAL

EN SÆRLIG TAK
Lys over Lolland takker alle spon-
sorer og samarbejdspartnere 
for bidrag og opbakning til 
Lys over Lolland 2019. Stor tak 
til alle frivillige hjælpere. 

- Mobilier National
-  Den Franske Ambassade
-  Pia og Martin Skibsted
-  STARK Fonden
- Fonden af 4. december 2001
-  Konsul George Jorck og 
 Hustru Jorck´s Fond
-  Lena og Ebbe Frahm
-  Ole Heyes Fond
-  Refa I/S
- Frimodt-Heineke Fonden
-  Malerfirmaet Grunth Hansen ApS
-  Klaus Heun Shipping Eftf. ApS
-  2010 - Vin og Velsmag
-  Autocentro A/S
-  MP Alarm og Låseteknik ApS
- Hotel Saxkjøbing
-  Senf Telte og Serviceudlejning
-  Club 1 Reklamebureau
-  Co-Print
-  Aage Maagensen, Statsaut. rev.
-  Beierholm, Statsaut. rev.
- LOXAM, Sakskøbing
-  Fidos Lyd- og Lysproduktion ApS
-  Museum Lolland-Falster
-  Kærstrup
-  JP Foto – fotograf og design
-  Antik Borella
-  Blomsterbørn
-  Sax-Trans A/S
-  Depot Lolland-Falster
-  Lolland-Falster Lovestorm

Årets tema er TID. Til Lys over Lolland spejler tiden sig i tiden, når vi præsente-
rer en kunstnerisk tidslinie i nye sammenhænge. Den røde tråd i programmet 
er en kobling mellem kunst og kultur som er skabt gennem de sidste årtier, nu 
sammen med nutidens udtryk.

På Saxkjøbing Sukkerfabrik åbner Lys over Lolland op for kunstudstillinger på 
fire etager, da vi som noget unikt udstiller store moderne gobeliner fra Mobili-
er National væverierne i Paris. Det er første gang de fantastiske gobeliner bliver 
udstillet i Danmark og første gang de udstilles udenfor et museum – så det er 
nye tider, når disse sjældne kunstværker nu kan opleves i den rustikke sukker-
fabrik. I Danmark er Mobilier National kendt for at have vævet de flotte gobeli-
ner, kunstneren Bjørn Nørgaard tegnede som en gave til Dronning Margrethe.

Derudover deltager et stort antal kunstnere fra ind- og udland i udstillingen, 
som gennem kunsten giver deres spændende kommentar til årets tema. Som 
åbningskoncert fyldes udstillingen af klare drengestemmer, når Det Danske 
Drengekor synger i spændende samklang med sangeren Jimmy Jørgensen. 

I koncertsalen kan man opleve en sjælden koncert ”Lyriske lydlandskaber” 
med Michael Falch Trio, hvor han synger helt nye sange. Koncerten er skabt 
specielt til Lys over Lolland og kan kun opleves denne ene gang. Afslutnings-
koncerten bliver en hyldestkoncert til den store poet Benny Andersen.

Lys over Lolland har et mangfoldigt eventprogram. Igen i år kan man også 
opleve events ”ud af huset”, både på Reventlowmuseet og når vi den sidste 
weekend inviterer ind til den store ”skjulte” japanske have på Kærstrup, som 
ikke tidligere har været åben for publikum. Nu kan man opleve en sanselig flot 
aften ude og inde i de naturskønne omgivelser. 

Vi glæder os til at åbne op for de mange kunst- og kulturoplevelser, som kun 
kan opleves til Lys over Lolland. Jeg kan ikke sige for ofte, at det kun kan lade 
sig gøre, fordi der er en enestående opbakning og støtte fra utrolig mange 
mennesker på alle planer. Det er vores fundament igennem et tidsforløb på 
19 år og medvirkende til, at Lys over Lolland i år modtog Artbeat Særprisen. 
Velkommen.

