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Intet er helligt, når tøserne pjatter. På torsdag kan City Singler opleves i Portalen.

Greve: City Singler, der
kan opleves i Portalen
torsdag 4. april, er beteg-
net som en hybrid mel-
lem Sex and the City og
Ørkenens Sønner.

Men der er bare det ved
det, at City Singlerne er
endnu frækkere. Sofie Las-
sen-Kahlke, Trine Gade-
berg, Anne Louise Hassing
og Kaya Brüel er på ude på

en så sitrende slap line, at
selv den frækkeste g-streng
forekommer uskyldig. I

Intet er helligt, når tøser-
ne pjatter om toilet-teknik,
hjemmefødsler, inkontinens,
blowjobs – eller fabulerer om
S&M og drister sig ind i et
hundebur! Vase & Fuglsang
har begået manuskriptet
– et par herrer med sikker
sans for, hvad der rører sig

over og under bæltestedet
på fire lækre tøser, som bare
gir´ endnu mere af den slem-
me skuffe.

Befriende og pikant. Men
også så sødt, sjovt, satirisk,
og selvironiserende, at de
fleste kunne risikere at vak-
le ud fra showet med en let-
tere flosset moral.

Sexet sjov med City Singler
Befriende og pikant show i Portalen på torsdag

Greve: It-billedkunstner
Morten Funder fra Gre-
ve udstiller fotokunst i
Galleri Bagatel i Alberts-
lund / Vestskoven med 
fernisering lørdag den 6.
april.

Hidtil har den disciplinæ-
re it-teknologi og de kreati-
ve kunstarter været skarpt
adskilte. I Morten Funders
billedkompositioner mødes
de imidlertid på forunderlig
vis, når han bearbejder sine
naturoptagelser på compu-
teren.

Når Morten Funder foto-
graferer, er han anderledes
på den måde, at han i sit bil-
ledunivers skaber noget, der
ikke tidligere er set. Han
har fotograferet gennem de
sidste 50 år, men det er først
for få år siden, han begynd-
te på sine fotomalerier, som
han selv kalder dem.

Naturen er pensel
 - Jeg bruger naturen som
pensel og computeren som
lærred, når jeg skaber mine
fotomalerier, fortæller han
og forklarer nærmere.
  - I et almindeligt fotografi
afgør fotografen selv opta-
gevinkel og motiv, men han
kan ikke ændre på de enkel-
te elementer i billedet. Jeg
bestemmer selv rammen,
eller udsnittet af virkelighe-
den, og mine værker bliver
som malerier, blot er pens-
lerne af en anden slags end
ved traditionel malekunst.
Denne form for billedma-
nipulation giver mig f lere
komponenter og udtryksmu-
ligheder i mit arbejde.

Hans værker består sæd-
vanligvis af mange udklip-
pede dele fra naturen. De er
lagt oven på hinanden med
forskellig gennemsigtighed,
og ofte er formerne drejet,
skubbet, forstørret og for-
mindsket, så der opstår nye 
former og udtryk.

Han fortæller om proces-
sen:

- Jeg fascineres af de bil-
leder, der på den måde op-

står. Når jeg frembringer de
nye former og udtryk, er det
billedkunsten, jeg arbejder
med. Det færdige resultat
fremkommer i det øjeblik,
computer og kunst bliver
hvirvlet ind i en forrygende
dans med hinanden henover
skærmen.

Når man betragter hans
værker, kan man ikke lade
være med at kigge efter, om 
man kan genkende noget fra
naturen. Sommetider finder
man et stykke af en blomst
eller noget, der ligner skyer.
Men til andre tider må man
give op og hengive sig til op-
levelsen af billedet, som tit
balancerer på kanten mel-

lem det kendte og det ukend-
te.

