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SOLVOGNEN

KUNST- OG FILOSOFICENTER

Nordisk forum for ånd, bevidsthed og hjerte
Program for jan., feb., marts, april, maj, juni, juli, aug., sep.

2023
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Velkommen til solVognens program for 1. halVår 2023

find os i kronprinsensgade 7 5000 odense c   -  65 91 91 65

galleriets sommeradresse: langøVej 533, 5390 martofte

billetter - mobile pay eller
kontant

nyt!    -  billetter

rabatordning

Solvognen har MobilePay som alternativ til 
kontant betaling: MOBILEPAY : 24852
Vi har unummererede pladser, kom derfor i 
god tid hvis du ønsker en bestemt plads.
Middelfart Sparekasse    reg.nr. 1684 
kto.nr. 874 00 02 954
MEN - kan du betale kontant er det hurtigst 
for dig og os.   

P

Underjordiske P-pladser her - 5 minutters gang fra Solvognen

letbanen holder 200 meter fra Solvognen

solVognen

Solvognen tilbyder en bred palet af foredrag, studiekredse, meditationer og meget mere med 
filosofiske, spirituelle og bevidstgørende visdomsord.
Solvognen er en uafhængig, selvejende institution, upolitisk & usekterisk, som gennem 54 år har 
dannet ramme om udbredelse af viden om kunst, filosofi og videnskab.
Vores ønske er at gøre det endnu bedre fremover, og med støtte fra dig kan det lykkes. Vores 
intention er at tilbyde spændende foredrag og musikarrangementer, og dit bidrag kan hjælpe os 
med at tiltrække flere spændende foredragsholdere. (Gironr. 6574858)
Skulle du have lyst til at være frivillig hjælper i Solvognen, skal du være så velkommen i Solvog-
nens Aktivkreds.

Billetter betales kontant ved indgangen. 
I dette halvår har du mulighed for en 
rabatordning, hvor du frit kan vælge 
6 foredrag/koncerter for 600,- kr., der 
betales kontant forud. Udfyld med navn 
og tlf.nr. på sidste side, og du vil få 
et stempel for hvert arrangement, du 
deltager i. 
Vær opmærksom på, at rabatordningen 
er personlig, og husk at medbringe 
programmet til alle 6 arrangementer som 
bevis på, at du deltager i rabatordningen. 
Husk, at det er unummererede pladser, 
som  fordeles efter princippet først til 
mølle.

Billetter kan købes online.
Vi benytter ”place2book”
- der løber ingen yderligere gebyr på 
DIN pris - undtaget evt. returbetalinger.
Nedenstående QR kode kan benyttes til 
at komme til vores samlede liste af arran-
gementer - og direkte billetkøb.

På vores hjemmeside 
”solvognen.dk”
vil der være link under 
de enkelte arrangemen-
ter som leder direkte til 
køb af billetter.

eVentyrhaVen
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Tirsdag den 31. januar kl.19.30    Entré 100,-

musikalsk rejse tilbage til 
”de gode gamle dage” 
dengang rockmusik hed
pigtrådsmusik, pladerne Var 
af Vinyl,   - håret Var langt, 
og solen altid skinnede

new tricks
Vi lyttede til:  

Animals, Beach Boys, Beatles, Boxtops, Buddy 
Holly,  Byrds, Chuck Berry,
Creedence Clearwater Revival, Doors,  Eagles, 
Elvis, Everly Brothers, Fleetwood Mac,
og mange flere.
Vi spiller de fleste numre i let genkendelige 
kopier, men enkelte sange  er blevet forsynet 
med en dansk tekst og et nyt arrangement.
Vi er:
Lars Kristian Hansen: keyboard, bas og sang
John Mortensen: guitarer, bas og sang  
Lars Andersen: trommer  

På nogle af vore jobs har vi en ung
altsaxofonist på udvalgte numre.

Entréen er INCL et glas hvidvin.

