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VELKOMMEN TIL SVANEKEGAARDEN 
2016

I Svaneke, ikke langt fra havnen, i en af byens ældste 
købmandsgårde ligger et aktivt kulturcenter.

Året igennem kommer store og gode kunstnere og underholder 
publikum med det bedste af det bedste.
Det har de gjort i 25 år, og vi glæder os til, at de fortsætter i de 
næste 25 år.

Året 2016 vil bære præg af gårdens 25-års jubilæum, og 
selvom vi endnu ikke løfter sløret for alle overraskelser, kan vi 
røbe, at ugen den 6.-12. juni vil stå i jubilæets tegn med mange 
spændende arrangementer.

Året igennem er her koncerter og teater af høj kvalitet og 
underholdningsværdi, samt udstillinger med værker af dygtige 
kunstnere.

Sommeren byder på jazz, rock og klassisk musik. Desuden lun 
bornholmsk humor og musical- og opera masterclasses med 
åbne prøver og afsluttende koncerter.

Børnene er naturligvis også tilgodeset, med både klassiske og 
rytmiske musikfortællinger og teater.

Og når sommeren går på hæld, skruer vi lidt ned for musikken 
og op for litteratur, foredrag, oplæsninger og teater.

Men gå på opdagelse i programmet og se, om der ikke 
skulle være noget, der frister og husk, at hjemmesiden www.
svanekegaarden.dk løbende opdateres, da der ofte kommer 
nye og spændende arrangementer til i årets løb.
 
Vil du følge os endnu tættere, så ’synes om’ og følg os på 
www.facebook.com/Svanekegaarden/

På gensyn på Svanekegaarden.

Mie Hjort
Administrator



K A L E N D E R  2 0 1 6
24.  marts  Niels Skousen solo
30. marts  Kresten Osgood,  Gilbert Holmstrøm, Anders Christensen
19. marts-17. april Bornholms Censurerede Forårsudstilling
  Fernisering 18. marts
3. april  Helle Helle. LitteraturforumBornholm
16. april  Den russiske og nordiske sjæl
  med Gitta-Maria Sjöberg og Poulina Fradkina
17. april  Jan Larsen - Kineserne kommer..?
22. april-29. maj Jens Peter Helge Hansen. Udstilling
  Fernisering 21. april
30. april  Sonja Vesterholt - Smil, tragedier og saltagurker
5.-8. maj  Bornholms Kunstrunde
8. maj  Kristian Jørgensen møder Den Faste Trio (Musikhuzet)
Maj-juni  Halløj på Falderebet. Helger & Larsen
16. maj  Georg Metz - Der er et land
17. maj  Poul Nesgaard - Lykkens Pamfilius
29. maj  Solisterier - Nis Bank-Mikkelsen
1. juni  Emil de Wall, Gustav Ljunggren, Søren Kjærgaard feat. Nulle 
4. juni-7. august Gerd Hiort Petersen & Hans Munck Andersen. Udstilling  
  Fernisering  3. juni
4. juni-7. august Mit Bornholm. Ulla Høst udstiller i teatersalens foyer
6.-12. juni  Svanekegaardens 25-års jubilæum
26. juni  Midsommer-soiré. Åstrand & Salo  
27. juni  Musikalsk fortælling med Yasmin, Sal, Preben, Jacob
29. juni  A Tribute to Hugo Rasmussen. Jakob Dinesen Trio
4.-7. juli  Musical masterclass. Åbne prøver
8. juli  Musical masterclass koncert
15. juli  Klassisk for børn. Carl Nielsen Kvintetten 
16 .juli  Carl Nielsen Kvintetten 
16. juli  Kunst- og kunsthåndværkermarked
19.-22. juli  Opera masterclass. Åbne Prøver
23. juli  Opera masterclass koncert 
28. juli  Et Tango eventyr. TangoCatz
29. juli  TangoCatz
1.-3. august  Tim Frederiksen. Trio Sastia. Åbne prøver
3. august  Preben Harris - Mit Bornholm
4. og 5. august Et sted som ingen ser. Teater Gyda
5.-7. august  Tim Frederiksen. Nightingale String Quartet. Åbne prøver
12. august  Trio Vitruvi
13. august-2. oktober Flugten gennem et splittet Europa. Fotoudstilling 
  Fernisering 12. august
17. august  Birgitte Sooijn m. Christina von Bülow og Ben Besiakow 
24. august  Kristin Korb med Snorre Kirk og Magnus Hjorth 
26. august  Bjarne Kure ”Sjov”
1. september Michael Hardinger Trio
4. september Mads Nygaard om Venligboerne
18. september Dorrit Willumsen, LitteraturforumBornholm
24. september Bornholms Kulturuge ”BRUD” 18.-25. september
Oktober  Solisterier - Præsenteres af Dansk Solistforbund
8. oktober-6. november Efterårsudstilling 
  Fernisering 7. oktober
21. oktober  Nancy Harms feat. Janus Templeton Trio
28. oktober  Sylvi. Teater 
30. oktober  Jens Andersen, LitteraturforumBornholm
6. november  Lars, Dennis og de underjordiske
10. november Med hovedet i himlen og fødderne på jorden  
  Kabaret.  Anne Karin Broberg og Susanne Breuning
12.-13. november Kunst- og kunsthåndværkermarked
19. nov.-30.december Juleudstilling
  Fernisering 18. november
20. november Alen Meskovic, LitteraturforumBornholm
2.-4. og 9.-11. december  Niels Peters Jul. Teater
6. december I poesiens tegn. Sten Kaalø og Peter Poulsen



  K L A S S I S K 

16. APRIL  DEN RUSSISKE OG NORDISKE SJÆL  
  GITTA-MARIA SJÖBERG, 
  POULINA FRADKINA

26. JUNI  MIDSOMMER-SOIRÉ 
  ÅSTRAND & SALO

16. JULI  CARL NIELSEN KVINTETTEN

29. JULI  TANGOCATZ

12. AUGUST TRIO VITRUVI

  R Y T M I S K
  
24. MARTS  NIELS SKOUSEN SOLO

26. AUGUST BJARNE KURE “SJOV”

1. SEPTEMBER MICHAEL HARDINGER TRIO

  J A Z Z 

30. MARTS  KRESTEN OSGOOD TRIO
  KRESTEN OSGOOD, GILBERT 
  HOLMSTRØM, ANDERS CHRISTENSEN

8. MAJ  KRISTIAN JØRGENSEN MØDER
  DEN FASTE TRIO

1. JUNI  EMIL DE WALL, GUSTAV LJUNGGREN  
  OG SØREN KJÆRGAARD FEAT. NULLE 

29. JUNI  A TRIBUTE TO HUGO RASMUSSEN
  JAKOB DINESEN TRIO

17. AUGUST BIRGITTE SOOIJN MED CHRISTINA
  VON BÜLOW OG BEN BESIAKOW

24. AUGUST KRISTIN KORB MED SNORRE KIRK
  OG MAGNUS HJORTH

21. OKTOBER NANCY HARMS 
  FEAT. JANUS TEMPLETON TRIO

  B Ø R N

27. JUNI  MUSIKALSK FORTÆLLING
  YASMIN, SAL, PREBEN OG JACOB

15. JULI  KLASSISK FOR BØRN 
  CARL NIELSEN KVINTETTEN

28. JULI  ET TANGO EVENTYR
  TANGOCATZ

4.-5. AUGUST ET STED SOM INGEN SER
  TEATER GYDA

P R O G R A M
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  L I T T E R AT U R

