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40 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 31. OKTOBER 2015

I HÅRLEV HALLEN

ENTRE:

10,-
Børn u/12 år gratis

TIMEGEVINSTPÅ ENTRÉBILLETTEN

ARRANGØR: Store Tårnby Idrætsforening

I HÅRLEV HALLEN

MANGE 
KRÆMMERE

MANGE 
 JULETING
TRYLLEKUNSTNER
på scenen kl. 12 og 14

Kom og oplev:

JULECAFÉ

Kom og hils på

JULE
MANDEN 
og hans kone

lørdag den 7. og søndag den 8. november kl. 10-16

Hyggelig Mortens At en i Rødvig
Inviter familien i l en hyggelig Mortens At en på 

konference & hotel klinten i Rødvig 
i rsdag den 10. november kl. 18.30.

At enens menu består af: 
Rimmet laks med purløgscreme

Andesteg med hjemmelavet rødkål, surt, 

sauce, hvide og brune kartofl er

Lun æblekage med vaniljeis

2 ret er kr. 189,- pr. person
3 ret er kr. 209,- pr. person

Besi l bord på telefon 5650 6800

Brunch Menu Ud af huset
Røræg, bacon, parmaskinke, 

salami, små pølser, kartoffelbåde, 
peberfrugt, cherry tomater, 

oliven, honning, yoghurt med müsli, 
pandekage med ahornsirup, 

frugter, 2 slags ost, marmelade, 
smør & 2 slags brød.

Friskpresset appelsinjuice 

kr. 32,00

Pr. person 

kr. 89,00

Serveres
Fredag, lørdag & søndag

fra kl. 11.00-14.00

Stort udvalg af
Italienske specialiteter 

Ostefade

Italiensk Buffet 

Grill bakker 

A la carte

Italienske specialiteter

Kystvejen 1 A stuen ∙ Strøby Egede ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 43 64 65 66

STRØBY EGEDE: De to 
russiske kunstnere fra 
Sankt Petersborg, ægte-
parret Djoma Djumabaeva 
og Michail Kudinov, ud-
stiller i øjeblikket deres 
malerier på Nicolinelund, 
den tidligere Stolpe-
gaard. Det sker gennem 
Køge Kunstforening, som 
er en mobil forening, der 
fra gang til gang finder 
nye, spændende udstil-
lingslokaler.

Ægteparret supplerer, men 
efterligner ikke hinanden. Djo-
mas Djumabaevas billeder in-
deholder store kontraster med 
stærke farver og et ofte naivi-
stisk udtryk. Michail Kudinovs 
maler også naivistisk, men med 
en blidere og tyndere streg. De 
er begge uddannet på Kunst-
akademiet i Sankt Petersborg.

Djoma Djumabaeva har i de 
senere år koncentreret sig om 
kun at arbejde med tre farver. 
Det sker for at fremhæve det 
grafiske i billedet, der - selv 
om det er abstrakt - ofte har 
små elementer af frugter eller 

flasker malet ind. Michail Ku-
dinov anvender også grafiske 
figurer, men hans billeder er 
lysere og mere afdæmpede.

Ægteparret er på en omfat-
tende turne rundt i Europa, og 
har valgt også at lægge vejen 
forbi Nicolinelund. De elsker at 
rejse, dels for at udstille, men 
også for at blive inspireret af 
andre kunstnere.

Udstillingen er åben for be-
søgende torsdag, fredag, lørdag 
og søndage kl. 13 til 16 frem til 
8. november.

Russisk kunst på Nicolinelund

Der var fernisering på Nicolinelund i lørdags, hvor mange kiggede forbi for at opleve den russiske 
kunst på væggene. Desuden var der russisk sang og musik med Tatiana Kisseleva Gudnæs samt 
lidt godt til ganen.
(Foto: Køge Kunstforening)