Torsdag den 2. februar kl.19.30    Entré 150,-
breVe fra jesus

lilli sørensen
lilli sørensen har gennem mere end to 
år modtaget kanaliserede breve fra Jesus. 
Transformative breve, der har understøttet 
hendes liv og bidraget til en dybere forståelse 
i rejsen af at være menneske, og det at finde 
hjem. Fra at være opvokset i et missionsk 
miljø og være overlæge gennem mange år, til 
at følge sit indre kald og forlade det etable-
rede system for at grundlægge sit eget virke. 
Hun er gået fra, at brevene initialt var en helt 
privat proces til at dele ud af de visdomsord, 
der også kan forandre andre menneskers liv. 
Som en budbringer fra Hjertets Univers. Der 
bliver læst op af de nyeste Breve fra Jesus og 
reflekteret over ordene. Du bliver som tilhører 
inviteret til din egen refleksion.

Tirsdag den 7. februar kl.19.30    Entré 100,-

fortællinger fra mit
ophold i assisi og assisi
Velsignelsen:
 ”Velkommen til jorden”

elna breinholt
Fortællinger om hvorfor jeg tog til Assisi, 
hvorfor jeg blev der og hvad jeg har med 
hjem derfra. Det der fra starten så ud til at bli-
ve for 3 måneder, blev til et ophold på 12 år.
Det blev en ydre og indre rejse. Mere og mere 
blev jeg trænet i at lytte indad, til at følge den 
lille stemme, den indre vished og det jeg ikke 
kunne lade være med. En rejse med indsigter, 
erfaringer og oplevelse, som for altid løftede 
mit udgangspunkt om krop og sjæl.
Fortællinger i ord og billeder, fortalt levende i 
Assisi energien, som jeg oplever den. 

Aftenen afsluttes med at jeg formidler velsig-
nelsen ”Velkommen til jorden”. Velsignelser, 
som har sit udspring i Assisi. 

generalforsamling i 
solVognen 
Lørdag  den 11. februar kl. 19.30
For bestyrelsen og aktivkredsen

PRG_2023_1.indd   3 26-12-2022   20:21:33



4

Torsdag den 9. februar kl.19.30    Entré 150,-

rød eller blå pille -
det ondes oprindelse,
det ondes teknik og
det ondes forVandling

sVend erik ibsen houlberg
Skjult I eventyr og mytologi ligger det ondes 
mysterium gemt. 
Vi tager på en vandring gennem tid og rum, 
og forsøger skridt for skridt at afdække ond-
skabens udspring.
Var det bagsiden af ønsket, om at skabe 
mennesket som et helt frit væsen?
Efter pausen vil vi navngive de vigtigste dæ-
moner og  lære deres teknikker at kende. 
I denne proces 
vinder vi nem-
lig kraft 
og værdifuld 
indsigt i deres 
håndtering og 
forvandling. 
Endelig vil vi 
kigge fremad 
på vores indre 
ressourcer og 
vores fælles vej 
ind i fremtiden.

Tirsdag den 14. februar kl.19.30    Entré 100,-

fra at elske én
til én  kærlighed

allan muff
Vores forhold er anledning til enorm glæde 
og livets bedste øjeblikke. Men de er også 
anledning til de værste øjeblikke i vores tilvæ-
relse. Vores selvoptagede kærlighed kan styre 
vores liv væk fra den essens af fred som er 
vores sande natur. At få indsigt i kærlighedens 
essens genindsætter glæden og forståelse af 
hvem vi er. Herfra vil vi opdage at kærlighe-
den ikke bor i andre, det vi gør – det ydre liv, 
men derimod at den bor i vores indre.

allan muff har gennem hele livet undret sig 
og stillet spørgsmål til det liv vi lever og den 
verden vi omgiver os med. Gennem studier 
af Martinus Kosmologi, Eckhart Tolle og Et 
Kursus i Mirakler, har Allan fundet en indgang 
til fred, frihed og glæde. Denne aften vil Allan 
på en letforståelig måde og med konkrete 
øvelser inspirere til at finde hjem til kærlighe-
den og indre fred.

