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FULL CIRCLE – IRSK FOLKEMUSIKDUO

Koncert fredag den 5. februar 2016 kl. 19.30

I vintertiden har kunstforeningen i Vejen tradition for ”Folk i februar”, 
en hyggeaften med folkemusik og en let anretning i pausen.
I år underholder duoen Full Circle. De spiller irske folkemusik, men de 
mestrer også den amerikanske folk, blues, swing, country, western og 
ballader, så måske får vi i tillæg et par smagsprøver fra det repertoire.

Zourab Chatberachvili – guitar-, banjo- og mundharpevirtuos
Zourab er uddannet på et af Ruslands bedste konservatorier med ud-
mærkelse. Han tog 3 års pædagogisk overbygning på konservatorieud-
dannelsen og er nok en af de guitarister i Danmark, der mestrer fl est 
stilarter. Han er fl ere gange udråbt som bedste musiker på festivals og 
er en fremragende kunstner, der spiller i den absolutte elite og under-
viser i musik på konservatorieplan.

Tom Gottenborg – sanger og guitarist
Tom er en musiker, der har mere end 25 år på bagen som professionel, 
og som har spillet med folk som Lars Lilholt, Johnny Madsen og Allan 
Olsen. Han har fået den irske musikstil ind med modermælken, og han 
danner et solidt underlag for Zourabs virtuositet.

Full Cirkle har været i både TV og radio, har optrådt på de fl este stør-
re festivals, spillet med så kendte navne som The Dubliners, Run Rig, 
Ralph McTell (Sts.  Of London) og the Commitments (fi lmen).
Duen har spillet for store danske erhvervsvirksomheder som Arla, Jy-
ske Bank, Nykredit og Novo Nordisk samt ved fl ere lejligheder for 
medlemmer af den kongelige familie. ■

GUSTAV KLIMT OG 
JUGENDSTILEN I WIEN OP TIL 1918

Foredrag tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30

Af kunsthistoriker mag.art. Signe Jacobsen

Gustav Klimt (1862-1918) var en særdeles central kunstner i Wien om-
kring år 1900, hvor symbolisme og Jugendstilen stod stærkt. Han var 
medstifter og første præsident af Wiener Secessionen – en udbry-
dergruppe fra det etablerede kunstnerparnas. Hans ofte guldbelagte, 
preciøse og hyppigt erotisk ladede malerier provokerede i kejserri-
gets sidste dage, hvor også Sigmund Freud udviklede sine tanker om 
psykologiens løngange og seksualitetens betydning. Han arbejdede i 
Wien samtidig med den banebrydende arkitekt Otto Wagner, hvis 
bygningers brug af dekoration og forgyldning vidner om et kunstnerisk 
slægtskab med Klimt. Vi vil også se på nogle af Wagners værker, samt 
på Klimts geniale elev Egon Schiele. Alle tre døde næsten symbolsk i 
1918, hvor den gamle verden gik under, og Wiens storhed som kejser-
stad og fornyer af kunsten var ude. ■
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