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Kærlig hilsen Roskilde 
 
Fernisering: 23.august 2014 kl. 13 
Udstillingsperiode: 24. august – 28. september 2014 
 
Sted: Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde 
Åbningstider: Tir.-søn. kl. 12-16 
 

     
 

 

Kærlig hilsen Roskilde er en installation der handler om kærlighed. Værket er en optakt til en 

vandringsforestilling af Aaben Dans, der spiller i Roskilde Syd 5. – 14. september.  Værket er installeret 

i Museet for Samtidskunst Husarstald. 

En video- og lydinstallation om kærligheden i livets tilfældigheders vold. Fem autonome elementer, 

bestående af dans, fortælling og billede, mødes og skilles og danner stadig nye konstellationer. 

Installationen er baseret på fortællinger fra borgere på Asterscentret i Roskilde Syd. 

Fra 5. til 14. September rykker vi igen ud af museet for at lave et samarbejde med Aaben Dans som har 

lavet en helt anderledes teateroplevelse. En vandringsforestilling, hvor publikum bliver guidet gennem 

optrin og tableauer, der fortæller skjulte historier fra virkeligheden. Aaben Dans har indsamlet 

kærlighedshistorier som fortælles gennem en vandring rundt i Roskilde Syd området. Der indgår både dans, 

musik, kage og parkour i forestillingen, så man kan både se, høre og smage kærligheden! 

Udstillingen har fernisering lørdag den 23. august kl 13.  
 



Kærlig hilsen Roskilde er produceret af Aaben Dans & Museet for Samtidskunst i samarbejde med 

Schubertiaden, Astershjemmet, Østervangsskolen, Walk on the wild side, Jakobskirken og beboere i 

Sydbyen. 

 

Indtryk Catherine Poher, Smag Mette Martinussen, Krop Thomas Eisenhardt; Film Jonas Poher Rasmussen 

Kærlighed beboere i Roskilde, Medvirkende Antoinette Helbing, Ole Birger Hansen, Didier Oberle, Lea 

Havelund Rasmussen og lokale statister.  

 Udstillingen er en del af Museet for Samtidskunsts 2-årige program Museet går i byen, der realiseres med 

tilskud fra Nordeafonden. 

  

 
 
Få mere at vide om udstillingen på museets hjemmeside og på Aaben dans  
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http://samtidskunst.dk/udstillinger/museet-gaar-i-byen
http://samtidskunst.dk/udstillinger/kaerlig-hilsen-roskilde
http://www.abendans.dk/