Udover hvad Allan har lært af livets skole, 
bruger han principperne fra Et Kursus i Mirak-
ler på en letforståelig og brugbar måde.

Foredraget følges op med: Tid, tanker & tilgi-
velse den 4. april 2023 kl. 19:30. 

I studiekredsen vil vi ud fra EKIM opdage, 
hvordan vi fra dualistisk opfattelse kan
løfte bevidstheden til en ny erkendelse.
”Intet virkeligt kan trues. Intet uvirkeligt 
eksisterer. Heri ligger Guds fred.” 

(Du bedes tilmelde dig til studiekredsen, 
hvis du er ny eller sprang to gange over i 
efteråret – martinsolvognen@gmail.com eller 
tlf. 21782033)

(Der er ingen entré til aftnerne, men ønsker 
du at give et bidrag, er der en kasse ved teen/
kaffen!)

For at være med i studiekredsen skal du selv 
have bogen (kan evt. bestilles i Solvognen til 
studiekredspris) og til første møde have læst 
frem til kapitel 1 (”Meningen med mirakler”) 
samt ”Begrebsafhandling” bagerst i bogen. 

Vi skal alle fra ARBEJDSBOGEN have læst til 
følgende aftener:

studiekreds om bogen:
et kursus i mirakler
Onsdag  den 15. februar kl. 19.30

Onsdag den 15. februar kl. 19.30

”Kærlighed er den vej jeg går i taknemme-
lighed”. (195)
”Det kan kun være mig selv jeg korsfæster”. 
(196)
”Det kan kun være min taknemmelighed jeg 
tjener”. (197)

Tirsdag den 18. april kl. 19.30

”REPETITION VI” (side 386)
”Jeg er stadig som Gud skabte mig”.

Onsdag den 29. marts kl. 19.30

”Kun min fordømmelse sårer mig”.(198)
”Jeg er ikke en krop. Jeg er fri.”(199)
”Der er ingen anden fred end Guds 
fred”(200)
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Torsdag den 23. februar kl.19.30    Entré 150,-

Verdens kaos – i udViklin-
gens positiVe lys!

steen landsy
”Hold da op, hvor livet rusker i verden!”

Hvad er det der sker? Få store årsager til at 
forklare det som sker.

Vi kigger på den virkelighed vi oplever – i den 
spirituelle udviklings vinkler.
Så vi bedre kan forstå den dybere betyd-
ning for os og se lidt af verdens kolossale 
udvikling.

”Hold da op, hvor vi forstår hvorfor” – skulle 
gerne være aftenens konklusion.

Så skal vi hver især bare ud og leve denne 
forståelse – så vi kan være positive i livet.

Foredrag ved steen landsy, forfatter, 
spirituel lærer i Kosmos Center og redaktør af 
magasinet Nyt Aspekt.

Tirsdag den 28. februar kl.19.30    Entré 150,-
stærk i modVind

robert rolfsted
”Elsk med din krise” - Er titlen på en kærlig-
hedshistorie, om den krise jeg og min familie 
var igennem. Hvor jeg mistede mit livs kærlig-
hed, og børnene mistede deres mor. Hvor det 
lille ord “med”, blev vores vej ud og igennem.
Men vidste du, …
at kriser, udfordringer og katastrofer er en 
helt naturlig del af livet.
- at det er vores evne til at håndtere krisen, 
der gør den større eller mindre. 
- at det er frygten, der reelt set bremser en 
konstruktiv læring og bevægelse.
Foredraget stærk i modvind giver dig.
4 simple steps, der garanterer indsigt, læring 
og udvikling.
Frigørelseshjulet©, der skaber vendepunktet.
Energien, der gør hele forskellen.
Udbyttet er, at du vil føle dig stærkere, modi-
gere og mere levende - også i modvind.