3. APRIL  HELLE HELLE

18. SEPTEMBER DORRIT WILLUMSEN - NÆR OG FJERN

30. OKTOBER JENS ANDERSEN -BIOGRAFI
  ASTRID LINDGREN

20. NOVEMBER ALEN MESKOVIC - ENMANDSTELT

  M A S T E R C L A S S

4.-7. JULI  MUSICAL MASTERCLASS. ÅBNE PRØVER

8. JULI  MUSICAL MASTERCLASS KONCERT

19.-22. JULI OPERAMASTERCLASS. ÅBNE PRØVER

23. JULI  OPERAMASTERCLASS KONCERT
 
1.-3. AUGUST TIM FREDERIKSEN. TRIO SASTIA
  ÅBNE PRØVER

5.-7. AUGUST TIM FREDERIKSEN. NIGHTINGALE   
  STRING QUARTET. ÅBNE PRØVER

  
  C A F E A R R A N G E M E N T E R 

  F O R E D R A G - LY R I K

17. APRIL  JAN LARSEN
  KINESERNE KOMMER...?

30. APRIL  SONJA VESTERHOLT
  SMIL, TRAGEDIER OG SALTAGURKER

16. MAJ  GEORG METZ
  DER ER ET LAND

17. MAJ  POUL NESGAARD
  LYKKENS PAMFILIUS

3. AUGUST  PREBEN HARRIS
  MIT BORNHOLM

4. SEPTEMBER MADS NYGAARD OM VENLIGBOERNE

6. NOVEMBER LARS, DENNIS OG DE UNDERJORDISKE

6. DECEMBER I POESIENS TEGN
  STEN KAALØ & PETER POULSEN

   T E AT E R

MAJ   HALLØJ PÅ FALDEREBET
  HELGER & LARSEN

28. OKTOBER SYLVI 

10. NOVEMBER MED HOVEDET I HIMLEN OG 
  FØDDERNE PÅ JORDEN. KABARET 
  ANNE KARIN BROBERG OG 
  SUSANNE BREUNING
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2.-4. & 9.-11. DEC. NIELS PETERS JUL

14. FEBRUAR 2017 ONDSKABEN. FOLKETEATRET

2. MARTS 2017 SÅ’ DET. JACOB MORILD

   U D S T I L L I N G E R

19. MAR-17. APR BORNHOLMS CENSUREREDE 
  FORÅRSUDSTILLING

22. APR-29. MAJ JENS PETER HELGE HANSEN 
  FERNISERING 21. APRIL

4. JUNI-7. AUGUST GERD HIORT PETERSEN &
  HANS MUNCK ANDERSEN
   FERNISERING  3. JUNI

4. JUNI-7. AUGUST MIT BORNHOLM
  ULLA HØST I TEATERSALENS FOYER
  FERNISERING  3. JUNI

13. AUG-2. OKT FLUGTEN GENNEM ET SPLITTET EUROPA
  SET AF POLITIKENS FOTOGRAFER  
  FERNISERING 12. AUGUST

8. OKT-11. NOV EFTERÅRSUDSTILLING
  FERNISERING 7. OKTOBER

19. NOV-30. DEC JULEUDSTILLING
  FERNISERING 18. NOVEMBER

  K U N S T M A R K E D E R

16. JULI  KUNST OG 
  KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED

12.-13. NOVEMBER SKAL DU HAVE NY KUNST -
  ELLER HAR DU FOR MEGET?

  F L E R E
  O P L E V E L S E R  

5.-8. MAJ  BORNHOLMS KUNSTRUNDE

29. MAJ  SOLISTERIER
  NIS BANK-MIKKELSEN

OKTOBER  SOLISTERIER 
  PRÆSENTERES AF DANSK 
  SOLISTFORBUND

6.-12. JUNI  SVANEKEGAARDENS
  25-ÅRS JUBILÆUM

18.-25. SEPTEMBER BORNHOLMS KULTURUGE - BRUD
  I SVANEKE 24. SEPTEMBER

  GENERELLE OPLYSNINGER
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DEN RUSSISKE OG NORDISKE SJÆL

Sopranen Gitta-Maria Sjöberg og pianisten Poulina Fradkina 
har haft fjorten intensive arbejds- og prøvedage på Svaneke-
gaarden, som også lægger hus til premieren på parrets 
kommende koncertrække.
På programmet er der blandt andet Sibelius, Matti Borg samt 
norske og danske sange, og fra det russiske repertoire bliver 
der lejlighed til at høre Mussorgski's barnekammersange og 
Rachmanninoff. 
Lørdag 16. april kl. 17.00
Billetter: kr. 150

 

MIDSOMMER-SOIRÉ MED ÅSTRAND & SALO
 

Koncertmester, violinist Christina 
Åstrand og pianisten Per Salo, 
begge fra DR’s Symfoniorkester, 
byder på en let og liflig midsom-
mer-soiré med fortælling og klas-
siske perler. De, der hørte duoen 
i 2015, fik en intens, musikalsk 

opleveLse ud over det sædvanlige, og vi glæder os til at høre, 
hvad de vil divertere publikum med denne gang.
Søndag 26. juni kl. 17.00
Billetter: kr. 150 incl. 1 glas vin

CARL NIELSEN KVINTETTEN

Også i 2016 har Svaneke-
gaarden Carl Nielsen 
Kvintetten på programmet: 
Kenny Aaberg Larsen, fløjte, 
Malmø Operaen, Christian 
Vinther, horn, Sjællands  
Symfoniorkester, Daniel Bogo-
rad, obo, freelance, Magnus Koch Jensen, fagot, 
Det Kongelige Kapel samt Nicolai Eghorst, klarinet, 
Sønderjyllands Symfoniorkester.
Kvintetten har trods sin unge alder vundet et utal af præmier 
og priser, i 2014 blev de nr. 2 i P2's Kammermusikkonkurrence 
og i 2015 vandt de 1. prisen ved Carl Nielsen International 
Chamber Music Competition – samt prisen for bedste 
fortolkning af Carl Nielsens musik.
Hvad de vil spille? Ja det er en overraskelse, som de først 
afslører, når vi nærmer os dagen.
Lørdag 16. juli kl. 19.30
Billetter: kr. 180 
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TANGOCATZ!
- en stærk strøm af lidenskab, melankoli og vildskab

En aften med TangoCatz! er en 
medrivende rejse gennem 
universelle og almenmenneskelige 
følelser, stemninger og tilstande. 
I den traditionelle tango, såvel som 
i Astor Piazzollas musikalske
univers, beskrives tristhed, sorg, 
nostalgi, håb og glæde, og man suges ind i en stærk strøm af 
lidenskab, melankoli og vildskab.
Tango er en måde at leve på; at udtrykke følelser og derved 
forstå vores passioner, også i forhold til den verden vi lever i.
TangoCatz! repertoire spænder vidt, og består bl.a. af danse-
venlig traditionel tango fra 30'ernes og 40'ernes Buenos Aires 
og værker af den ny tangos mester Astor Piazzolla. Derudover 
samarbejder gruppen med komponister i ind- og udland.
 Alle musikere er dybt fascinerede af tangomusikken og netop 
drømmen om at bevæge sig i et musikalsk ”cross-over” af 
genrer, har fået de fire erfarne klassisk uddannede musikere til 
at forene sig i ensemblet TangoCatz!
Fredag 29. juli kl. 19.30
Billetter: kr. 160

