
 
 

Kør sammen tur søndag d. 18. marts 2018: 
 

Vi skal i Klovborg Bio! Og vi skal se filmen om Jens Søndergård: 
 

”Farvekraft ad helvede til” 
 

Instruktør Anne Moulvad er klar med endnu en biografdokumentar film. Måske fik I set ”En stemme for 

livet” om Herning Kirkes Drengekor eller ”Tangentspilleren” om musikgeniet Kristian M. Andersen. 

Den nye film har titlen ”Farvekraft ad helvede til” og handler om maleren Jens Søndergaard. 

Hvad er kunstens værdi, og hvad betyder den for os?  Det forsøger instruktøren at anskueliggøre i den 

poetiske dokumentar fyldt med malerier, ny komponeret fløjtemusik og fortællinger om Jens Søndergaard. 

Det er et portræt, fyldt med farvekraft, af en af Danmarks største ekspressionistiske malere. 

Hans barnlige sjæl levede side om side med en voldsom kunstnerisk udtrykskraft. Han var en stor del af sit 

liv sin kone utro, og drak også for meget i perioder. Hans malerier afspejler det hele.  Farverne nærmest 

vælter ud af lærrederne. Selv kaldte han det ”Farvekraft ad helvede til”. Se trailer på dette link: 

https://www.youtube.com/watch?v=aAVvFzjnCNw 

I tilknytning til filmen er der lavet en stor udstilling på kunstmuseet Heart i Herning. Ser du filmen og 

medbringer biografbilletten gives der rabat på 50 procent på indgangsbilletten på museet frem til 19/8-18. 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi mødes kl. 13.00 på parkeringspladsen ved banegården i Horsens, og fylder bilerne op, som vi plejer!  

Kl. 13.30 er der et let traktement i Klovborg Bio, og kl. 14.00 vises filmen. Afgang fra Klovborg ca. kl. 15.30. 

Pris kr. 135,00 for entre og traktement. Betaling til 5376 0304920, ALbank. 

Betaling for kørsel kr. 25,00 pr. pers. – som betales til chaufføren! 

Deltagere, som kan stille bil med ledige passagerpladser til rådighed, kan henvende sig til Jytte Helbo. 

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo på mail senest d. 11. marts: Jyttehelbo@vip.cybercity.dk 

 

Med venlig hilsen Horsens Kunstforening.  
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