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Åbent hus på EUC Nord i Hjørring
VENDSYSSEL: Unge mennesker fra hele Vendsyssel kan lørdag 3. november få

et indtryk af uddannelsesmulighederne ved at vælge EUC Nord i Hjørring.
Den dag er der åbent hus fra kl. 11-14, og der er mulighed for at få en snak
med både undervisere og vejledere.

Indtil nytår kan man i København se skitser og modeller til
”3 løver og 9 hjerter”, som er
lavet af Claus Ørntoft. Til foråret
kommer udstillingen til Vrå. 
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Udstilling om arbejde
med løve-skulpturer
Lækre Italienske
vine - til den danske jul

Kr. 295,Værdi kr. 590,- Spar 50%
3 fl. Rocca dei Bottari Montepulciano d`Abruzzo DOC, 2009 samt 3fl.
Eremo al Colle Montepulciano d`Abruzzo DOC 2011 - En oplevelse for dine
smagsløg.

Køb den på deal.dk 30. oktober - 5. november
og køb gerne flere - husk at dele det gode tilbud
ENR-VIN, Møllevej 6, 9760 Vrå

KUNST: Billedhugger Claus
Ørntoft har lavet
skitser på Det
Grafiske Værksted
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Fredag eftermiddag, 2. november, åbner
særudstillingen ”Tre Løver
og Ni Hjerter”, der beskriver
forarbejdet til de skulpturer,
som Dronning Margrethe afslørede sidste fredag i slotsparken ved Marselisborg i
Aarhus. Skulpturerne er lavet af billedhugger Claus
Ørntoft, der bor i Mygdal.

Udstillingen vises på Amalienborgmuseet i Christian
VIII’s Palæ i København. Det
hører under De Danske Kongers Kronologiske Samling.
På udstillingen vil man
kunne se det store værks vej
frem lige fra de aller-første
skitser på papir frem til de
store 1:1 modeller.
Claus Ørntoft har trykt
skitserne som litografier på
Det Grafiske Værksted i
Hjørring, hvor man også har
udarbejdet et lille hæfte med
fotografier og tekst om projektet med skulpturerne til
dronningen.
Når der fredag holdes åbning af udstillingen i København, så sker det med ord fra
museumsdirektør
NielsKnud Liebgott og Else Marie
Bukdahl, tidligere rektor på
Det Kongelige Kunstakademi. Endvidere vil Claus

Ørntoft selv fortælle om arbejdet med skulpturerne,
der har stået på i fem år.
Til Vrå næste sommer
Udstillingen i København
kan ses frem til nytår. Derefter skal den til Aarhus og så
kommer turen til Vendsyssel. Her vises udstillingen
”Tre Løver og Ni Hjerter” i
Kunstbygningen i Vrå. Det
sker i perioden fra 26. maj til
28. juli 2013.
De tre løver og hjerterne
kan ses i Marselisborg Slotspark, når den kongelige familie ikke bor på slottet. Da
er parken nemlig åben for
publikum.

