
Velkommen til 2 x Kør Selv Tur i efteråret
Fællesnævneren er kunst, og de to arrangementer kredser om den samme person.  

Læs mere her og meld så til.

L.A. Rings hus og Sct. Jørgensbjerg

Lørdag 28. september kl. 11.00
Vi mødes ved L.A. Rings hus Brøndgade 1 til ca. en times guided rundvisning ved en repræ-

sentant for Rings Venner. Efterfølgende får vi en guided tur rundt i Sct. Jørgensbjerg.

Arrangementet slutter ca. kl. 13.00med et glas vin i husets hyggelige have.

Besøgscentret for L.A. Ring er en historisk

perle midt på det charmerende Sct.

Jørgensbjerg. 

Huset fortæller om den store danske maler

L.A. Ring og hans tid i Roskilde fra 1914 til

1933. Gennem husets atmosfære oplever

man, hvordan et hus på bjerget så ud i

begyndelsen af 1900-tallet. 

Maleren boede med sin familie i den store

villa på toppen af bjerget. Det lille gamle

hus købte han for her at male interiørbille-

der med lokale modeller i et autentisk

almuemiljø. Huset mindede Ring om det

miljø, han selv stammede fra, fattige hånd-

værkere og landarbejdere sidst i 1800-tal-

let.

Ring var kendt både som naturalistisk maler

af landskaber, mennesker og miljøer og som

repræsentant for symbolismen. Han var

engageret i Det moderne Gennembrud og de

nye strømninger. Samtidig huskede han hele

sit liv den fattige opvækst og de

barske vilkår på landet.

PRIS PR PERSON KR. 50,- 
Tilmeding senest fredag den 20. september på info@lyndbykultur.dk. Husk at skrive navn,

antal personer samt dato for det eller de arrangementer du vil deltage i.

Beløbet indbetales på  Reg.nr. 0333 kontonr. 2551 80 70 48

Nivaagaards Malerisamling Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå

Lørdag 5. oktober kl. 12.30
KUNSTNERBRØDRE - L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE. Vi får en guided omvisning i særud-

stillingen, der sætter fokus på det usædvanlige kunstneriske parløb mellem kunstnerne L.A.

Ring og H.A. Brendekilde, der fandt sted i perioden 1880-1920. 

PRIS PR PERSON KR. 110,- 
Tilmeding senest fredag den 20. september på info@lyndbykultur.dk. Husk at skrive navn,

antal personer samt dato for det eller de arrangementer du vil deltage i.

Beløbet indbetales på  Reg.nr. 0333 kontonr. 2551 80 70 48

Begge kom fra fattige kår og delte i perio-

der både værelse og atelier i København.

Ring og Brendekilde levede i en tid præget

af store politiske og sociale forandringer.

Udstillingen er den ufortalte historie om

kunstnerbrødrenes nære venskab og deres

fælles kunstneriske ideal. 

Brendekilde, der var uddannet

som træskærer og stenhugger-

svend, hed oprindeligt kun

Andersen til efternavn. 

På Kunstakademiet mødte han

Laurits Andersen, der også kom

fra fattige kår i landsbyen

Ring. I 1881 besluttede de at

ændre deres efternavne. 

De tog simpelthenderes fødebyers

navne for at undgå at blive for-

vekslet ved en fælles udstilling.

Laurits kom da til at hedde L.A.

Ring, og vennen Hans blev til H.A.

Brendekilde.
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