TRIO VITRUVI
Alexander McKenzie, piano, Niklas Walentin, violin
Jacob la Cour, cello

Trio Vitruvi vandt DR P2 Musiks Kammermusikkonkurrence 
2014. De vandt juryens og publikums hjerter og fik både
1. prisen og Publikumsprisen. Kort tid efter konkurrerede Trio 
Vitruvi sig til 1. prisen i 15th Jurmala International Music 
Competition.
Anmeldere har skrevet om trioen: “Det er det man kalder 
kammermusik. At tre bliver til én. At trioen er en organisme…” 
Michael Bo, Politiken, april 2014 
Aftenens repertoire bliver klavertrioer af Haydn, Schubert samt 
Ernest Chausson, hvor Trio Vitruvi udforsker musikken 
og tilfører den sine egne stærke fortolkninger.
Fredag 12. august kl. 19.30
Billetter: kr. 180                         
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NIELS SKOUSEN
SOLO
Ingen påske i Svaneke-
gaarden uden Niels Skousen, 
rock-veteranen med de 
karakteristiske tekster og den 
småhæse vokal. 

BJARNE KURE
Det é jo bâra for Sjov

MICHAEL HARDINGER TRIO

I sit unikke univers af lyd fortæller Skousen historier, og kom-
mer med de betragtninger, der altid har karakteriseret ham. 
Hans smukke sprog, rørende historier og bidske kommentarer 
gør ham helt uundværlig på den danske musikscene. Den 
slags erfaring og nærvær kommer ikke gratis, og derfor har 
Skousen også et trofast publikum i alle aldre.
Skærtorsdag 24. marts kl. 19.30
Billetter: kr. 180          

Bornholms egen entertainer, 
Bjarne Kure, er på banen med 
sit 5. ”ENJ-MANJ-SJOV”.
Denne gang er Bjarne Kure 
ikke alene på scenen. 
Med sig – som en del af showet – har han Amanda Jespersen. 
Showet byder på helt nye sange, syng-med-sange og 
evergreens, og selvfølgelig nogle af de gamle kendinge. De 
underfundige historier, der binder sangene sammen, vil som 
sædvanlig blive leveret med lune og ægte overbevisning. 
Underholdning i høj ”bornholmer-klasse”.
Fredag 26. august kl. 19.30
Billetter: kr. 110

I øjeblikket turnerer Michael 
Hardinger, Jørgen Thorup og 
B-Joe Danmark tyndt og spiller 
for fulde huse sammen med 
det store Michael Hardinger 
Band, så vi er meget stolte 
over, at trioen har lyst til endnu 
engang at komme tilbage på Svanekegaarden, hvor det hele i 
sin tid startede. De herrer kræver vist ingen nærmere præsen-
tation, så der er kun tilbage at sige: Kom og besøg os den 
1. september og nyd de gamle Shubidua sange. 
Vi glæder os meget, og der plejer at være rift om billetterne.
Torsdag 1. september kl. 19.30
Billetter: kr. 230
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KRESTEN OSGOOD TRIO
Den svenske saxofonlegende 
Gilbert Holmstrøm, det danske 
basikon Anders Christensen og 
trommeslageren Kresten Osgood:
En trio i verdensklasse!

78-årige Gilbert Holmström har i 
mere end et halvt århundrede været 
vidt omkring musikalsk set: 
Fra bebop og latin til funk og freejazz. 
Kresten Osgood er blevet kaldt "det bedste der er sket i dansk 
jazz siden 80'erne", og på scenen kombinerer han et stålsat 
musikalsk fokus med spontan energi, fantasi og humor. 
Bassisten Anders Christensen er en meget travl herre. Han 
spiller både jazz og rock sammen med bl.a. Savage Rose og 
Caroline Henderson, og han var med i Raveonettes.
Onsdag 30. marts kl 19.30
Billetter: kr. 160
 
 

KRISTIAN JØRGENSEN MØDER DEN FASTE TRIO

Jazz-violinisten Kristian Jørgensen, bliver kaldt Svend 
Asmussens arvtager. Han leder  ”Kristian Jørgensen Kvartet”, 
og spiller ofte med Thor Backhausen og Paul Banks.
Med sin varme tone og sit levende, dvælende violinspil, fører 
Kristian Jørgensen den stolte danske jazzviolintradition videre 
på fornemste vis, og har bl.a. modtaget Ben Webster Prisen. 
Den Faste Trio består som sædvanlig af Michael Friis på bas, 
Lars Juul på trommer og Thor Backhausen på klaver.
Søndag 8. maj kl. 15.30
Forsalg: kr. 90. Dørsalg: kr. 110. Medlemmer af Jazzklub 
Bornholm kan købe forsalgsbillet for kr. 70 i Kulturbutikken og 
på Svanekegaarden. Koncerten er arrangeret af Musikhuzet.

EMIL DE WAAL TRIO FEAT. NULLE

En musikalsk konstellation på tværs af musikalske genrer og 
generationer debuterede på Copenhagen Jazzfestival 2011 
med en skøn rejse i musik - både nykomponeret, improviseret, 
jazz, world, beat, Ellington, Mingus, Chopin og alt, hvad hjertet 
kan begære. Deres debutalbum vandt en DMA (Danish Music 
Award) som Årets Danske Jazzudgivelse 2013.
Emil de Waal på trommer, Gustaf Ljunggren på alt muligt og 
Peter Rosendal på tangenter samt – selvfølgelig – Nulle og 
hans klarinet.
Onsdag 1. juni kl. 19.30
Billetter: kr. 180
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A TRIBUTE TO HUGO 
Jakob Dinesen Trio

Den nu afdøde jazzbassist Hugo 
Rasmussen trak fulde huse til 
Svanekegaarden fra 2010–2015.
Svanekegaarden har valgt at ære 
Hugo Rasmussen ved at invitere 
Jakob Dinesen (Sax), Heine Hans-
en (Klaver) og Per Møllehøj (Guitar) 
til at spille en koncert med en dejlig blanding af klassisk swing 
og tidlig bebop. Og mon ikke trioen vil sørge for en fantastisk 
aften i jazzens tegn og med gode minder.
Onsdag den 29. juni kl. 19.30
Billetter: kr. 180

BIRGITTE SOOJIN FEAT BÜLOW/BESIAKOV

To fremragende musikere og en sangerinde, som er noget helt 
særligt, har sat hinanden stævne på Svanekegaarden denne 
onsdag i august.
Saxofonisten Christina von Bülow og pianisten Ben Besiakov 
har vi haft den glæde at høre mange gange før, men for den 
norske sangerinde Birgitte Soojin er det debut på Svaneke-
gaarden.

En norsk nordmand fra den smukke ø Nøtterøy i Oslofjorden, 
adopteret fra Sydkorea, flyttet til København i 2006 for at læse 
teologi, og endt med at synge jazz – hvilket hun i øvrigt gør, 
som var hun født i USA og tidsmæssigt befandt sig i 1955 eller 
deromkring – jo, det er indbegrebet af Birgitte Soojin.
Birgitte Soojin er to gange nomineret til Danish Music Award i 
kategorien “The Best Vocal Jazz Album Of The Year".
Onsdag 17. august kl. 19.30
Billetter: kr. 180
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En magisk aften i august 2015 sluttede alt for hurtigt, og vi 
var ikke i tvivl om, at det måtte vi gentage, så flere kunne få 
chancen til at opleve denne fantastiske trio.

