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Kit Kjølhede Laursen åbner 2009 med et festfyrværkeri af en udstilling!  
 
Overflod 

En sand overflod af billeder har fundet vej til Galleri ØckenLund, hvor man således kan 
indlede året med en farve- og humørindsprøjtning. Kit Kjølhede Laursen medbringer et utal af 
mindre værker – fra 15x15 cm til 50x70 cm og alt derimellem – produceret fra 2006 og frem. 

Mange helt nye og aldrig tidligere vist.  
 
Vind et værk! 

Som en reference til og i tråd med den reklameverden, Kit Kjølhede Laursen ynder at 
forholde sig til i mange af sine værker, har hun valgt at udlodde et værk, og udtaler videre: 
”I stedet for at pådutte nogen et bestemt budskab eller fortolkning, har jeg valgt at lade 

enhver tolkning af mine værker og udstillingen være 100% op til den, der besøger 
udstillingen og ser værkerne.”  
 

Kit Kjølhede Laursen indbyder derfor enhver, der har lyst, til at komme med et bud på, hvad 
det kunne handle om. Og kvitterer ved at udlodde et af værkerne fra udstillingen til vinderen, 
der udvælges blandt de indleverede bud. Vinderen får direkte besked efter d. 24. januar, 

hvor resultatet også offentliggøres på www.kit-k.com.  
 
Klip kuponen ud – eller hent en i galleriet, hvor den udfyldte kupon også skal afleveres senest 

d. 24. januar 2009 kl. 14.  
 
 
Kort om Kit  
Kit Kjølhede Laursen er uddannet på Bjørn Ignatius Øckenholts Frederiksbergske Billedkunstskole, har værksted på 
PRAG 61 og er medstifter af kunstnernetværket Udgangspunkt. Hun arbejder med akryl, tush, fotografi, ord, 
konceptkunst, tegneserier, installation, vingummibamser, is og meget andet. Læs mere på www.kit-k.com. 
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