Invitation til Velgørende Kunstauktion i Den Frie

En række af de mest betydningsfulde danske kunstnere har doneret værker til en stor velgørende
kunstauktion i Den Frie til fordel for skolebyggeri i Etiopien. Auktionen gennemføres i et samarbejde
mellem organisationen Viden for Alle, Olafur Eliasson, Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Den Frie.
I alt bortauktioneres 56 kunstværker på auktionen, der finder sted onsdag den 11. juni fra kl. 16.00.
Olafur Eliasson, som igennem mange år har støttet formålet, vil være til stede på dagen og byder
velkommen. Auktionen ledes af Bruun Rasmussen Kunstauktioner.
Program for dagen:
Kl. 16.00 – 18.00: Eftersyn og champagne
Kl. 18.00 – 18.10: Velkomsttale ved Olafur Eliasson
Kl. 18.10 – 20.00: Auktion ved Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Kl. 20.00 – 22.00: Indsamling og middag
Da alle midler fra auktionen går ubeskåret til videreførelsen af skolebyggerier i Etiopien, og alle parter
donerer deres arbejdskraft for at realisere arrangementet, går deltagergebyret på kr. 250 udelukkende til
at dække udgifter i forbindelse med gennemførelse af auktionen. Læs mere om arbejdet og de
deltagende kunstnere her.
Tilmelding senest den 6. juni 2014 til: at@denfrie.dk.
Indbetaling af deltagergebyret bedes foretaget til Den Frie Udstillingsbygning via MobilePay på tlf.
2924249 eller via Nordea Bank, reg: 2191, konto: 6877352313. Skriv venligst 'auktion' samt navn ved
indbetaling.

Betaling og afhentning af værker sker på selve dagen efter at auktionen er færdig. Af transportfirmaer
kan vi anbefale 3x34 (tlf. 34 34 34 34) og De Grønne Bude (tlf. 70 10 31 03). Der er parkometerparkering
ved Nyboder, som ligger lige over for Den Frie Udstillingsbygning.
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