“Jeg slår det lige fast med det samme: Du 
behøver på ingen måde at være i krise for 
at få et kæmpe boost til dit liv ved at opleve 
foredraget Stærk i Modvind. robert rolf-
sted kan nemlig noget ganske særligt; måske 
lykkes han så godt, fordi vi til foredraget både 
arbejder med vores krop og sind, måske fordi 
han griber udfordringer an på en anarkistisk 
målrettet måde, der gør hjernen glad, så den 
husker forandringen. Jeg ved det ikke, men 

det jeg ved er, at jeg gik fra foredraget: ”Elsk 
med din krise” fuld af energi og livsglæde og 
med rygsækken fyld af redskaber og tanker, 
som jeg kan mærke, gør mig så godt. Tak 
for en meget livgivende aften.” Hanne Lykke 
(Kommunikations- og udviklingskonsulent, 
Business Region Aarhus)

Torsdag den 2. marts kl. 19.30 Entré 150,-

satyadeV barman
Med satyadev får du en koncertoplevelse, 
du aldrig vil glemme.
satyadevs enorme hjertevarme, umiddelbare 
glæde og nærvær på scenen rører alle dybt 
inde i sjælen.
satyadev er en musiker, yogalærer, forfatter, 
kunstner ... såvel som en fortæller og bud-
bringer af Vedantas indiske spirituelle filosofi.
Han voksede op i Kolkata, Indien og bringer 
en dyb traditionel forståelse af de Yogiske 
traditioner, såvel som selve essensen, vis-
dommen og kraften i de gamle mantraer og 
hellige lære.
satyadev er meget glad for at dele de ind-
sigtsfulde budskaber fra sin tradition gennem 
smukke gengivelser af mantraer, historier og 
hans originale hjertesange.

sacred world music concert
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Mandag den 6. marts kl.19! Entré 200,-
kærlighed - erotik & musik

joan ørting & rune ørum
Forfatter, sexolog & underviser joan ørting 
og musiker,/kunstner rune ørum inviterer til 
en aften i selvudviklingens tegn, hvor vi kom-
mer med nye perspektiver og inspiration til at 
få mere saft og kraft i sex og kærlighedslivet

Lydterapeut, musiker, forfatter

Torsdag den 16. marts kl.19.30 Entré 200,-

the healing gap, 
en legende let seriøsitet 
som åbner for mirakler

githa ben-daVid

Hvorfor virker lydhealing, energioverførsel, 
healing nogle gange og andre gange ikke?

Kan vi bringe os selv i en tilstand, hvor vi 
bliver mere åbne og modtagelige over for 
energioverførsel?

Torsdag den 9. marts kl.19.30 Entré 150,-

at heale den forgiftende 
skam som binder os

nukunu larsen
Naturlig skam er når vi for kort tid får røde 
kinder og skammer os.
Forgiftende skam er ubevidst og destruktiv. 
Den stammer tit fra vores barndom og bliver 
holdt nede - undertrykt.

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30 Entré 80,-
frans af assisi ii

Victor hammer - 
Frans levede i højmiddelalderen fra 1182-
1226.

cand. theol.

Karakteristisk for Frans er den stærke og dybt 
bevægende og sjæleligt rørende kraft, der 
udgår fra hans personlighed, hans liv og hans 
forkyndelse.
Frans’ universalitet i tanken og følelsen åbner 
for en anden verden end den, der er vores.
Hans sind rummer en større verden og retter 
sig mod det åndelige menneske, der ønsker 
at opleve en udvidelse af dimensionerne og 
rækkevidden af deres begrænsede liv.

Sind og intellekt, naturen, dyrene og med-
menneskene rummes i en dimension, der har 
overgået det moderne menneskes.
Frans var en af de stærkeste, mest forunderli-
ge og mest originale personligheder, som den 
menneskelige historie har kendt.

Der er blevet fortalt om hans omvendelse, 
dannelsen af ”mindrebrødre-ordenen” og 
dens løfte i fattigdom, kyskhed og lydighed.
Hans møde med Clara, som bliver grundlæg-
geren af Clarissa-ordenen.