Det lykkedes, og vi glæder os til at genhøre og gense 
Kristin Korb på bas og vokal med swingende musik, historier 
og smittende humør. At synge og spille kontrabas samtidigt er 
ikke den letteste kunst i verden, men for Kristin Korb virker det 
totalt ubesværet. Og også denne gang bakkes hun fornemt op 
af Magnus Hjorth på piano og Snorre Kirk på trommer.
Onsdag 24. august kl. 19.30
Billetter: kr. 180

NANCY HARMS FEAT. JANUS TEMPLETON TRIO
Amerikansk gæstespil på Svanekegaarden  
 
Nancy Harms havde sin danske debut i september 2014 med 
en række koncerter på “The Standard” i København, samme år 
som hun - uden for Danmarks grænser - blandt andet spillede 
på Birdland og Kitano i New York, Sunset/Sunrise i Paris og 
Herr Nielsen i Oslo.
Koncerterne i København blev så stor en succes, at Niels Lan 
Doky inviterede hende igen i januar 2015, og siden da har hun 
spillet udsolgte koncerter på bl.a. Musikkens Hus i Aalborg, 
Dexter i Odense og Værket i Randers. 
Succesen er fortsat, og Nancy Harms seneste plade, “Dreams 
in Apartments” har fået store roser bl.a. i The Wall Street 
Journal (5 stjerner), NPR, All About Jazz og Jazz Weekly. 
Trioen består af Peter Rosendal på klaver, Graig Earle på 
kontrabas og Janus Templeton på trommer.
Fredag 21. oktober kl. 19.30
Billetter: kr. 180

KRISTIN KORB TRIO
- treasures the jazz tradition
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MUSIKALSK FORTÆLLING

og rytmiske lege. Musikken er afro og sangene på dansk med 
få afrikanske ord, som børnene kan lære.
Fredag 27. juni kl. 10.00
Billetter: Voksne: kr. 75. Børn: kr. 50

 

KLASSISK FOR BØRN
HVORDAN GØR MAN DET?
Carl Nielsen Kvintetten

Klassisk musik er faktisk ikke 
kedeligt, når Nicolai (klarinet), 
Daniel (obo), Kenny (fløjte), 

Musikfortælling med Yasmin 
på sang, Preben Carlsen på 
guitar, Sal Dibba på perkus-
sion og Jacob Dinesen på 
saxofon. Koncerten er for 
børn i alle aldre og lægger 
op til dans, hoppen, sang 

Christian (horn) og Magnus (fagot) finder på løjer på scenen.
Vi er rigtig spændte på, hvad de har fundet på. Det eneste 
vi ved er, at de måske skal løse et mysterium. Noget med 
hvordan musikere bærer sig ad med at ramme samme tone 
samtidigt! Ved du det? Vi ved det ikke, men vi glæder os til at 
finde ud af det. Måske dirigenten Andreas ved noget – han er 
nemlig også med. 
Aldersgruppe: ca. 5-11 år.
Fredag 15. juli kl. 10.00
Billetter: Voksne: kr. 75. Børn: kr. 50
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ET TANGO EVENTYR
En spændende fortælling
i ord og toner om de to små 
tangokatte Milonga og Carlos.

Med udgangspunkt i den farverige
og fascinerende argentinske tangomusik
kan børnene glæde sig til fortællingen om de to små frække 
og nysgerrige kattekillinger, som helt alene drager ud på vilde 
eventyr. Hør, hvordan de havner om bord på et stort fremmed 
skib, hvor der bliver spillet den dejligste musik og find ud af, 
om de nogensinde kommer hjem igen, for hvad gør man, når 
skibet pludselig sætter sig i bevægelse og er på vej langt væk, 
helt over på den anden side af jordkloden til tangoens land
Argentina.
Oplev alt det og meget mere i selskab med TangoCatz! 
og Sophus Simonsen
Torsdag 28. juli kl. 10.00
Billetter: Voksne: kr. 75. Børn: kr. 50
  

ET STED SOM INGEN SER 
Teater for de 4-10 årige
med Teater Gyda

Gudrun har grønne fingre, men hun bor i en boligblok uden 
altan og have. Heldigvis har hun fundet sit eget lille paradis 
nede i boligblokkens gård. Her har Gudrun adskillige planter 
og blomster - hun elsker det. Viceværten mangler imidlertid  
parkeringspladser, så stedet må holdes hemmeligt. Gudrun 
synger og taler til blomsterne og er overbevist om, at de for-
står. Pludselig, en dag er der en blomst, der svarer med en lille 
sprød stemme. 
En humoristisk og musikalsk forestilling om glæden ved at 
knytte venskaber, om angsten for at miste, og om alt det, der 
kan vokse: Blomster, fantasi og kærlighed.
Torsdag 4. august kl. 10.00 og 12.00
Fredag 5. august kl. 10.00
Billetter: Voksne: kr. 75. Børn: kr. 50 
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LITTERATURFORUMBORNHOLM
Sæson 2015/16

Den sidste forfatter i sæson 15/16 er Helle Helle, som 
præsenterer romanen ”Hvis det er”.
Helle Helle har helt sin egen stil, og for den er hun belønnet 
med et utal af priser, ligesom hun er oversat til adskillige 
sprog. Med nøgtern realisme indfanger hun hverdagens 
trivialiteter, hvor dramaet lurer under overfladen, i en stram
og underspillet form. 
Søndag 3. april kl. 15.30
Billetter: kr. 100

SÆSON 2016/17

LitteraturforumBornholm 
fortsætter succesen på 7. sæson
og til efteråret møder vi:

18. september Dorrit Willumsen, 
med den prisbelønnede, nye ”Nær og Fjern”.

30. oktober Jens Andersen, 
der har skrevet den fornemme, kritikerroste biografi 
om Astrid Lindgren.

20. november Alen Meskovic, 
der nu følger op på sin succesfulde debutroman ”Ukulele-jam” 
med ”Enmandstelt”, som udkommer i maj 2016.

Tilmelding åbner 1. juni 2016
For foråret 2017: Hold øje på www.svanekegaarden.dk  

 L
IT

T
E

R
A

T
U

R

16



 
 

MUSICAL MASTERCLASS

For tredje år i træk samarbejder Svaneke-
gaarden med Monica og Christian 
Einarsson om en masterclass for musical-
artister. Under forløbet bor og arbejder 
deltagerne på Svanekegaarden, og en del 
af prøverne vil som sædvanlig være åbne 
for publikum, der hér kan få et unikt indblik 
i det professionelle liv som skuespiller, 
musicalartist og danser. 
Et liv, der fordrer stor fleksibilitet og 
dristighed af kunstneren, som i arbejdet 
med sig selv og sin stemme konstant må 
være klar til at møde de udfordringer og de 

mange facetter, faget indeholder.
Hver deltager arbejder med 2-3 sange, som de fremfører ved 
den afsluttende offentlige koncert i Svanekegaardens teatersal.
Åbne prøver 4. - 7. juli  
De endelige tider oplyses på www.svanekegaarden.dk
Fri entré

 MUSICAL KONCERT
- med deltagerne i musical masterclass

Masterclassens deltagere giver publikum en enestående 
mulighed for at opleve resultatet af tre døgns intensiv  
professionelt arbejde, når de ved en festlig koncert i 
Svanekegaardens teatersal fremfører resultaterne af det, 
de har arbejdet med i løbet af musical masterclassen. 
Fredag 8. juli kl. 19.30
Billetpris: kr. 120 
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OPERA MASTERCLASS

I 2016 er det femte gang Svanekegaarden 
afholder masterclass for unge operatalen-
ter, der også i år bliver undervist af opera-
sanger Gitta-Maria Sjöberg og dramaturg 
og instruktør Mette Borg. Ved flyglet sidder 
uundværlige Karin Holm.
Forud for den afsluttende koncert arbejder 
sangerne sangteknisk, udtryksmæssigt og 
dramaturgisk med to lieder eller arier. En 
del af prøverne vil være åbne for publikum, 
som her kan få et sjældent indblik i en 
operasangers arbejde. 