Susanne Grue Jørgensen, kunstnerisk leder

FORORD

KUNSTUDSTILLINGEN
S A X K J Ø B I N G  S U K K E R F A B R I K

■ Allan Axelsen

■ Anne Gyrithe Schütt

■ Carsten Krogstrup

■ Hans Meyer Petersen

■ Heike Arndt

■ Kis Nellemann

■ Lotte Madsen

■ Michael Dunk

■ Mini Blume

■ Parul Modha

■ Poul Esting

■ Stig Weye

■ Thomas Kadziola

KUNSTNERE FRA LOLLAND-FALSTER:

■ Emil Krog

■ Gay Christensen

■ Gitte Skovmand

■ Gregers Heering

■ Maria Kleivan

■ Morten Skrøder Lund

■ Peter Stuhr

■ Silvère Jarrosson

■ Svend Danielsen

GÆSTE-
KUNSTNERE:

■ Gobeliner 
 fra Mobilier National, Paris

■ ”Double Happiness”
 papirklip v. Steen Koerner Studio

■ Keramik 
 v. Lars Dynes (Japansk have, Kærstrup)

■ Smykker 
 v. Michael Arleth

SÆRUDSTILLINGER:
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SÆRSKILT 
KUNSTKATALOG 

til årets udstilling 
kan købes på selve 
udstillingen.

Listen opdateres løbende på  
hjemmeside samt tavle
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Udstillingerne er åbne dagligt kl. 10.00 - 20.00
På åbningsdagen kl. 18.00 - 20.00

SÆRSKILT 
KUNSTKATALOG 
til årets udstilling 
kan købes på selve 
udstillingen.

Kunstudstillingen
”Tid” Entré 60 kr.

FREDAG
16. AUGUST
KL. 16.00 ÅBNING
Åbning af Lys over Lolland 
på Saxkjøbing Sukkerfabrik. 
For inviterede gæster.

KL. 20.00
ÅBNINGSKONCERT
DET DANSKE
DRENGEKOR OG
JIMMY JØRGENSEN
Fantastiske stemmer  
i en flot og utraditionel 
sangforestilling.

PRIS: 210 KR.
STED: UDSTILLINGEN

LØRDAG
17. AUGUST
KL. 11.00, 13.00, 15.00
BØRNEWORKSHOP 
Workshop inspireret af 
H.C. Andersens fantastiske 
papirklip, koblet med hip-hop.

PRIS: GRATIS
STED: UDSTILLINGEN

KL. 20.00
KONCERT
MICHAEL FALCH TRIO 
Smuk musikalsk oplevelse med 
nye uindspillede sange - kan 
kun opleves denne ene gang.

PRIS: 325 KR.
STED: KONCERTSALEN

SØNDAG
18. AUGUST
KL. 11.00, 13.00, 15.00
BØRNEWORKSHOP 
Workshop inspireret af H.C. 
Andersens fantastiske papir-
klip, koblet med hip-hop.

PRIS: GRATIS
STED: UDSTILLINGEN

KL. 20.00
EN AFTEN
BAG OM KUNSTEN
Denne aften er en enestående 
mulighed for at høre om årets 
kunstværker i udstillingen.

PRIS: 95 KR.
STED: UDSTILLINGEN

ONSDAG
21. AUGUST
KL. 20.00
HERREGAARDE
6 kvinder beskriver deres 
nutidige, travle liv på hver 
deres gods. Aftenen afslut-
tes med stemningsfuld
sang og guitarspil.

PRIS: 120 KR.
STED: REVENTLOW
MUSEET

LØRDAG
24. AUGUST
SØNDAG
25. AUGUST
KL. 11.00, 
13.00, 15.00
BØRNEWORKSHOP 
Workshop inspireret af 
H.C. Andersens fantastiske 
papirklip, koblet med 
hip-hop.