For Frans er fattigdom intet at eje.
Hans kærlighed til fattigdom personificeres i 
en kvindeskikkelse:
Fru Fattigdom, som er Frans’ brud.
Endvidere fortælles om Korset i Damianoskir-
ken, som taler til Frans og om Julekrybben og 
Solsangen.
Afsluttende berettes om Frans’ vision af den 
seksvingede seraf, der bærer et billede af et 
korsfæstet menneske - og hans efterfølgende 
stigmatisering. Han får Jesu sårmærker på sin 
krop 2 år før sin død.

Ofte bliver den destruktive- forgiftende skam 
holdt nede og ubevidst ved hjælp af ”stem-
nings skiftere” som alkohol og stoffer.
Det er vigtigt at vi bliver opmærksom på 
denne skam da den ellers let forpester vores 
liv. Vi kan arbejde med at blive fri gennem 
tillid og meditation.
Denne aften vil du lære teknikker til at afdæk-
ke forgiftende skam og heale vores sind.
nukunu er cand. mag. i filosofi og psykologi. 

Har arbejdet med terapi og meditation i de 
sidste 40 år. 
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Dette fænomen vil githa ben-david tale 
om og eksperimentere med på aftenens 
foredrag som byder på meditation, foredrag, 
fællessang og lydhealing.
Githa og hendes uddannede lydterapeuter 
behandler nu også over telefonen, hvor f.eks. 
cancer tumorer er svundet ind/forsvundet 
helt.
For Githa er det en spirituel oplevelse, hver 
gang der sker en sådan healing. Disse hea-
linger åbner bevidsthed hos både healer og 
modtager.

Psykosomatiske terapeuter,  foredragsholdere.

Torsdag den 23. marts kl.19.30 Entré 200,-

din beVidste krop - forstå 
følelserne bag symptomer 
med den psykosomatiske 
traumemodel

lars mygind & nadia Zarling

Hvorfor har jeg symptomer?
Hvorfor kommer de nu?
Og hvorfor kommer de, der hvor de gør?
Den Psykosomatiske Traumemodel kan 
give dig konkret indsigt i, hvordan fysiske 
symptomer i din krop hænger sammen med 
følelsesmæssige temaer i dit liv - og hvordan 
du kan forandre dem.
Kom med til en sjov aften med lars mygind 
og nadia Zarling, der fuldstændig kan foran-
dre dit forhold til din krop og dine symptomer.

Hertha eller Nerthus mysterierne findes 
beskrevet hos Tacitus, der beretter hvorledes 
gudinden blev kørt rundt i landskabet hvert 
forår, i en vogn trukket af køer, for at velsigne 
verden..
Dette var indledningen til de 13 forplant-
ningsdage, hvor folket undfangede de 
kommende børn. Børn der alle siden blev født 
i Vintersolhvervets hellige 13 dage og nætter.
Jeg vil trække tråde til de to Maria’er og til 
Gralsmysteriet som bygger bro ind i fremti-
den.

Torsdag den 30. marts kl.19.30    Entré 150,-

de danske frugtbarheds 
mysterier

sVend erik ibsen houlberg

allan muff

hVor bleV tiden af. hVad er 
tanker og hVorfor
tilgiVelse?
Tirsdag den 4. april kl. 19.30 Entré 100,-

Har du nok tid og hvad bruger du tiden til?
Hvad er tanker og hvad tænker du på.
Er du opmærksom på det du tænker?
Er taknemmelighed og tilgivelse en del af din 
daglige praksis? 

Disse tre centrale emner kommer allan muff 
ind på denne aften, hvor tiden vil blive opløst 
og tankerne forvandlet af tilgivelsens mirakel.

Gennem studiet af livet og Et Kursus i Mirak-
ler, vil Allan på en let forståelig og brugbar 
måde forklare hvad tid, tanker og tilgivelse er, 
set ud fra Et Kursus i Mirakler. 
Vejen til indre fred, glæde og kærlighed går 
gennem erkendelsen af vores mørke. Ikke 
gennem at opsøge lyset.
Udover Et Kursus i Mirakler har Allan studeret 
Martinus Kosmologi & Eckhart Tolle.