Åbne prøver 19. - 22. juli  
De endelige tider oplyses på www.svanekegaarden.dk
Fri entré
 

OPERA KONCERT
- med deltagerne i opera masterclass

Deltagerene i årets opera masterclass fremfører de arier og
lieder, de har indøvet, ved den afsluttende koncert i Svaneke-
gaardens teatersal med Karin Holm ved flyglet. Hér er en 
enestående chance for at høre de unge operatalenter fortolke 
det, de har lært på masterclassen. 
”Et yderst vellykket eksperimentarium” og ”En flot aften” skrev 
pressen om sidste års masterclass koncert.
Lørdag 23. juli kl. 19.30
Billetter: kr. 120

BORNHOLMS MUSIKFESTIVAL  
- afholder åbne prøver på Svanekegaarden

Underviser er Tim Frederiksen, Trio Sastia med Christine 
Bernsted, violin, Saga de Léon, cello, Xenia Frederiksen, 
klaverunderviser mandag 1. august – onsdag 3. august

Koncert i Aa Kirke torsdag 4. august kl. 20.00 
Program: Schubert klavertrio i B-dur, d898 og Brahms 
klavertrio i c-mol, op. 101

Nightingale String Quartet med Gunvor Sihm, violin, Josefine 
Dalsgaard, violin, Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, 
Louisa Schwab, cello - underviser 
fredag 5. august – søndag 7. august 

Koncert i Aa Kirke mandag 9. august kl. 20.00
Program: Strygekvartetter af Beethoven, Langgaard og Ligeti.
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KINESERNE KOMMER…? 
Foredrag med Jan Larsen

Det aktuelle foredrag om Kina, 
kineserne, etik og værdier i den nye 
supermagt.
I seks år var Jan Larsen TV-Avisens 
korrespondent i Kina. Med dette 
foredrag fortæller han, hvorfor det er 
så vigtigt at forstå, hvordan kineserne 
tænker og har indrettet samfundet. Med en blanding af per-
sonlige oplevelser og brug af lyd, billeder og TV-klip kommer 
han ind bag facaden. Både hos dem der bestemmer i den 
kommende supermagt – og de 1,35 milliarder kinesere, der 
arbejder i ”verdens fabrik” og på hvilken måde det påvirker os 
i Danmark.
Arr. af Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening
Søndag 17. april kl. 15.30
Billetter: kr. 100. Medlemmer: kr. 75

SMIL, TRAGEDIER OG 
SALTAGURKER
Foredrag ved forfatter og 
filminstruktør Sonja Vesterholt

Foredraget er baseret på den 
anmelderroste bog ”HUNDEN 
ER RASK, fortællinger fra mit liv 
i Sovjet”. En erindringsbog der 
bygger på autentiske historier fra 
Sonja Vesterholts eget liv. Under 
sin opvækst og unge år i Leningrad 
(nu Skt. Petersborg), tiltrækker hun sig magthavernes op-
mærksomhed ved at sætte spørgsmålstegn ved den totalitære 
ideologi.
Det er et evigt aktuelt foredrag om hverdagen, absurditeten og 
overvågningen, om en kærlighed, der bliver nøje fulgt af KGB, 
og får langtrækkende konsekvenser og om den fortsatte kamp 
mod totalitære tendenser og systemterror i alle samfund.
Arr. af Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening
Lørdag 30. april kl 15.30
Billetter: kr. 100. Medlemmer: kr. 75 
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DER ER ET LAND
Foredrag med Georg Metz
Danmarkshistorien i sidelys
i digt og sang

Brorsons officielle pietisme og 
sideløbende skabstilbøjeligheder, 
Stubs frie, fattige kunstnerliv der pegede fremad, Ingemanns 
gru og historiske ballader så fjernt fra sammes fromme sange, 
Drachmanns pragmatiske vægelsind mellem romantik og det 
moderne, Aakjær og gudløsheden, som han delte med en 
hel generation af store lyrikere, modernisternes afstand til 
det nationale og krigeriske, som erfaring fra verdenskrigenes 
århundrede. Og meget, meget mere.
Arr. af Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening
Mandag 16. maj (2. pinsedag) kl. 15.30 
Billetter: kr. 100. Medlemmer: kr. 75

LYKKENS PAMFILIUS
- et liv i spring over det lave 
gærde, med et skandaløst 
mellemspil

En aften med Poul Nesgaard og fabuleren over livet og alt 
hvad deraf følger.
Hvordan formen bliver en del af indholdet. Hvordan der bliver 
mening med galskaben.
Præstesønnen, der blev smidt ud af gymnasiet, ansat først 23 
år i Danmarks Radio, og 22 år som rektor på filmskolen.
Tirsdag 17. maj kl. 19.30
Billetter: kr. 100 

MIT BORNHOLM
 - en aften med Preben Harris

Den myreflittige skuespiller, instruktør og fhv. teaterchef 
Preben Harris skrev i 2004 en meget personlig kærligheds-
erklæring til Bornholm, hvor han har været gæst, siden han 
blev født i 1935. 
Denne aften vil Preben Harris læse op af sin bog og tage os 
med på en rundtur til de steder, som har været med til at forme 
hans liv og identitet. Det er både en tids- og erindringsrejse, 
hvordan det var, hvordan det blev oplevet, de umærkelige 
forandringer der hele tiden foregår, udviklingen og 
problemerne for øen. 
Onsdag 3. august kl. 19.30
Billetter: kr. 100
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MADS NYGAARD OM VENLIGBOERNE
 
Venligboerne startede i et gammelt opmagasineringsrum i 
Hjørring Asylcenter i efteråret 2014. Nu er 97 byer gået 
Venligboervejen. 150.000 danskere er med på vognen, 
og professor ved Yale University, Birgit Brander Rasmussen, 
har indstillet integrationsprojektet til Nobels Fredspris. 
Mød forfatter og medstifter Mads Nygaard.
Arr. af Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening
Søndag 4. september kl. 15.30
Billetter: kr. 100. Medlemmer: kr. 75
 