PRIS: GRATIS
STED: UDSTILLINGEN

TORSDAG
22. AUGUST
KL. 20.00
FRANSK AFTEN
Skuespiller Ghita Nørby giver 
en sjælden poesi oplæsning 
af Prins Henriks smukke digte, 
suppleret af mezzosopran 
Andrea Pellegrinis vidunder-
lige stemme.

PRIS: 200 KR.
STED: CAFÉ TID

LØRDAG
24. AUGUST
KL. 18.00
JAPANSK SKØNHED
Havevandring i den eksotiske 
japanske have på Kærstrup. 
Sushi ekspert serverer 
lækker sushi menu, derudover 
flot musisk danseforestilling.

PRIS: 395 KR. 
EKSKL. VIN
STED: KÆRSTRUP GODS

FREDAG
23. AUGUST
KL. 18.00
JAPANSK SKØNHED
Havevandring i den ekso-
tiske japanske have på 
Kærstrup. Sushi ekspert 
serverer lækker sushi menu, 
derudover flot musisk 
danseforestilling.

PRIS: 395 KR. EKSKL. VIN
STED: KÆRSTRUP GODS

SØNDAG
25. AUGUST
KL. 20.00
AFSLUTNING
HYLDEST KONCERT 
BENNY ANDERSEN
Sange fra Svantes Viser - både 
som vi kender dem og i nyfor-
tolkninger med Dissing & Las 
og Maria Bramsen.

PRIS: 325 KR.
STED: KONCERTSALEN

Aftenen afsluttes med 
udendørs lys/ild installation 
af Ole Olsen, Nordlys.

PROGRAM



LØRDAG 17. AUGUST 
KL. 20.00 

Med et sæt, der bl.a. rummer helt nye sange, 
som endnu ikke er indspillet, indtager Michael 
Falch scenen sammen med den norske cellist 
Live Johansson og guitaristen Lars Skjærbæk. 

Det sker ved en intim koncert, som de har skabt 
til Lys over Lolland, og som kun kan opleves den-
ne ene gang. I et særligt samspil med cello og 
ambient guitar opstår der et smukt, sårbart mu-
sikalsk univers, som Michael Falch ikke tidligere 
har sunget i.

Foruden de nye sange er koncerten sammensat 
af udvalgte sange fra Michael Falchs sangkata-
log gennem fire årtier, så det bliver en kunstne-
risk musikalsk oplevelse af de sjældne.

MICHAEL
FALCH TRIO 
MED LYRISKE
LYDLANDSKABER
OG POETISKE
SANGE
UNIK KONCERT 
PRODUCERET TIL 
LYS OVER LOLLAND

FREDAG
16. AUGUST KL. 20.00 

DET DANSKE DRENGEKOR
OG JIMMY JØRGENSEN
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Åbningskoncerten er en hyldest til kunstudstillingen og den 
stemningsfulde rå fabriksbygning, som denne aften bliver om-
dannet til en katedral med klokkeklare drengestemmer fra Det 
Danske Drengekor, der sammen med den meget karismati-
ske sanger Jimmy Jørgensen har iscenesat en sangforestilling 
blandt kunstværkerne til Lys over Lolland.

Det Danske Drengekor synger et flot sommerrepertoire, og de-
res uforlignelige korsang er så eftertragtet, at de medvirker i 
både de store operaopsætninger i Operaen, til gæsteoptræden 
i X Factor og har været på flere turneer i udlandet. Koret, som 
har eksisteret i 75 år, har iøvrigt Prins Joachim som protektor. 

Jimmy Jørgensen er både sanger, skuespiller og tekstforfatter, 
og har medvirket i markante teateropsætninger, såsom Gasolin 
forestillingen og The Black Rider, samt i TV serier mm. 

