Velkommen til Slow.
- en aften om skatte
17:00		
Velkomstøl fra Carlsberg
17:30 Tagterrassen

19:00

Samtale. Illegal handel med kulturskatte
Kulturarv verden over er truet! I Syrien, fx, har
borgerkrigens magttomrum åbnet op for illegale udgravninger af uvurderlige kulturskatte,
som ender på det internationale kunstmarked
og et stadigt eksploderende sort marked. Lyt
med, når direktør Christine Buhl Andersen
møder topforsker Rubina Raja i en samtale om
verdens forsvindende kulturskatte.
Festsalen. 30 min.

19:30

Talk. På jagt efter lydskatte
Kom og hør om Institut for Dansk Lydarkæologis
arbejde med at udgrave arkiver og genudgive lydlige skatte, og hør eksempler på overset og ukendt
historisk dansk elektronisk musik og lydkunst.
Konferencesalen. 30 min. OBS: Begrænset antal
pladser. Først til mølle.

19:45
+
21:00

Værkfordybelse. Glemte skatte
Carl Jacobsen spåede billedhugger Stephan
Sinding (1846-1922) til at blive ”Nordens
Rodin”. Men trods international berømmelse på
hans samtid er Sinding nu nærmest glemt. Hør
historien om den glemte skat.
Ved ”Fra blok til krop”. 15 min.

20:00

Samtale. En moderne skattejæger
Mød Jens-Peter Brask, der trods sin lidt atypiske baggrund som graffitimaler og restauratør har en af landets mest imponerende
kunstsamlinger. I en samtale med journalist
Rune Skyum-Nielsen fortæller han om jagten
på kunstskatte og trangen til at lede videre,
selvom samlingen for længst har banket sig vej
ud gennem hjemmets vægge.
Festsalen. 40 min.

20:15
+
20:45

Værkfordybelse.
Indkøbstur med livet som indsats
I oldtiden satte handelsmænd liv og formue på
spil for handel med varer, som vi i dag tager for
givet og kan købes i ethvert supermarked. Hør
mere om oldtidens handel med krydderier og
kostbare luksusvarer.
Ved ”Fra blok til krop”. 15 min.

21:15

Musik. Emma Acs
Psych-pop fænomenet Emma Acs’ lyse vokal
drager os ind i et univers af kærlighedssange
og den evige jagt efter lykke. Acs præsenterer
denne aften den første single på sit kommende
album.
Vinterhaven. 10 min.

17:00- Langbordsmiddag
20:30 Cremet perlebyg med rygeost, brændt spidskål,
syltede løg og ramsløg. 100 kr. pr. kuvert.
Book bord på http://bit.ly/2GRoi9k
Café Glyptoteket
17:00

For børn og barnlige sjæle.
På skattejagt med Merkur
Tag med på skattejagt i særudstillingen Beriget
& Beruset. Forsvundne skatte fra Romerriget.
Når du har fundet skattene, kan du dekorere din
egen festkop i sølv – næsten ligesom romerne
gjorde for 2000 år siden.
Ved ”Fra blok til krop”. 20 min.

17:15
+
18:15
+
20:00

Omvisning. Helges skatkammer
Carl Jacobsens søn, Helge Jacobsen, skabte
som direktør for Glyptoteket en imponerende
samling af fransk impressionisme. Kom med,
når vi besøger hans skatkammer og sætter spot
på hans samlerpassion.
Ved ”Fra blok til krop”. 30 min.

17:30

Musik. Institut for Dansk Lydarkæologi
Institut for Dansk Lydarkæologi fylder Vinterhaven med lydlige skatte gravet frem fra musikog lydarkiver rundt om i Danmark.
Vinterhaven. 60 min.

17:30
+
19:00

Talk. Gravrøverhistorier
Ægyptiske grave har til alle tider tiltrukket
røvere på jagt efter overdådige skatte.
Heldigvis efterlod røverne ofte gravfund, som
kan belyse de gamle ægypteres liv. Lyt med,
når museumsinspektør Tine Bagh fortæller
gravrøverhistorier.
Ved ”Fra blok til krop”. 20 min.

18:00

18:30
+
19:30

Talk. Skønhedens pris
Vejen til det romerske imperiums storhed var
barbarisk. Lyt med, når museumsinspektør
Anne Marie Nielsen fortæller om magtstrukturerne, der sikrede eliten rigdom. Og bliv klogere
på, hvem der betalte prisen for de overdådige
skatte.
Festsalen. 30 min.
Omvisning. Tempelskatten fra Berthouville
Året er 1830. I den lille franske by Berthouville
er en bonde i gang med at pløje sin mark, da han
ganske uventet rammer en romersk sølvskat!
Hør historien om den kostbare skat, som i
romersk kejsertid blev ofret til Merkur.
Ved ”Fra blok til krop”. 30 min.

		Tak for i aften
22:00
Mad
Café Glyptoteket serverer mad og øl.
Mad og drikkevarer må ikke medtages
i udstillingssalene.
Vi ses igen til Slow 6. september til en aften om det glemte.

Glyptoteket