LARS, DENNIS OG DE UNDERJORDISKE

I 2006 udgav Dennis Gade Kofoed sin roman Brøndtjætten, 
hvor forholdet mellem menneskene og de underjordiske står 
centralt. Antropologen Lars Christian Rømer har netop mod-
taget 2,5 mio. kr. af Det Frie Forskningsråd til et projekt, der 
skal kaste lys over bornholmernes forhold til de 
underjordiske. 
De to mødes nu til en underfundig snak om fiktion og 
virkelighed og om, hvordan det skjulte folk hænger sammen 
med den måde, Bornholmerne både historisk og i nutiden 
forholder sig til naturen og et lokalt landskab.
Arr. af Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening
Søndag 6. november kl. 15.30
Billetter: kr. 100. Medlemmer: kr. 75

 
 

I POESIENS VERDEN

I sommeren 2015 blev Sten Kaalø 70 og Peter Poulsen 75; 
Sten Kaalø udgav ”Mens lyset vokser”, og Peter Poulsen 
markerede sit kvarte århundrede med ”Aflytning af stilheden”.
De to venner har digtet igennem mere end et halvt hundrede 
år, og det gør de stadigvæk. Begge har rejst landet tyndt og 
læst op af egne værker og de er fulde af poetisk musikalitet, 
ømhed, humor og harme.
Denne aften gør de et fælles forsøg på at aflokke poesien nogle 
af dens hemmeligheder, og det bliver bestemt ikke kedeligt.
Arr. af Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening
Tirsdag 6. december kl. 19.30
Billetter: kr. 100. Medlemmer: kr. 75

 21



 
 
 

 

HALLØJ PÅ FALDEREBET 
HELGER & LARSEN

Den frygtløse duo skyr ingen midler – de ruller det seje skyts 
ud og leverer frække, frontale verbalangreb i et spektakulært 
rolle- og forklædningsfyrværkeri. Har I mødt fru skibsreder 
Plask Plaskenskjold, kultursociolog Jørgen Andersen, nor-
maldanskeren Connie Knudsen og rideskoledomptrice Erna 
Iversen, så glæd jer til spritnye landvindinger fra det discount-
dramatiske overflødighedslager. Gå ikke glip af Helger og 
Larsen, når de planter et solidt horn i siden på det magtmis-
brugende, folkeforførende overdanmark.dk. Kom an!
Maj eller juni 2016 – find dato på www.svanekegaarden.dk 
Billetter: kr. 295, +65: kr. 250, u.25: kr. 200

SYLVIA

Forestillingen er et portræt af forfatterinden Sylvia Plath. 
En intim og intens monolog som fik flotte ord med på vejen 
allerede ved readingen.
Forestillingen er en dramatisering af Sylvia Plaths tekster fra 
”Glasklokken”, dagbøgerne og enkelte af hendes digte. 
Medvirkende: Pernille Lyneborg.
Fredag 28. oktober kl. 19.30
Billetter: kr. 190, +65: kr. 160, u.25: kr. 110

MED HOVEDET I HIMLEN OG 
FØDDERNE PÅ JORDEN

Cabaret-forestillingen “Med hovedet i himlen og fødderne på 
jorden” er en livsbekræftende, hjertevarm og morsom forestil-
ling om livet, efter man er fyldt 50. To veninder mødes til deres 
månedlige kaffesnak hos den ene af dem i hendes hus på 
landet. Snakken begynder - som den altid gør - om ganske 
almindelige ting, og når sluserne er åbne hos de to voksne 
kvinder i deres bedste alder, er det ikke småting, der vælter 
ud. Tag med på en positiv og musikalsk rejse med Susanne 
Breuning og Anne Karin Broberg om HVERDAGEN. 
En nutids-cabaret om livet lige nu, hvor publikum kan gen-
kende sig selv og går derfra med en følelse af, at vi alle har et 
ansvar for lykken.
Torsdag 10. november kl. 19.30
Billetter: kr. 250, +65: kr. 230, u.25: kr. 200

Garanti for latter og tankevæk-
kelsesteater med knaster. Ikke 
siden sidste årtusinde har I 
haft chancen for at se disse to 
koryfæ-hoveder live som sam-
lesæt på en stor scene. 
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NIELS PETERS JUL 

Svanekeaktørerne (SVAK) er i 2016 på banen med en festlig 
juleforestilling for hele familien. Den er selvfølgelig bygget over 
samme læst som alle klassiske juleeventyr er bygget over.
Alle må gennemgå en frygtelig masse problemer og for-
viklinger, før alt løser sig til sidst. Den savnede søn kommer 
hjem fra Amerika og alle kan fejre en eventyrlig og glædelig jul.
Fredag 2. december kl. 19.30
Lørdag 3. - søndag 4. december kl. 15.30
Fredag 9. december kl. 19.30
Lørdag 10. - søndag 11. december kl. 15.30
Billetter: kr. 60

ONDSKABEN 

Oplev Claes Bang i den anmelderroste monolog ”Ondskaben”, 
Jan Guillous’ personlige og rystende beretning om de forfær-
delige mishandlinger, han var udsat for som barn og ung. 
Monologen stiller skarpt på ondskabens anatomi – bliver man 
ond af at blive behandlet ondt? Eller kan man trodse daglig 
afstraffelse og ydmygelse og bevare godheden? Hvordan 
klarer man sig, når man kæmper mod en overmagt, uden at 
gribe til overmagtens uretfærdige midler? Og kan vold i visse 
situationer fungere som hævn og ligefrem forsvares?
Tirsdag 14. februar 2017 kl. 19.30
Billetter: kr. 190, +65: kr. 160, u.25: kr. 110 

 
SÅ’ DET

Tre Reumert-nomineringer 
i hhv. 2003, 2010 & 2015; 
Wilhelm Hansen Fonden’s 
store legat i 2014; De 
Danske Teaeterforeningers 
Hæderspris 2014; De Danske Teaterjournalisters Initiativpris 
2015….
Ku’ han så ikke bare slappe lidt af?!
Næhh…Jacob Morild fylder 50 i efteråret 2016 og hvis han 
er rigtig uheldig, så er han kun halvvejs i livet og stadig lige 
undrende over Dagens Danmark i al almindelighed og sin egen 
generation og dårskab i særdeleshed.
Men er der sket så meget, siden ”HVOR KOM DEN FRA?” – 
hans seneste solo-cabaret fra 2014?
Ja – der er da kommet en ny regering…eller…Verden er blevet 
større…eller…Men vejret er da blevet varmere og det er da 
altid noget…eller…Så’ Deeeeeeet…..
Torsdag 2. marts 2017 kl. 19.30
Billetter: kr. 250, +65: kr. 230. u.25: kr. 200
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BORNHOLMS CENSUREREDE FORÅRS-
UDSTILLING 2016

I 2016 afholdes Bornholms Censurerede Forårsudstilling
for attende gang.
Der er fernisering fredag 18. marts kl. 15.30-17.30.
Kl. 16 uddeles to studie- og rejselegater á 5.000 kr. tildelt af 
Bornholms Regionskommune og arrangøren.
Udstillingen er støttet af Sparekassen Bornholms Fond, 
Nordea-fonden, Færgen og Dagli´Brugsen i Svaneke. 