Nu forenes de fantastiske stemmer i en utraditionel sangfore-
stilling, som går op i en højere enhed med kunsten.
Dirigent for Det Danske Drengekor er Emil Ritter, der sammen 
med Adalsteinn Stéfansson har iscenesat aftenen.
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LØRDAG & SØNDAG
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EN AFTEN BAG OM KUNSTEN

FAMILIE
WORKSHOP

EN RIGTIG H.C.A. 
HIP-HOP-HYBRID

17., 18. & 24., 25. AUGUST
KL. 11.00, 13.00 & 15.00 

I Lys over Lollands kunstudstilling er der i 
begge weekender spændende og anderle-
des workshops for børn og deres familier. 
Det er projektet Double Happiness v. Steen 
Koerner der står for de aktive og sjove work-
shops, som er inspireret af H.C.Andersens 
fantastiske papirklip, koblet med hip-hop. 

I de interaktive workshops får deltagerne 
mulighed for at dykke ned i hip-hop-verde-
nen og kombinere det med H.C.Andersens 
udtryk, lære papirklip-teknikkerne, samt 
hip-hop dansestilen, der hedder Tutting. 

Papirklippene fra workshoppen vil løbende 
blive udstillet på fabrikken.

Workshop: Lørdag den 17. og søndag den 
18. august, samt lørdag den 24. og søndag 
den 25. august. Tider: kl. 11.00, kl. 13.00. kl. 
15.00. Hver workshop har 1 times varighed.

SØNDAG
18. AUGUST

KL. 20.00 
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Denne aften er en enestående mulighed for 
at høre om årets kunstværker i udstillingen.

Direktør for Gobelinerne fra Mobilier Natio-
nal Marie-Hélène Bersani kommer fra Paris 
og fortæller den spændende historie der lig-
ger bag tilblivelsen af de berømte gobeliner, 
som er vævet efter nogle af verdens store 
kunstneres værker. Gobelinerne bliver i dag 
betragtet som en af Frankrigs nationalvær-
dier. Der er tolk til denne fortælling.

På rundvisningen i kunstudstillingen møder 
man flere af kunstnerne ved deres værker, 

hvor de giver publikum et personligt indblik i 
deres kunst og tankerne der ligger bag.

I særudstillingerne vil Michael Arleth fortælle 
om sin smykkekunst og i Double Happiness 
udstillingen med, ”dansende” papirklip for-
tæller Steen Koerner og Joakim Hjejle os om 
den ældgamle papirklip-tradition, nu koblet 
med hip-hop kulturen. I udstillingen opfører 
kunstnerne en lille spændende dansefore-
stilling, som visuelt forener de to kunstarter.

Aftenen afsluttes med et glas vin og samvær 
med kunstnerne.
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ONSDAG TORSDAG
22. AUGUST KL. 20.00 

21. AUGUST 
KL. 20.00 

I et samarbejde med Museum Lolland Fal-
ster og Lys over Lolland kan man opleve en 
storytelling og en stemningsfuld koncert i 
museets spændende udstilling ”Stilleben på 
bordet”. Det er 6 kvinder der bor på godserne 
Knuthenborg, Kærstrup, Søholt, Søllestedga-
ard, Frederiksdal og Rudbjerggaard, som hver 
især har skabt et bord til udstillingen med ef-
fekter, som beskriver deres nutidige, travle liv 
i et samspil med det historiske på godserne. 

Denne stemningsfulde aften vil udstillerne 
give en personlig fortælling om deres borde 
i udstillingen, og tankerne der ligger bag den 
måde de har udformet dem på.
 
Aftenen afsluttes med en koncertforestilling 
med sopran Bibiana Nwobilo og guitarist Jo-
nas Skielbo, som er bosiddende i Wien. De har 
personligt sammensat denne koncert til afte-
nens event. 

Ghita Nørby har et tæt kendskab til digtene, 
da hun sammen med Prinsen for år tilbage 
har oplæst digtene – Prins Henrik på fransk 
og Ghita Nørby på dansk. 

