og ned i gangtunnelen på
John F. Kennedys Plads.
I dagens anledning er Kil
deparken fyldt med sang,

prøve en agilitybane, og det
er ansigtsmaling. Sammen
med Aalborg Søspejdere vil
der være en masse aktivite

samba og salsagruppe fra
Rebild Kulturskole. Des
uden er dansestudiet Move
også i aktion her, og det

{{Bør{ne{kar{ne{val,{C.W.{Obels{
Plads/Kil{de{par{ken,{man{dag{
kl.{12-15

Kvindeskulpturer til søs
Af Lars Termansen

AALBORGØST: Agri College A

succes og inviterer til trakto
Der dystes i syv standard
Begivenheden er åben for a
en fælles familieaktivitet, fo
gård, så der bliver rig mulig
dyrene.

{{Trak{tor{træk,{Stru{er{vej{70

lars.termansen@nordjyske.dk

Afrika rykker ind

AALBORG: LifeBoats er nav

AALBORG: Foreningen Afrika

net på en ny udstilling i Ut
zon Centret, der åbner lør
dag.
Kunstneren Marit Benthe
Norheim har formet ideen
med tre sejlende kvinde
skulpturer.
Bådene skal efter planen
laves i beton og bliver cirka
12 meter lange og 3 meter
høje. Målet er at få dem ud
at sejle med passagerer fra
Nordjylland over Sjælland
og videre ud på de europæ
iske kanaler. En tur der skal
føre fartøjerne igennem
europæiske byer, der er byg
get op omkring gamle vand
veje.
Marit Bente Norheim er af
norsk oprindelse, men bor i
Mygdal ved Hjørring, og
hun er kendt for værket
"Fruen fra Havet" i Sæby,
men også campingkvinder

lørdag ind på Gammeltorv i
Global Fair.
Målet er at knytte tættere
kanere  men også med and
Global Fair byder på et var
kalsk underholdning, afrika
ler fra Orla Hav (MF) samt E
dør, professor Mammo Muc
Derudover er stande/bod
sationer, foreninger og priv
dukter.

{{Glo{bal{Fair,{Gam{mel{torv{i
MARITBenTHeNorheim lægger det første lag cement på en model. Life-Boats betyder også redningsbåde, og de endelige både skal lastes med liv. Blandt andet indvendige lydbilleder.

Bier og honning

ne, som var campingvogne
omformet til kvindelige
skulpturer.
Udstillingen består af mo
deller i målestok 1:5 i beton
og 1:40 i bronze, litografier,
skitser, idébeskrivelser, foto
manipulationer og anima

nefamilier til et arrangemen
En biavler fortæller om bi
bier meget sociale dyr med
hierarki i bistadet.
Biavleren fremviser også s
på forskellige typer af honn

tioner, samt tekniske tegnin
ger og beregninger, der gør
dem sødygtige og klar til CE
mærkning.
Forarbejdet præsenteres
som et kunstprojekt i sig
selv. En realistisk tidshori
sont for søsætning af instal

lationen el ifølge kunstne
ren sommeren 2012 eller
2013. Det af hænger af hvor
lang tid det tager at få øko
nomien på plads.
{{Fer{ni{se{ring{Life-Boats,{Utzon{Cen{ter,{lør{dag{kl.{14-16

AALBORG: Lille Vildmosecent

{{Li{vet{i{bi{sta{det,{Lil{le{Vildm