Udstillingsperiode: 19. marts - 17. april 
Åbent daglig kl. 13-16
Udstillingen er arrangeret af Svanekegaardens Kunst- 
og Kulturforening, hvis medlemmer kommer gratis ind. 
For andre er entreen kr. 25

JENS PETER HELGE HANSEN - MALERIER 

Efter uddannelsen som maler og grafiker på kunstakademiet i 
København, blev Jens Peter Helge Hansen i 1976 medlem af 
Koloristerne.
I naturen finder han sin foretrukne motivkreds, gerne med 
udgangspunkt i fugle, firben, frøer, fisk og insekter, gengivet 
som forenklede billedtegn, der som et uregelmæssigt mønster 
fordeler sig over fladen.
Jens Peter Helge Hansen har bl.a. solgt til Kobberstiksamlin-
gen, Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, Kastrupgård-
samlingen, Malmø Museum, Århus Kunstmuseum, Trapholt 
Kunstmuseum.
Han har lavet udsmykning til Rødovre ungdomsby, gavle: 
Sadolin og Holmblad, Teglmoseskolen, Herstederne, Kløver-
markskolen, Sønderborg, Tappehallen Carlsberg. Niels Brocks 
handelsskole. Frederiksberg Ny Posthus. Gavl: Zoologisk 
Museum København. IC 3 tog 91. Udsmykning af Københavns 
Byret. Miljøministeriet 93. Udsmykning af Østre Landsret.

Fernisering: Torsdag 21. april kl. 15.30
Udstillingsperiode: 22. april - 29. maj
Udstillingen åben fre-søn samt på helligdage kl. 13-16
Udstillingen er arrangeret af Svanekegaardens Kunst- og
Kulturforening, hvis medlemmer kommer gratis ind. 
For andre er entreen kr. 25
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GERD HIORT PETERSEN & 
HANS MUNCK ANDERSEN                                                   
UDSTILLER KERAMIK

Kunsthåndværkerparret Gerd Hiort Petersen og Hans Munck 
Andersen har begejstret i både ind- og udland, siden de blev 
færdiguddannede i 60’erne og begge blev ansat som frit
arbejdende kunstnere på Den Kgl. Porcelainsfabrik. 
I 1973 flyttede de til Bornholm, hvor de stadig bor og 
arbejder i Rø. De har hver især udviklet og forfinet deres 
teknikker gennem årene og er aldrig holdt op med at 
eksperimentere med materialer og form.

I alle årerne har de arbejdet og udstillet sammen; men de har 
markant forskellige personlige udtryk i deres værker. 
Hans Munck Andersen arbejder mest i porcelænsmasse, og 
han har forfinet ”pølseteknikken” sublimt i sine elegante skåle 
i pang- og pastelfarver. I de seneste år har han især arbejdet 
med terningeformen og organiske skulpturer. 
Gerd Hiort Petersen arbejder i større og voldsommere formater 
i bornholmsk stentøjsler og fortrinsvis i naturens farver. Hendes 
skåle og relieffer er ofte inspireret af klipperne, og hun blev 
tilbage i 60’erne kendt for at bemale sine store fade med 
abstrakte motiver. Op gennem 80'erne og 90'erne har hendes 
hovedværker været fremragende kirkeudsmykninger.
Svanekegaarden glæder sig til igen at åbne dørene for de to 
keramikeres værker af internationalt format.

(omtale af udstillingsperioden fortsætter næste side)
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I teatersalens foyer udstiller Ulla Høst samtidig akvareller.

"MIT BORNHOLM" 
- er først og fremmest det, vi alle føler: Nærheden til den store 
overvældende natur både vinter og sommer, siger Ulla Høst.

På Bornholm kan man bo langt væk fra alting og stadig være 
byen og hinanden ganske nær. 
Det er ikke blot det øde og vildsomme, klipper og hav og små 
vidunderlige lysninger i skoven, byer og huse, historien - det 
er selve tilgangen til det daglige liv, det er den måde Bornholm 
får mig til at opfatte hele tilværelsen på, også de små ting og 
menneskene. 
På Bornholm findes en egen inderlighed; man føler en 
livgivende sammenhæng i tilværelsen og kommer verden nær. 
Det giver igen ro.

Akvarellen er helt sin egen med sin lethed og sit eget spontane 
udtryk. I akvarellen er det selve papiret, der udgør den hvide 
farve. Man ser det hele tiden igennem de gennemsigtige farve-
lag. Akvarellen er som et prisme.
Det giver hele billedet en lethed, der passer så godt til de 
glasklare himle og lyset, vi har i Norden.
 

Fernisering fredag 3. juni kl. 15.30
Udstillingsperiode: 4. juni – 7. august
Udstillingerne er åbne alle dage kl. 13-16
Udstillingerne er arrangeret af Svanekegaardens Kunst-
og Kulturforening, hvis medlemmer kommer gratis ind. 
For andre er entreen kr. 25
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FLUGTEN GENNEM ET SPLITTET EUROPA
SET AF POLITIKENS FOTOGRAFER

Allerede før gummibåden fra Tyrkiet når kysten på den græske 
ø Lesbos, blæser jublen hen over vandet. De første unge 
mænd springer i land. De synger, beder, danser, græder. De 
takker hinanden og Gud og Allah. Der er mange børn, små 
som ikke kan gå endnu, andre der straks begynder at lege 
i vandet, flintre rundt mens de ser på deres forældre, som 
måske aldrig har været lykkeligere. Der er ældre mennesker og 
en mand, der bærer en kørestol ud af gummibåden og sætter 
en handicappet pige i stolen på den stenede strand. »Er det 
Grækenland?«, spørger en ung mand på fattigt engelsk. »Ja. 
Det er Grækenland. Det er Europa«. »Thank God«, siger han.
11,5 millioner mennesker, knap halvdelen af den syriske 
befolkning, er drevet på flugt. Heraf mellem 7 og 8 millioner 
internt. I december 2014 anslog FN, at over 220.000 menne-
sker var blevet dræbt i konflikten, mens mere end 12 millioner 
mennesker har brug for humanitær assistance i Syrien. Nu er 
nogen af dem her. På kontinentet med menneskerettigheder, 
velstand, demokrati og frihed.
Politikens fotografer har gennem mange måneder fulgt 
udviklingen og fortæller i billeder om nogle af udvandrerne
og flygtningenes rejse.
Fernisering fredag 12. august kl. 15.30
Udstillingsperiode: 13. august - 2. oktober
Udstillingen er åben alle dage kl. 13-16 frem til 31. august 
derefter fre-søn kl. 13-16
Udstillingen er arrangeret af Svanekegaardens Kunst- 
og Kulturforening, hvis medlemmer kommer gratis ind. 
For andre er entreen kr. 25

EFTERÅRSUDSTILLING
Offentligøres senere  - se www.svanekegaarden.dk
Fernisering fredag 7. oktober
Udstillingsperiode: 8. oktober - 6. november
Udstillingen er åben fre-søn kl. 13-16 og  alle dage i uge 42.
Udstillingen er arrangeret af Svanekegaardens Kunst-
og Kulturforening, hvis medlemmer kommer gratis ind. 
For andre er entreen kr. 25

JULEUDSTILLING
Offentligøres senere  - se www.svanekegaarden.dk
Fernisering fredag 18. november
Udstillingsperiode: 19. november - 30. december
Udstillingen er åben fre-søn kl. 13-16 
frem til 18. december. Derefter hver dag 26.-30. december.
Udstillingen er arrangeret af Svanekegaardens Kunst- 
og Kulturforening, hvis medlemmer kommer gratis ind. 
For andre er entreen kr. 25
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UDENDØRS MARKED
- med kunst og kunsthåndværk mm

Det er blevet en populær tradition, at Svanekegaarden midt i 
juli holder et udendørs kunsthåndværkermarked i de smukke 
omgivelser i haven og gården. Bornholmske kunstnere sælger 
keramik, glas, tekstil, strik, smykker, træ, foto, akvareller, grafik 
og meget mere i boderne. Der bliver også mulighed for at købe 
et stykke hjemmebagt kage, en kop kaffe eller noget koldt til 
denne hyggelige begivenhed, hvor der er fri entré. 

