MERE END BLOT
H.C. ANDERSEN-TEGNINGER
5.000 timer i streg med H.C. Andersen
I dette intense foredrag vil du komme helt ind bag
kunstneren Kasper Købkes prisbelønnede H.C.
Andersen-bog, der indeholder meget mere end
blot H.C. Andersen-tegninger.
Købke har modtaget H.C. Andersen Prisen 2017
og Klods-Hans Prisen 2016 for hans H.C. Andersen eventyrbog, hvor han har inkorporeret omkring 1.000 referencer til bl.a. H.C. Andersens liv,
virke og samtid, gennem sine i alt 67 minutiøse
tegninger.
Henover 5.000 tegnetimer på kun 13 måneder har
Købke skabt en eventyrbog der henvender sig både
til børn, voksne og eksperter.
Købke er gennem hele bogen tro mod H.C. Andersens fantastiske eventyr - så uanset alder vil du
altid kunne opdage en ny detalje eller en ny biografisk reference i Købkes tegninger.

Udgivet på
dansk - engelsk - kinesisk - tysk - fransk - spansk - italiensk - japansk

Købke har filmet hver en tegnetime henover de 13 måneder, så på en og samme tid vil du få et helt unikt indblik i skabelsen af den verdensberømte digters
eventyr gennem Købkes blyant, samtidig med, at du på tætteste hold vil opleve
det fysiske forfald, og det ekstreme afsavn til omverdenen som Købke gennemgik.
Det til trods påstår Købke den dag i dag, at han hele vejen igennem var 100 %
mentalt til stede i sine H.C. Andersen-tegninger - men kan det nu helt passe?
Hvis du ønsker at finde ud af det på allernærmeste hold, så er velkomne til at kontakte Købke for nærmere
information om priser og booking på kasper@drawingsbykobke.com eller på telefon +45 5123 9825.
”... Kasper, du giver så meget af dig selv - alle tilhørerne var med. Du er helt nede på jorden, og du er ydmyg
i din kunst og kunnen...” - Birgitte, deltager ved Købkes H.C. Andersen-foredrag.
www.kasperkobke.com

”...Udgivelsen, er en sjælden fornem
sammenhæng mellem det
ydre og det indre...”

”...simpelthen et Mesterværk ...
denne nye samling er på sit
helt eget niveau....”
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