
Lisbeth Tolstrup  ·  Lars Pryds

Torsdag den 13. juni 2013
Sommerudstilling 
Fernisering på sommerudstillingen hos 
Galleri Lisse Bruun, Store Kongensgade 99, 
København K. Lars Pryds har været med flere 
gange tidligere, mens det er første gang Lisbeth 
Tolstrup deltager. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu, ferniseringen er som altid kl. 17-19.

31. august – 1. september 2013
Tekstile Højskoledage – Rødding Højskole
Lørdag kl. 9 går startskuddet til endnu en 
gang tekstile højskoledage arrangeret af væve-
kredsene i Danmark (www.vaevekredsene.dk)  
Lisbeth Tolstrup er inviteret til at holde 
åbnings talen og vil senere på dagen vise nogle 
af sine tekstile smykker ved en stand, der også 
tæller udvalgte bøger fra www.TEX-antik.com

20.–22. september 2013
Fanø Strikkefestival 
Festivalen afvikles nu for 5. gang og det er med 
stolthed, at Lisbeth Tolstrup deltager med to 
helt dugfriske emner og workshops. De finder 
begge to sted lørdag den 21. september. ”Dolly 
Knit – bling bling udsat for to pinde, en hæklenål 
og masser af pink nuancer” er den ene, mens den 
anden ”Wraagh – rovdyrene kommer” byder på fri 
leg i strik og broderi med de vilde dyrs naturlige 
ornamentik som tema. 
Se mere på www.strikkefestival.dk

28. september 2013
Tekstil Bog- og Blogdag 
Nu for anden gang. Stedet er Kulturbiblioteket 
i Nordvest og dagens program bliver et orgie af 
bogpræsentationer, tekstile workshops inden 
for alle fag og fri leg med garn og pinde. Det 
store program er fortsat i støbeskeen, følg med 
på www.lisbethtolstrup.com

31. oktober – 23. november 2013
Udstilling: Parløb
Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds markerer 30 års 
samarbejde og samliv med den fælles udstilling  
”Parløb”, hvor der udstilles malerier, objekter, 
smykker og bøger – nogle arbejder er fundet i 
retroskufferne, mens andre er helt nye. 
Løjerne ferniseres torsdag den 31. oktober 
kl. 17-19 og stedet er Galleri Lisse Bruun i 
Store Kongensgade 99, København K.

2014
Vi har allerede nu flere spændende projekter  
og udstillinger på vej. 

Følg os på 
www.pryds.com 
www.lisbethtolstrup.com
www.tex-antik.com 
– eller tilmeld dig vores nyhedsbrev på 
www.pryds.com/news 
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