Stilhed, meditation og konkrete tilgivelses-
øvelser vil blive brugt denne aften.
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Torsdag den 27. april kl. 19.30 Entré 150,-

jørgen braren lauritZen

Magister, forfatter, 
psykospirituel tera-
peut.
I oldtiden dyrkede 
man visdomsgudinden 
Sofia i alle kulturlan-
de. Ægypterne kaldte 
hende Isis. 

Visdomsgudinden sofia og 
kærlighedsgudinden Venus

rikke rasmussen

find ind til sjælens lys
Torsdag den 20. april kl. 19.30 Entré 200,-

Find ind til sjælens lys.
Clairvoyance i hverdagen.

Kom med til en øjenåbnende åndelig aften, 
hvor jeg inviterer clairvoyance ind i din 
hverdag. 

Jeg giver dig bevidsthed om tegn, øvelser og 
clairvoyantiske budskaber til en mere bevidst 
hverdag.

De kære afdøde kommer vi også ind på, og 
ikke mindst den bevidsthed, der skal til for 
at skabe en tættere kontakt med dem i din 
hverdag.

Endelig får du et 
indblik i den 10 
år lange rejse, der 
er gået forud for 
den bog jeg har 
skrevet om netop 
clairvoyance, hea-
ling og spiritualitet 
i hverdagen.

Hør om spiritua-
litet i hverdagen 
og historien bag 
bogen.

pernille anthony

opstandelsen
Torsdag den 13. april kl. 19.30 Entré 100,-

Biblen fortæller, at Jesus stod op fra de døde 
påske morgen. 
Vi er også alle kaldet til at stå op fra de døde. 
For at leve identificeret med egoet og troen 
på adskillelse er det tætteste, vi kommer på 
at være døde. 
At vågne op fra drømmen om adskillelse er at 
blive levende igen.
Pernille vil i foredraget fortælle om hendes 
oplevelser af den fysiske krops død, som også 
er en udfrielse.
Heldigvis ikke én, vi behøver vente på, for 
vi kan alle vælge at blive fri lige nu. Opvåg-
ning er permanent. Den fysiske død blot et 
midlertidigt fix.
Så hvorfor ikke vælge Livet til nu?
Kristi genkomst er et fænomen, der sker i hver 
enkelt af os, når vi vågner.
Vi indser, at vi aldrig har været andet end 
Kærligheden selv.

Isis-Sofia viser hen til en svunden tid, da vi 
alle besad det gamle, dunkle klarsyn. Hvor vi 
kunne skue de åndelige væsner og fænome-
ner - hvor vi besad den spirituelle visdom. 
I tidens løb mistede vi det gamle klarsyn, 
den åndelige verden lukkede sig for os. 
Visdomsgudinden Isis-Sofia blev til kærlig-
hedsgudinden Venus-Afrodite. Vi blev ført ind 
i begærverdenen. Fra år 1900 har vi levet i en 
ny tidsæra, hvor den åndelige verden igen be-
gynder at åbne sig for os. Hvordan kommer vi 
i kontakt med Sofias visdom? Hvad er relatio-
nen mellem Sofia og Jesu mor, jomfru Maria? 
Hvad er relationen mellem Sofia og Maria 
Magdalene? Hvordan forener vi vore begær 
med vor længsel efter visdom og klarsyn?