Nysgerrighed
- Med mine billeder prøver
jeg at skabe en nysgerrighed
hos folk, som jeg håber, kan 
gøre at de selv ser naturen
med andre øjne og bliver
opmærksomme på den skøn-
hed, der findes omkring os
alle. Mit beskedne ønske er
at formidle mine egne ople-
velser af nærvær og dyb for-
undring for naturen.

Morten Funder har gen-
nem de sidste år udstillet
i kunstforeninger i f lere
fremtrædende firmaer. Nu
er hans værker tilgængeli-
ge for et bredere publikum
i Galleri Bagatel, Hersted-
østervej 50, Albertslund.
Udstillingen begynder med
fernisering lørdag den 6.
april kl. 12 - 17. Herefter
kan hans værker ses i åb-
ningstiden hver weekend
frem til 12. maj.

It-billedkunstner fra
Greve udstiller
Morten Funders værker består af mange udklippede 
dele fra naturen

”Modtagelse” kalder it-billedkunstner fra Greve, Morten
Funder, dette motiv. Fra lørdag den 6. april udstiller han i
Galleri Bagatel i Albertslund.

Solrød: Køge Bugt Quil-
ternes 20 års jubilæums-
udstilling holdes i week-
enden 6.-7.april.

Det er en forening, der
igennem alle årene er mød-
tes hver anden mandag for
at sy patchwork.

I anledning af jubilæet
holdes udstilling i Solrød
Aktivitetscenter lørdag 6.
april kl. 10 til 17 og søndag
7. april kl. 10 til 16.

Der er gratis adgang. Kaf-
fe, te og kage kan købes.

20  år med
quilterne
Jubilæumsudstilling i Solrød Aktivi-
tetscenter 6. og 7. april

Greve Strandvej 96 · 2670 Greve
Tlf. 43 90 03 16 · www.mediterraneo-sushi.dk

ÅBENT HVER DAG KL. 17-22

Restaurant Mediterraneo
Á la´ Carte, buffet og restaurant

RESTAURANT MEDITERRANEO...
DIT SPISESTED 2 

RESTAURANTER 
I ET HUS

kl. 15.00-21.30

LUKSUS SUSHIBOX

TAKE AWAY

34 stk. - nok til 2 personer
TILBUD

KUN

180,-

Inkl. international Luksus Buffet, soft ice, 
friskbrygget kaffe og kakao.

Søndag-torsdag  kr. 158,-
Fredag-lørdag  kr. 188,-
Børn under 12 år HALV PRIS

RUNNING SUSHI &
VARME RETTER

I 2 ETAGER

Soft ice, friskbrygget kaffe og kakao 

til Luksus Buffet og Running Sushi.

SPIS ALT HVAD DU KAN KL. 17.00-22.00

Peking suppe, stor luksus sushibar, international 
buffet, barbeque, stor salatbar, frisk frugt og soft 
ice, friskbrygget kaffe og kakao.

Søndag-torsdag  kr. 118,-
Fredag-lørdag kr. 138,-
Børn under 12 år HALV PRIS

INTERNATIONAL
LUKSUS BUFFET

Ved min. 4 couv.

spiser fødselaren for KUN kr. 1,-
Fødselslar + 3 personer skal afgive 

bestilling indefor samme prisgruppe.

Gælder kun buffet og er eksl. 

drikkevarer.

HUSK legitimation med fødselsdato.

FØDSELSDAG

NYHED

-50% 
NORMAL PRIS

KR. 360,- 

Fra 10 kuv. · selskabskokken.dka

Forret - f.eks.

Laksecarpaccio.
Hertil kuvertbrød.

Buffet med 7 dele

Rosmarinstegt kamfi let.
Rosastegt kalvesteg.

Lammeculotte.
Saltbagte små kartofl er.

Grøn salatsymfoni.
Græsk tomatsalat.

Tzatziki.

Dessert - f.eks.

Fragilite-kage, brownie
samt is-parfait.

2 retter

3 retter

Middelhavsbuffet

70 12 18 12

129,-
109,-


