
Lørdags

JAZZEN
Roskilde

I anledning af 

Lørdagsjazzens 
25 års jubilæum 

inviteres sponsorer, tidligere og 
nuværende hjælpere og 
bestyrelsesmedlemmer 

til reception i 

Gimles Café
Helligkorsvej 2

lørdag d. 5. november
kl. 14.30-16.00 JACKPOT SPILLEHAL

Dommervænget 27 • Roskilde

Roskilde hyggeligste spillested
DØGNÅBENT

FREDAG OG LØRDAG

80 spilleautomater

89% udbetaling

Masser af gratis P-pladser
Åbningstider:

Søndag-torsdag: . . . . . . 9.00-24.00
Fredag-lørdag: . . . . . DØGNÅBENT

GRATIS
sodavand,

kaffe,
pizza,

kager m.m.

ANTIK
AABENRAAMESSE

03. - 06. Nov. 2011

K Ø B E N H A V N
K u l t u r k a j e n  D o c k e n 
Færgehavnsvej 35 - 2100 København Ø

ANTIK MESSE
ANTIK - KUNST - DESIGN

Torsdag & Fredag 11-18  Lørdag & Søndag 11-17

Compass Messer  -  Antikmesse.dk 

Priser er pr. kuv., min. 10 kuv.,
excl. transport og afgifter

70 15 10 30
www.smageriet.dk

SMAGERIET
catering med mere smag
Grand Buffet:
Sød chiliristet lakse� let m/baguette
Rosastegte møre skiver kalvekød
Svinemørbrad i provence
Citronmarineret unghanebryst
Grønne salater m/peberfrugter
Pastasalat med tomater
Sprød salat med hvedekerner
Saltbagte ”Mallorca”-karto� er

129,-

Se vores jule- og nytårs-
foldere på www.smageriet.dk

Tiramisu dessert KUN 29,-

Se vores store menukort:
www.restaurantbryggergaarden.dk
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Kunsterværket på Roskilde Åben, der får prisen fra Roskilde Avis, 
efter censorernes afgørelse. Fra venstre ses Frodo Mikkelsen, Chri-
stina Baumford, formand Jens Pedersen og Steen Overgaard Mad-
sen. (Foto: Erling J. Pedersen)

Roskilde Avis prisen ved den 
årlige udstilling Roskilde Åben 
går i år til kunstneren Lisbeth 
Sahl, der kalder sit værk for 
’Tatooed arm’.

Dansk er åbenbart ikke fi nt 
nok, men det betyder såmænd 
bare Tatoveret Arm.

Da censorerne i weekenden 
vurderede værkerne uddelte 
de samtidig fem priser. For-
uden avisen er der også en fra 
Nordea og tre fra arrangørerne 
i Roskilde Kunstforening. 

I begrundelsen for udvæl-
gelsen af Lisbeth Sahls bidrag 

hedder det:
’Tatoed arm’ er et værk, der 

er rent i udtrykket, klart i farve-
valget og tro imod den stil, det 
er skabt i.

Det er et værk, der rummer 
et klart budskab – og samtidig 
er det en humoristisk refl eksi-
on over reklamens sprog.

Bredt og varieret
Om årets mange bidrag, siger 
kunstforeningens formand 
Jens Pedersen generelt:

- Vi har et bredt og meget 

varieret niveau. Censorerne 
har i deres arbejde lagt vægt 
på de bidrag, hvor de mener 
at kunne se de bedst kunstne-
riske indslag. 

I den måned Roskilde Åben 
viser sine værker frem i sidefl ø-
jen i det gule palæ på Stænder-
torvet, fra 12. november, plejer 
udstillingen at blive set af op 
mod 1500 mennesker.

 tk 

Tatoveret arm
Enkelt udtryk hos kunstneren, der fi k Ros-
kilde Avis-prisen ved Roskilde Åben

Den åbner 12. november  ■

og varer til 11. december
Det foregår i det gule palæ  ■

på Stændertorvet i sidefl ø-
jen ind mod domkirken
Omkring 450 værker var i  ■

år indsendt.
50 er udvalgt af censorerne  ■

og antaget på udstillingen
Udstillingen arrangeres af  ■

Roskilde Kunstforening

Roskilde Åben

Tre kunstnere har i år  ■

udvalgt værkerne, som er 
antaget
Billedhuggeren Steen  ■

Overgaard Madsen fra 
Frederikssund
Tegneseriekunstneren  ■

Frodo Mikkelsen fra 
København
Maleren og designeren  ■

Christina Baumford fra 
Roskilde, der bl.a. har 

været med til at udsmykke 
p-huset ved Ro’s Torv
Ved udvælgelsen deles de  ■

indsendte værker op i tre 
grupper
Med grøn mærkat, umid- ■

delbart godkendt
Med rød mærkat, umiddle- ■

bart afvist
Med gul mærkat, sættes til  ■

side til ekstra vurdering

Censorerne