nu ca 300 foredrag 
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6 foredrag/arrangementer for 600,- kr. til:

navn 

_______________________________
tlf. 

__________________________
betalt d. 

KUN gyldig indtil udgangen af sept. 2023

 1. foredrag/arrangement

 2. foredrag/arrangement

 3. foredrag/arrangement

 4. foredrag/arrangement

 5. foredrag/arrangement

 6. foredrag/arrangement

kalender
 2023

januar

Tirsdag  31 januar kl. 19.30
new tricks - koncert 100,-

februar

Torsdag 2. februar kl. 19.30
lilli sørensen 150,-

Fredag 3. februar kl. 19.30
aktiVkredsen 0,-

Tirsdag 7. februar kl. 19.30
elna breinholt 100,-

Torsdag 9. februar kl. 19.30
sVend erik ibsen houlberg 150,-

Tirsdag 14. februar kl. 19.30
allan muff 100,-

Onsdag 15. februar kl. 19.30
ekim (studiekreds)

0,-

Torsdag 23. februar kl. 19.30
steen landsy 150,-

Tirsdag 28. februar kl. 19.30
robert rolfsted 150,-

marts

Torsdag 2. marts kl. 19.30
satyadeV barman - koncert 150,-

Mandag 6. marts kl. 19 !
joan ørting & rune ørum 200,-

Torsdag 9. marts kl. 19.30
nukunu larsen 150,-

Fredag 10. marts kl. 19.30
aktiVkredsen 0,-

Tirsdag 14. marts kl. 19.30
Victor hammer 80,-

Torsdag 16. marts kl. 19.30
githa ben daVid

200,-

Torsdag 23. marts kl. 19.30
lars mygind & nadia Zarling 200,-

Onsdag 29. marts kl. 19.30
ekim (studiekreds) 0,-

Torsdag  30. marts kl. 19.30
sVend erik ibsen houlberg 150,-

april

Tirsdag 4. april kl. 19.30
allan muff 100,-

Torsdag 13. april kl. 19.30
pernille anthony pedersen

100,-

Fredag 14. april kl. 19.30
aktiVkredsen 0,-

Tirsdag 18. april kl. 19.30
ekim (studiekreds) 0,-

Torsdag 20. april kl. 19.30
rikke rasmussen 200,-

Torsdag  27. april kl. 19.30
jørgen braren lauritZen 150,-

Lørdag 29. april kl. 15
fernisering langø

0,-

QR koden bringer dig til 
’arrangementer’

mariann munk rasmussen
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fernisering -langø
Lørdag den 29. april kl. 15.00  - Fri entré

“Som en særlig 
gestus i denne 
sommer, har 
kunstmaleren  
Anja Saalberg 
reserveret to 
malerdage i 
galleriet på 
Langø (8. og 
9. juli), her vis-
er hun, hvor-
dan hun med 
pensler maler 
og former sine 
billeder til de 
kunstværker vi 
alle beundrer. 

... Velkommen 
til et kik!”

fernisering

Lørdag den 29. april kl. 15.00
Med kunst fra Gerd Baarstrøm,  Anita 
Køtlum Pedersen, Lone Mørkøre, Anja 
Saalberg, Lars Skytte, Leif Kristensen, 
Mariann Munck Rasmussen, Kurt Servé 
Satyadev Barman og Esben Eriksen.

Galleri  SOLVOGNEN på Langø, KALENDER 2023

april

Lør 29. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 30. 1200 - 1700 Fri entré

maj

Fre 5. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 6. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 7. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 13. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 14. 1200 - 1700 Fri entré

Tors 18. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 20. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 21. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 27. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 28. 1200 - 1700 Fri entré

Man 29. 1200 - 1700 Fri entré

juni

Lør 3. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 4. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 10. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 11. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 17. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 18. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 24. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 25. 1200 - 1700 Fri entré

juli

Lør 1. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 2. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 8. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 9. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 15. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 16. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 22. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 23. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 29. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 30. 1200 - 1700 Fri entré

august.

