
13. august–27. september
Udstilling: Lars på Amager
Lars udstiller malerier og collager i glaspusteriet 
“Glasseriet” på Amager. Glasseriets indehaver 
Rikke Bruzelius arbejder ved ovnen. 
OBS: Fernisering lørdag 30. august kl. 12–14.
■■ Læs mere på www.pryds.com/glasseriet2014

23. august–28. september
Udstilling: “Modspil” i Vejle
Lisbeth og Lars udstiller i “Kunstbrænderiet”, 
Vejle Kunst forenings stemningsfulde udstil-
lingssted. Fernisering 23. august kl. 11.
■■ Mere info på www.pryds.com/modspil

13.–28. september  
Udstilling: Lisbeth på miniTEX14
Lisbeth deltager på den censurerede udstilling 
miniTEX14, i Nicolai Kunst og Kultur i Kolding. 
Fernisering fredag 12. september kl. 14.
■■ Læs mere på www.dansk-tekstillaug.dk

19.–21. september 
Strikkefestival på Fanø
Under overskrifterne ”Det store restegilde” og 
”Fridas farver” står Lisbeth for to forrygende 
og farverige workshops. På den første skal der 
leges, komponeres og designes ud fra et orgie af 
rester og på den anden gælder det inspiration til 
nye ideer ud fra Frida Kahlos farverige palet. 
NB: Ved strikkefestivalen udkommer Lisbeths 
nye bog: Storslået Strik – Tekstile smykker
■■ Følg med på www.strikkefestival.dk og  

www.storslaaetstrik.dk

Lørdag den 4. oktober
Workshops på Island
Lisbeth holder to strikke-workshops i  
Selfoss på Island.
■■ For yderligere info skriv til: tolstrup@pryds.com

Torsdag–lørdag 23.–25. oktober
TEX-antik på tour – til Sverige
TEX-antik er med ved den 31. afvikling af 
Vävdagar i Glimåkra – udstillinger og messe. 
■■ Læs mere på www.vavmuseum.se

Tirsdag 28. oktober kl. 19.00-21.30
Foredrag i Juelsminde
Lisbeth holder foredrag i Juelsminde Husflid – 
Kreativ Fritid under overskriften: En aften i  
godt selskab – med bøger og håndarbejde.
■■ Læs mere på www.juelsmindehusflid.mono.net

 
Søndag 9. november kl. 10-17
Kunsthåndværkerdag i Silkeborg
TEX-antik er med igen ved Kunsthåndværker
dagen på Museum Silkeborg.
■■ Læs mere på www.museumsilkeborg.dk

Lørdag–søndag 15.–16. november
Udstilling: Kunst2100 i Docken
Lars og Lisbeth er atter med i Kulturkajen 
Docken i Nordhavn, når ca. 50 medlemmer af 
Kunst2100 for fjerde gang udstiller – det bliver 
festligt, farverigt og med stor variation.
■■ Læs mere på www.kunst2100.dk
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