Mezzosopran Andrea Pellegrini sammen 
med pianist Carol Conrad, supplerer digtene 
med sin vidunderlige stemme. Hun er en af 

de mest efterspurgte sopraner i landet, og 
hun mestrer at placere klassisk musik i nye 
kontekster. Denne aften vil kunstneren ind-
flette franske viser i sit repertoire. Andrea 
Pellegrini har modtaget flere priser, bla.  
Reumerts Talentpris. 

Aftenens forestilling er i Café Tid.

EN FRANSK INSPIRERET POESI 
AFTEN MED GHITA NØRBY OG 
SOPRAN ANDREA PELLEGRINI

TIDENS HERREGAARDSLIV
EN AFTEN PÅ REVENTLOW MUSEET 
I STEARINLYSENES SKÆR

Der vil indgå et glas 
vin med macaron 
i arrangementet.
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Foto: Lis Kaspers

PRINS HENRIKS DIGTE

Som en gestus til den store franske gobelin-
udstilling og den franske kultur har vi den 
glæde, at skuespiller Ghita Nørby helt eks-
traordinært giver en sjælden poesi oplevel-
se med oplæsning af Prins Henriks stærke 
og smukke digte.



JAPANSK LØRDAG
24. AUGUST

KL. 18.00 

FREDAG
23. AUGUST
KL. 18.00 

SKØNHED
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JAPANSK INSPIRERET 
AFTEN MED HAVEANLÆG, 
KUNST, DANS OG SUSHI 
PÅ GODSET KÆRSTRUP

Den ”hemmelige” store, smukke japanske 
have på Kærstrup har ikke tidligere været 
åben for publikum. Nu åbner Lys over Lolland 
op for haven i samarbejde med godsets eje-
re, hvor publikum 2 aftener kan opleve have/
kunst og sushi/danseforestilling.

Haven blev grundlagt i 1974-75 af havearki-
tekt H.C. Skovgaard, som havde stor viden 
om den japanske haveæstetik. Det er uvirke-
ligt at køre gennem de lollandske, dyrkede 
marker for pludselig at havne i en eksotisk 
japansk have – det er magisk. Mellem havens 
klippede gevækster, fine buede broer og et 
lille japansk thehus, udstiller keramiker Lars 

Dynes keramiske værker, som overraskende 
indgår i anlægget og tilfører haven en ekstra 
kunstoplevelse. 

Aftenen starter med en spændende havevan-
dring, hvor godsejer Marie-Pierre Boel Andre-
sen fortæller om haven. I en sidebygning i par-
ken fortsætter aftenen, hvor eksperten i Sushi, 
Anton Weye Tranberg, serverer en specielt 
lækker sushi menu i det iscenesatte oriental-
ske spiserum med ilden tændt i pejsen. Som et 
ekstraordinært indslag har scenograf og dan-
ser Steen Koerner skabt en danseforestilling til 
aftenen med titlen ”Når en Japansk have dan-
ser et sommer eventyr”. Sammen med hans 
bedste dansere oplever man mødet mellem 
streetdansen og balletten – en kærligheds hi-
storie i musik, bevægelse og lys.

Dansere: Steen Koerner, Lyylia, Ibrahim, Malte
Musik: Yo Akim Hjejle
Kontrabas: Andreas Bennetzen

Adresse: Kærstrupvej 17, 4960 Holeby



Åben hverdage 
fra 11.30 – 20.00

Åben begge
weekender fra 

11.00 – 20.00

I nye spændende rum på fabrikken er 
der under Lys over Lolland en lækker 
pop up café, hvor man kan nyde hjem-
melavede frokostretter, kaffe og kager, 
vin, øl mm. Om aftenen tilbydes lette 
varme middagsretter, lavet af de bed-
ste lokale råvarer. Det er kokken Su-
sanne Bruun, som  står for det kulina-
riske i den stemningsfulde café.

