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Julekoncert med kammerkoret
ASDAL: Hjørring Kammerkor er et af de dygtigste kor i hele
Vendsyssel og samler da også sine 30 medlemmer fra hele
Vendsyssel og sågar Aalborg.
Søndag 13. december kan du forkæle øregangene med
kammerkorets fortolkninger af blandt andet kendte julesange og værker af Gjeilo, Rheinberger, Kverno og Høiberg, når
koret giver en gratis koncert i Asdal Kirke.
Koncerten starter klokken 19.30.

Privatfoto

10 Vendsyssel

Grafiske rejsebilleder
KUNST: Billige litografier skal sætte fokus på sejlende skulpturprojekt
Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

Marit Benthe Norheim tjekker de sidste detaljer på stenen før trykningen.

Foto: Hans Ravn

10 år med italienske vine
Den store succes med Ca’del
Vino har medført, at vi nu
har et meget stort udvalg i
italienske vine og specialiteter.
Altid lave 6 styks priser
(spar op til 25%).
Superkvalitet til prisen
Se www.verasvine.dk

EKSTRA ÅBENT
jul/nytår:

Mød vinkyndige Claus Larsen den 13. december og
få råd og vejledning om vin til jul og nytår.
Claus giver bl.a. smagsprøver fra vores store udvalg
af mousserende vine.

DESSERTVINE OG CHOKOLADE.
Hos os kan du købe AMADEI chokolade, som er
blandt verdens bedste og KONNERUP & CO der
ligger helt i top blandt dansk chokolade.

Søndag 13. dec. kl. 12.30-16.30
Søndag 20. dec. kl. 12.30-16.30
Onsdag 23. dec. kl. 12.30-16.30
Onsdag 30. dec. kl. 12.30-16.30

?
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I HELE JULEMÅNEDEN
har vi mange smagsprøver på udvalgte vine
bl.a. Amarone, Barolo, Brunello m.m.
Vi har et stort udvalg af gavekurve med spændende
specialiteter og lækker chokolade samt vingaver.
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Amarone

della Valpolicella
SanRustico 2005
- perfekt til andesteg

Spumante
Castel Faglia
Franciacorta
Satén
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TA´3 FLASKER

550,-

NORMALPRIS PR. FL. 209,-

PR. FLASKE

119,NORMALPRIS 159,-

www.cadelvino.dk - Ålborgvej 602, Harken, 9760 Vrå –· Tlf. 98 98 62 15
Åbningstider: Torsdag kl. 13.00-17.30 – Fredag kl. 13.00-17.30 – Lørdag kl. 10.00-13.00

HJØRRING: På Grafisk Værksted i Nørregade forbereder
billedkunstner Marit Benthe
Norheim og trykker Hans
Henrik Østergaard Pedersen
trykningen af en serie litografiske tryk.
Trykkene er i bogstaveligste forstand forbilleder for
Marit Benthe Norheims ambitiøse projekt med tre sejlende kvindeskikkelser støbt
i beton.
Betonskulpturerne er endnu ikke søsat.
Marit Benthe Norheim
skal først have fundet sponsorer og fonde, som vil støtte
hendes grænseoverskridende projekt. Og her skal litografierne hjælpe. De trykkes
nemlig i et stort antal - 150
styk - så de kan sælges forholdsvis billigt og på den
måde samle penge ind til
projektet.
Prisen for et nummeret og
signeret litografi lander på
500 kroner. De sælges via
hjemmesiden
www.lifeboats.com, som bliver klar
fredag.

Hans henrik Østergaard Pedersen og Marit Benthe Norheim tjek
ker om stregen har den rigtige sværtning.
Foto: Hans Ravn
Samtidigt kan litografierne skabe opmærksomhed
om projektet.
De sødygtige skulpturer
skal ud på en længere rejse,
når de - forhåbentlig allerede i 2012 - er bygget færdige
på Brøndby Bådeudstyr og
bådebyg.
Det er nemlig tanken, at de
skal sejle fra Sjælland og hele vejen ned gennem Europa
på kanaler og floder.
- Mange festivaler har allerede udtrykt interesse for at
få dem på besøg, siger Marit
Benthe Norheim.
Hun har allerede i sit atelier i Mygdal lavet små skalamodeller, som konstruktørerne fra Danish Marine Design i Dragør skal arbejde ud
fra.
Dragørfirmaet skal sikre,
at de tre 12 meter lange, og

»

Mange festivaler
har allerede ud
trykt interesse for at få
dem på besøg.
Marit Benthe Norheim, kunstner

8-10 tons tunge, skulpturer
lever op til lovens krav om
sødygtighed.
De sejlende skulpturer skal
drives frem af elmotorer, der
får deres energi fra solen.
Meget passende i disse klimatider.
Skibene skal støbes i beton. Et materiale Marit Benthe Norheim tidligere har
arbejdet med.
- Jeg håber, at sponsorer
vil støtte og jeg vil søge målrettet efter midler til sejladsen ned gennem Europa, siger Marit Benthe Norheim.

Udstilling på turné
Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

HJØRRING: Fredag åbner en
udstilling om billedkunstner
Marit Benthe Norheims ambitiøse projekt Lifeboats.
Udstillingen skal vises rundt
om i Hjørring og Frederikshavn Kommuner.
Startstedet bliver NORDJYSKE Medier på Frederikshavnsvej.
Der kan man se litografierne og to formindskede
skalamodeller af de 12 meter store sejlende skulpturer.
Senere skal de udstilles på
NORDJYSKE Medier i Frederikshavn, før de skal videre.
Marit Benthe Norheim fra
Mygdal nordøst for Hjørring, har fået støtte fra Hjørring og Frederikshavns Kommune samt Region Nordjylland til opstart af projektet,
som hun håber senest i 2012
bliver til virkelige sejlende
kæmpeskulpturer drevet af
solenergidrevne elmotorer.

Sådan kommer de sejlende skulpturer til at se ud på floden i ek
sempelvis belgiske Gent. 
Computervisualisering
De sejlende kvindeskikkelser skal støbes i beton og
derefter sendes på rejse fra
Danmark ned gennem Europas gamle forbindelsesveje:
floderne, som udgangspunkt for udstillinger og kulturelle aktiviteter på rejsen.
Marit Benthe Norheims tre
Lifeboats - som hun kalder
projektet - repræsenterer

Lifeboat ladet med liv.
længsel, minder og liv.