Lør 5. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 6. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 12. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 13. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 19. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 20. 1200 - 1700 Fri entré

Lør 26. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 27. 1200 - 1700 Fri entré

september

Lør 2. 1200 - 1700 Fri entré

Søn 3. 1200 - 1700 Fri entré
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anja saalberg
Slesvig, Tyskland.
Anja Saalberg har beskæftiget  sig  med
forskellige teknikker. 
Ved siden af akrylmaleriet  og  detaljerede 
blyantstegninger er oliemaleriet kommet 
mere i forgrunden.  Hendes motiver er havet 
og landskaberne omkring det, samt portræt-
ter.
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mariann
munck 
rasmussen

Maler. Inspi-
ration hentes 
ofte i Italien, 
så Marianns 
billeder inde-
holder både 
den italienske 
sanselighed, 
men også 
den nordiske 
klarhed.
Marianns 
univers er en 
blanding af 
det naturlige 
og det impres-
sionistiske.

satyadeV barman

Sindet løsner sig, røgelsen tændes og det 300 grams hvide bomuldspapir stirrer tilbage med uendelige muligheder, indtil Stilheden taler uden ord.    -
Leder ikke efter noget, kigger bare. Lytter ikke efter noget, bare lytter.

Ikke at opnå noget, bare flyde, følge, tillade. Hvert penselstrøg er superladet med bøn, kærlighed og nærvær.
Må disse værker vække dit hjerte til den selvopståede stilhed indeni.

Du behøver ikke lede efter noget... bare se. Behøver ikke at lytte efter noget... bare lyt.
Behøver ikke at nå nogen steder, bare vær til stede på rejsen.            -            Og i det at se, lytte og være, kan du finde mig. Og du kan finde dit Selv.

gerd baarstrøm

Gerd Baarstrøm, keramiker, medlem af Billed-
kunstnernes Forbund & Danske Kunsthånd-
værkere.
Debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling, 
Tilstrup 1983. Har siden deltaget på censu-
rerede keramiske internationale biennaler & 
triennaler i utallige lande.
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Anja Saalberg

lars skytte
Valget af motiv er inspireret af min hverdag. 
Jeg er blevet fascineret af at gengive det 
kulturlandskab, jeg selv har været med til at 
forme gennem de seneste 50 år. 

I 1980 blev 
jeg med-
lem af Fyns 
Grafiske 
Værksted, 
hvor mødet 
med lokale 
billed-
kunstnere, 
inspirerede 
til at afprø-
ve større 
lærreder 
og nye 
tekniker.

PRG_2023_1.indd   13 26-12-2022   20:22:09



14

Anja Saalberg

esben eriksen
Maler. Uddannet 
på Det Fynske 
Kunstakademis 
malerskole og 
grafiske skole 
1972 -77.
Esben Eriksen har 
udstillet utallige 
steder på Fyn og 
Jylland. I Galleri
Solvognen siden 
1989 og sidst i 
2021
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Mariann Munck

Leif Kristensen

kurt serVéleif kristensen

Kurt Servé, maler og tegner. Har udstillet i en 
lang række kunstforeninger og gallerier.

anita køtlum petersen

Mariann Munck

uddrag fra kunstanmeldelse:

Færøske kunstnere og færøske motiver 
har i de senere år opnået stor anerken-
delse og popularitet blandt det danske 
publikum. Anita Køtlum er med rette 
ingen undtagelse i den henseende. Trods 
den fremmedartede natur er betragteren i 
gode og sikre hænder. Vi skræmmes ikke, 
men tages ved hånden og føres trygt ind i 
Anitas verden.

TI HELT NYE BILLEDER PÅ VÆGGENE

Leif Kristensen har udstillet i Galleri Solvognen 
siden 2012, sidst i 2022.
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Hovedcenter hele året:
kunst- & filosoficenter solvognen
Kronprinsensgade 7, 5000 Odense C

Tlf. 65 91 91 65

galleri solVognen • langøVej 533 • 5390 martofte

find os i galleri solVognens
sommercenter Ved langø

Solvognen sælger igen baby-alpaka sokker. 
Suveræn kvalitet over alle kvaliteter
1 par 98,-   •   3 par 198,-

baby alpaka sokker

galleri solVognen • www.solVognen.dk • tlf 65 91 91 65 •  • tlf 21 78 20 33 •
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