
	  
	  

	  
Festlig	  indvielse	  af	  parkprojekt	  og	  udstillingen	  Geist	  Glorup	  
	  
Så	  er	  udstillingen	  Geist	  Glorup	  skudt	  i	  gang	  og	  første	  fase	  af	  parkprojektet	  på	  Glorup	  Gods	  indviet.	  
Lørdag	  d.	  25.	  maj	  blev	  dørene	  åbnet	  ikke	  alene	  for	  et	  nyt	  ankomstområde	  med	  p-‐pladser,	  toilet-‐	  
og	  formidlingshus	  men	  også	  en	  forvandlet	  Glorup	  Park	  med	  en	  lang	  række	  spændende	  
kunstværker	  placeret	  langs	  en	  ny	  hovedsti.	  
	  
Over	  200	  mennesker	  var	  mødt	  op	  til	  åbningen,	  og	  mange	  flere	  strømmede	  til	  i	  løbet	  af	  dagen,	  der	  
bød	  på	  åbningstaler,	  indvielse	  af	  sti	  og	  permanente	  kunstværker,	  performance	  ved	  Peter	  Callesen	  
samt	  kunstmusikalske	  indslag	  på	  forskellige	  steder	  i	  park	  og	  hovedbygning.	  Fødevarenetværket	  
Kongens	  Fadebur	  solgte	  regionale	  lækkerier	  i	  den	  gamle	  fårestald	  og	  Ørbæk	  Bageri	  serverede	  to	  
flotte	  kæmpe	  lagkager	  med	  motiver	  fra	  parken	  og	  udstillingen.	  
	  
Trods	  en	  smule	  regn	  først	  på	  dagen	  var	  stemningen	  høj,	  og	  børnene	  sørgede	  fra	  starten	  for	  at	  
indtage	  parken	  med	  stor	  aktivitet	  og	  begejstring.	  Der	  blev	  klatret,	  løbet,	  spidset	  øjne	  og	  ører,	  
særligt	  da	  kunstneren	  Peter	  Callesen	  i	  rollen	  som	  H.C.	  Andersen	  foldede	  et	  gigantisk	  stykke	  pap	  til	  
en	  papirbåd,	  som	  han	  efterfølgende	  søsatte	  på	  Spejldammen	  med	  sig	  selv	  om	  bord.	  
	  
Kulturbureauet	  Umage,	  der	  står	  bag	  udstillingen	  og	  åbningsprogrammet,	  var	  rigtig	  glade	  for	  det	  
store	  fremmøde	  og	  for	  den	  fantastiske	  opbakning,	  projektet	  har	  fået.	  I	  åbningstalen	  takkede	  de	  
alle	  støttegivere	  og	  sponsorer	  samt	  ikke	  mindst	  lokalsamfundet,	  der	  har	  rejst	  en	  stor	  kreds	  af	  
frivillige,	  som	  vil	  hjælpe	  med	  at	  passe	  udstillingen	  i	  løbet	  af	  sommeren.	  
	  
Man	  kan	  gå	  på	  opdagelse	  i	  udstillingen	  fra	  torsdag	  til	  søndag	  kl.	  10-‐17	  frem	  til	  d.	  25.	  august.	  For	  
besøgsinfo	  se	  www.geistglorup.dk	  
	  
For	  yderligere	  info	  eller	  tilsendelse	  af	  flere	  pressebilleder	  kontakt	  venligst	  Line	  Kjær	  på	  telefon:	  
26367939	  eller	  på	  mail:	  line@umage.nu	  



	  Udvalg	  af	  fotos	  fra	  åbningen	  af	  Geist	  Glorup.	  Pressebilleder	  kan	  downloades	  på	  projektets	  hjemmeside:	  www.geistglorup.dk	  
	  


