
Program for 

Sydjysk Kunstforening september 2014 – marts 
2015 

Alle arrangementer foregår i Galleri 46, Fredensgade 46 
Holsted 

19. september – 5. oktober   
Efterårsudstilling 
Claus Winther (maleri), Ann-Kerstina Nielsen (grafik), Marianne Steenholdt Bork (keramik/
skulptur) 
Fernisering 19. sept. Kl. 16. åbent lø-sø 13-17, onsd. 1.okt. 19-21 samt efter aftale !
24. oktober – 9. november   
På sporet af den tabte tid (30 år i Holsted) - Jørgen Printz Steinicke (maleri m.m.) 
Fernisering 24. okt. kl. 16, åbent lø-sø 13-17, samt efter aftale 
Onsdag 5. nov. 19.30  
En aften med kunstneren, rundvisning og fremvisning af værker fra starten af 1980´erne til i 
dag. 
I forbindelse med udstillingen afholdes også en koncert med Duo Askou samt en mindre auktion 
med en række af udstillerens værker– dato endnu ikke endelig. !
23. januar – 15. februar 2015  
Lebenszeichen (Livstegn) – jødiske profiler 
Dr. Bernd Hartung (Tyskland – grafik), Lisbeth Voigt Durand (keramik) 
Fernisering 23. jan. Kl. 16 . åbent lø-sø 13-17, onsdag 4. feb. 19-21 samt efter aftale 
27. januar – International Auschwitz -dag 
I forbindelse med udstillingen tilbyder Galleri 46 et arrangement for større skolebørn i 
kommunen i anledning af 70-året for befrielsen af kz-lejren Auzchwitz i 1945. Oplæg om 
Auschwitz og rundvisning på udstillingen v. Jørgen Steinicke. Dagen er international anti-racisme 
dag. 
I forbindelse med udstillingen har Sydjysk Kunstforening også planer om en aften med jødisk 
klezmer musik m.m. – endnu ikke programsat. !
7. marts – 22. marts  
Sydjysk Kunstforenings Åbne censurerede udstilling 
For sjette gang afholder kunstforeningen en åben censureret udstilling, hvor deltagere fra hele 
landet kan søge at blive optaget blandt de udstillende.   !
Sydjysk Kunstforenings foredragsrække : Berlin og Dresden (nærmere program på Galleri 46s 
hjemmeside el. henvendelse til joergen@steinicke.dk) 
1. Berlin – set med historiske briller – 17.nov. kl. 19.30 
2. Udvalgte seværdigheder i Berlin – 19. januar kl 19.30 
3. Barokbyen Dresden – og hvad der senere hændte – 16. februar kl. 19.30 



4. Udvalgte kunstværker i Dresden – 16. marts kl. 19.30 
Alle foredrag holdes af cand.mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Steinicke, nærmere program !
Kunstrejse Berlin og Dresden – ultimo april-primo maj 2015 (nærmere program følger) !