ONSDAG 21. AUGUST KL. 17.00
Poetisk “blå time” i vores Café TID, hvor 
Eva Matjeka læser egne digte op fra bo-
gen ”Har du Tid” akkompagneret af pia-
nist Vibeke Dietz og sang af Finn Møller. 
Gratis entré til arrangementet.

BORDBESTILLING 

25 37 95 82
Lys over Lollands afslutningskoncert er en helt enestå-
ende hyldest til den folkekære digter, forfatter og pianist 
Benny Andersen, som ville være fyldt 90 i år. Koncerten 
bliver ført an af Dissing & Las, og de vil fremføre sange fra 
Svantes Viser - både som vi kender dem og i spændende 
nyfortolkninger, når sangeren Maria Bramsen træder ind 
på scenen som gæsteoptræder til koncerten.

25. AUGUST KL. 20.00 

HYLDEST TIL BENNY ANDERSEN ANFØRT AF DISSING & LAS
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SØNDAG
AFSLUTNINGSKONCERT

”Benny ville have syntes godt 
om det, han elskede en god 
fest”. Sådan siger Las Nissen 
og brødrene Rasmus og Jonas 
Dissing om hyldestkoncer-
ten for den folkekære digter. 
Brødrene Dissing og Las har 
kendt Benny Andersen hele 
deres liv og spillet sammen 
med Bennys bedste ven, Povl 
Dissing, i mange år. Benny An-
dersen døde i august 2018.

Hyldestkoncerten har kun væ-
ret spillet én gang tidligere på 
Det Kongelige Teater i som-
mer, så vi er stolte og glade 
over, orkestret ønsker at give 
publikum mulighed for at op-
leve denne unikke koncert.

CAFÉ
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Torsdag den 22. august:
Oplev Sakskøbing Mandskor  
i Kunstudstillingen kl. 16.00. 

Udstillingerne 
Er åbne dagligt kl. 10.00 - 20.00.
På åbningsdagen kl. 18.00 - 20.00. 
Entré til udstillingerne 60 kr. 
Børn t.o.m. 15 år gratis adgang.

Information i øvrigt 
www.lysoverlolland.dk
Alice Jørgensen • Tlf. 21 62 02 42

Kunstnerisk leder
Susanne Grue Jørgensen
Frisenlundvej 4 • 4920 Søllested
Tlf. 20 48 30 03
susanne@lysoverlolland.dk

SAKSKØBING

Sydmotorvejen

RØDBYHAVN

SAXK JØBING 
SUKKERFABRIK

NYKØBING F.

Stadionvej
Kroggårdsvej Nykøbingvej

Guldborg
vej

N
ykøbingvej

Nykøbingvej

Nykøbingvej

Sydmotorvejen

E47

E47

KØBENHAVN

KØB BILLETTER PÅ: 
WWW.BILLETTEN.DK
(SØG PÅ LYS OVER LOLLAND) ELLER HER:

Lys over Lolland 
Sukkerfabrikken 26
4990 Sakskøbing

Offentlig transport
www.rejseplanen.dk (tog og bus)
www.regionstog.dk (tog)
www.dinoffentligetransport.dk 
(DOT - Movia, DSB)

Nakskov Turistbureau
Axeltorv 3 • 4900 Nakskov
Tlf. 54 92 21 72 • visitnakskov@lolland.dk

Maribo Turistbureau
Banegårdspladsen 11 • 4930 Maribo
Tlf. 54 78 04 96 • visitmaribo@lolland.dk

Sakskøbing Infohus/Turistbureau
Torvet 1 • 4990 Sakskøbing
Tlf. 53 35 87 61 • visitsakskoebing@hotmail.com
 
Nykøbing Falster Turistbureau
Færgestræde 1a • 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 13 03 • turist@museumlollandfalster.dk

Der er ekspeditionsgebyr ved køb af billetter alle salgsteder. Evt. resterende billetter kan købes ved indgangen.
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