
CHARLOTTENBORG ART CLUB  
Arrangementskalender 2017

VIP, CPH:DOX
ÅBNINGSGALLA I DR´S KONCERTHUS LAST MEN IN ALEPPO
Kunsthal Charlottenborg fungerer i år som hovedkvarter for CPH:DOX 
Københavns internationale dokumentarfilm festival. Vi inviterer i den 
anledning til CPH:DOX åbningsgalla med den prisbelønnede dansk/syriske 
dokumentarfilm Last Men in Aleppo, der vandt Sundance Film Festival i år. 
Filmen Last Men in Aleppo er produceret af Feras Fayyad og den danske 
instruktør er Steen Johannessen. (Begrænsede pladser og tilmelding kun 
gennem personlig invitation fra CPH:DOX)

FERNISERING WELCOME TOO LATE   
Kom til fernisering på Kunsthal Charlottenborg og oplev udstillingen Welcome 
Too Late, der bl.a. præsenterer skulptur, installation og film af nogle af 
samtidens toneangivende kunstnere som Iain Ball (1985, UK), Marguerite 
Humeau (1986, FR), Tue Greenfort og Katja Novitskova (1984, EE). Welcome Too 
Late præsenteres i samarbejde med CPH:DOX og kurateres af Toke Lykkeberg. 

CHARLOTTENBORG SLOT BEHIND THE SCENES
Rundtur på hele Charlottenborg slot ved rektor Sanne Kofod og kunsthistoriker 
Henrik Biehl. Oplev værksteder, atelierpladser og professorskoler. Der rundes 
af med et glas vin og en let anretning i Kunsthallens nye bar ved restauratør 
Frederik Bille Brahe. (Begrænsede pladser og tilmelding nødvendig: cac@
charlottenborg.dk) 

OM TALENT 
OPLEV DET KGL. KUNSTAKADEMIS AFGANGSUDSTILLING 2017
Hør rektor Sanne Kofod tale om Talent – optagelseskriterier, kunstuddannelsen 
og karriereveje for det Kgl. Danske Kunstakademi. To afgangsstuderende 
vil fortælle om ideen og processen bag deres afgangsværker og kurator 
Christian Skovbjerg vil reflektere over samtidskunsten med eksempler fra 
udstillingen. 

VIP, MØD JOHN KØRNER 
OG OPLEV KØRNERS STØRSTE SOLOUDSTILLING 
Kunsthal Charlottenborgs direktør Michael Thouber introducerer til John 
Kørners udstilling, hvorefter John Kørner selv fortæller om nogle af de 
metoder og overvejelser, der ligger til grund for hans værker.  Kurator bag 
udstillingen, Marie Nipper uddyber ideen bag udstillingens koncept. Herefter 
er der VIP middag i Charlottenborgs Kuppelsal ved Frederik Bille Brahe. 
(Begrænsede pladser og tilmelding nødvendig: cac@charlottenborg.dk) 

AFTENTUR I BILLEDHUGGER HAVEN 
OG VISIT PÅ LABORATORIET FOR BILLEDHUGGERKUNST
Oplev den gamle billedhuggerhave, der tidligere var en del af Københavns 
Botaniske Have, og billedhugger Bertel Thorvaldsens værksted. Hør kunstner 
og professor Martin Erik Andersen fortælle om værkstedets brug i dag. Lektor 
Franco Turchi kommer også forbi og demonstrerer figurhugningens kunst, og 
rektor Sanne Kofod fortæller om stedets historie mens der serveres et glas 
italiensk vin og let anretning i den gamle romantiske have. 

VIP CHART ART FAIR 2017
FØRENDE KUNSTMESSE FOR NORDISK SAMTIDSKUNST
Oplev den sidste nye samtidskunst fra nøje udvalgte og inviterede gallerier fra 
den nordiske region. Servering af kaffe og croissanter i øvre foyer på Kunsthal 
Charlottenborg og introduktion til messen ved direktør for Chart Art Fair, 
Simon Friese. Herefter guidet tour på messen og møde med gallerister og 
kunstsamlere. 

VIP, KUNSTREJSE TIL VENEDIG BIENNALEN
OPLEV SAMTIDSKUNSTENS INTERNATIONALE STJERNER 
På kunstrejsen kan du opleve Venedig Biennalens imponerende udstillinger. 
Kunstakademiets rektor Sanne Kofod og kunsthalsdirektør Michael Thouber 
vil undervejs formidle og diskutere udvalgte værker. Udover Biennalen vil 
der være tid til at besøge andre spændende steder som fx Guggenheim, 
Fondaizione Prada og Palazzo Grassi. Mere information om turen følger. 
(Bemærk: afrejse og hjemkomstdatoen kan veksle med en dag eller to 
afhængigt af flyrejsens endelige bestillingsdato. Udgifter til fly, forplejning 
og hotel er ikke inkluderet i medlemskabet. Begrænsede pladser til turen og 
tilmelding nødvendig: cac@charlottenborg.dk)

OVARTACI INSIDE/OUTSIDE – GALSKABENS KUNST
Oplev kunstneren Ovartacis samlede oeuvre og se hvordan udstillingen 
udfolder et fantastisk univers, med perspektiver på både galskab, begær og 
politik. Kunsthalsdirektør Michael Thouber introducerer og kurator Mathias 
Kryger fortæller om udstillingens koncept og viser rundt i udstillingen. Der 
afsluttes med drinks og snacks i kunsthallens bar.

BESØG GRAFISK VÆRKSTED LANCERING AF ÅRSTRYK 2017
Kunstakademiets værksted for grafik og maleri samler aktiviteterne for 
dybtryk, højtryk, litografi, serigrafi og risografi. Få indblik i grafikkens 
materialemæssige alsidighed og trinvise teknik ved lektor Lars Grenaa, leder 
af laboratoriet og uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet. Samme aften 
vil Charlottenborg Art Club medlemmer kunne modtage et særligt årstryk.

Marts

Ons 15 mar
19.00 (dørene 
åbnes kl. 18.00) 

Fre 17 mar
18.00-21.00 

April

Tor 27 apr
17.00-19.00

Maj

Ons 24 maj
17.00-19.00

Juni

Ons 14 jun
17.30-22.00

August

Tor 17 aug
17.00-19.00

September

Lør 2 sep
10.30-12.00

21 – 24 sep

Oktober

Tir 24 okt
17.30-21.00 

November

Ons 22 nov
17.00-19.00 

Har du spørgsmål til arrangementerne er du velkommen til at kontakte: 
Mia Flindt (+45) 3374 4681 / cac@charlottenborg.dk 