Hvis du som kunsthåndværker ønsker at bestille en plads skal 
du henvende dig til Mie på mie@svanekegaarden.dk. 
Det koster kr. 100
Lørdag 16. juli kl. 11.00-16.00
Gratis adgang

 

SKAL DU HAVE NY KUNST -
ELLER HAR DU FOR MEGET? 
 
- så er der mulighed for at deltage i Kunst- og Kulturforenin-
gens kunstmarked, hvis du vil sælge eller købe kunst og
kunsthåndværk. 
(Bemærk: Det er ikke et jule- eller loppemarked). 
Markedet foregår i Svanekegaardens udstillingssal. 
Der kan være 22 stadepladser, og en stadeplads koster 150 
kr. for begge dage. Stadepladserne sælges efter først til mølle 
princippet, og medlemmer af Svanekegaardens Kunst- og 
Kulturforening har fortrinsret. Man kan godt købe mere end én 
plads. 
Tilmeldingsfristen offentliggøres på www.svanekegaarden.dk
Og der bliver også mulighed for at købe et stykke hjemme-
bagt kage, en kop kaffe eller noget koldt til denne hyggelige 
begivenhed, hvor der er fri entré. 
Lørdag 12. og søndag 13. november
begge dage kl. 11.00-16.00
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BORNHOLMS KUNSTRUNDE 2016
Bornholms Kunstrunde sætter fokus på Bornholms mangfol-
dighed af kunsthåndværkere og udøvende kunstnere. Pub-
likum ved Kunstrunden vil kunne danne sig overblik over de 
deltagende kunstnere og andre udstillingssteder på et kort, der 
laves til lejligheden samt via en hjemmeside, hvor hver enkelt 
deltager er profileret. Gennem mange år har konceptet med 
kunstrunder bredt sig i Sydsverige og Danmark, og det tiltræk-
ker hvert år mange besøgende. 
Kunstrunden afholdes på Bornholm for 1. gang i 
Kristi Himmelfartsferien, 5. - 8. maj 2016
Svanekegaarden holder åben alle dage kl. 13.00-18.00

Dansk Solistforbund præsenterer:

SOLISTERIER
Solisterier er Dansk Solistforbunds åbne arrangementer, der 
har eksisteret i 21 år, hvor otte byer rundt omkring i landet 
byder på nyt og gammelt fra alle genrer.

Svanekegaarden er dette forår glade for at byde velkommen til 
SOLISTERIER med Nis Bank-Mikkelsen sammen med
Kurt Larsen (harmonika) og Henrik Krogsgaard (flygel).
Søndag 29. maj kl. 14.00 
Der er gratis adgang. Kaffe og kage kan købes.
Solisterier besøger Svanekegaarden 2 gange årligt, og næste 
gang bliver i oktober måned.

JUBILÆUM
Svanekegaardens 25-års jubilæum fejres 6. - 12. juni 2016
Vi lover en uge, hvor vi giver store og små smagsprøver på alt 
det, vi kan tilbyde. Vi håber I alle vil være med til at fejre os.
Følg med på www.svanekegaarden.dk  - der fortæller vi om 
programmet.

BORNHOLMS KULTURUGE 18.-25. september
Årets ord er BRUD - gennembrud, tøbrud, afbrud, opbrud 
eller bare brud. Hvad der sker på Svanekegaarden lørdag 24. 
september kl. 20.00, er en overraskelse eller måske et gene-
rationsbrud. Det er musik i en brydningstid, og det maner ikke 
til sammenbrud. Også her gælder, at www.svanekegaarden.dk 
røber det, der sker.
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GENERELLE OPLYSNINGER

Billetter til alle arrangementer kan købes på Svanekegaarden 
eller på tlf. +45 56 49 73 72, tirsdag til fredag kl. 10-15. 
Billetter kan bestilles hele ugen via www.svanekegaarden.dk 
og på booking@svanekegaarden.dk. Priserne er excl. gebyr.
Bestilte billetter skal være afhentet senest 20 minutter før 
arrangementsstart.
Desuden kan billetter købes på Billetlugens salgssteder i hele 
Danmark.

Svanekegaardens teatersal har unummererede pladser. Dørene 
åbnes en halv time før arrangementets start. Baren er åben før 
arrangementet starter samt i pausen.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Tjek:
www.svanekegaarden.dk 
www.facebook.com/Svanekegaarden/

Svanekegaarden er billetsalgssted for Billetlugen.dk og 
Billetten.dk, så her kan købes billetter til arrangementer i hele 
Danmark, tirsdag til fredag kl. 10-15.

Svanekegaarden råder over tre kunstnerboliger og et 
keramikværksted, hvor kunstnere kan søge om arbejdsophold. 
Ansøgningsskemaer og nærmere info på 
www.svanekegaarden.dk.
Udstillingssal, teatersal og kantine kan efter aftale lejes til 
kulturelle formål, møder o.l.
Svanekegaarden er tilknyttet artist-in-residence. 
Læs mere på www.svanekegaarden.dk
 
Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening er 
Svanekegaardens støtte- og venneforening. Foreningen, 
der har mere end 450 medlemmer, bliver drevet af frivillige, 
og arbejder tæt sammen med Svanekegaarden. Kunst- og 
Kulturforeningen arrangerer husets udstillinger, samt koncerter 
og foredrag uden for sommersæsonen. Som medlem modtager 
du nyhedsbreve samt opnår diverse medlemsrabatter.
 
Frivillige er uundværlige for at drive så aktivt et sted som 
Svanekegaarden. En stor tak til alle der deltager i arbejdet.
Kontakt os gerne, hvis du har tid og lyst til at være med i 
husets gode korps af frivillige.

SVANEKEGAARDEN. SKIPPERGADE 2-8. 3740 SVANEKE

tlf. +45 56 49 73 72, Booking@svanekegaarden.dk
www.svanekegaarden.dk 
www.facebook.com/Svanekegaarden/

PROGRAM: Tekst: Mie Hjort og Vibeke Eskesen
Layout: Jo Dam Kærgaard. Forsidefoto: Tommy Kaas. Tryk: Hakon Holm Grafisk
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BORNHOLMS AKTIVE KULTURCENTER

Nansensgade 11
3740 Svaneke

TÆT PÅ DIG OG DIN HVERDAG

HOTEL SIEMSENS GAARD

Hotel Restaurant Konference
Direkte på Svaneke Havn

56 49 61 49 - www.siemsens.dk

. .



Tag Færgen når du skal 
ud at opleve Danmarks 
smukkeste øer!

faergen.dk

Færgen sejler til oplevelser

Med Færgen 
på tur i Danmark

SamsøFærgen

BornholmerFærgen

FanøFærgen

AlsFærgen

LangelandsFærgen

Rønne

Ystad

København

Køge

Sassnitz

Kalundborg

Spodsbjerg

Tårs

Bøjden

Fynshav

Esbjerg

Nordby

Ballen




