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MED MINE ØJNE

JY DS K EV EST KYST EN
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Kunsten skal ud

WAVES FESTIVAL er en international teater- og
performancefestival, som finder sted hvert andet år i Vordingborg under ledelse af det lokale
teater, Cantabile. Waves udmærker sig ved at

MICHAEL BOJESEN har ved siden af sit virke
som korleder, dirigent og komponist udmærket sig ved at gøre kunst og kultur tilgængeligt
og attraktivt for den bredere befolkning. Med
initiativet »Sangens År 2008«, var han med til
at lægge fundamentet for, at sangen i dag bliver betragtet som en stor del af den almene
kulturdannelse. Senest har han udmærket sig
som ny direktør for Copenhagen Opera Festival, der, ved at trække operaen ud af sine faste
rammer, har formået at nå ud til et helt nyt
publikum.
CAMPINGKVINDER – fem rullende kunstskulpturer, bygget over campingvogne, som

har bragt kunsten ud til alle dele af Danmark,
ja hele Norden. Kunstneren bag Sirenen, Maria
Beskytteren, Flygtningen, Bruden og Campingmama er den norske kunstner, Marit-Benthe
Norheim, bosat i Mygdal ved Hjørring. Norheims insisteren på at skabe store kunstværker
iklædt en form, som alle kender og kan forholde sig til, gjorde hende til årets vinder af den
nye pris.

MED
MINE
ØJNE
SKRIVES PÅ SKIFT AF
Elsebeth Gerner Trine Gadeberg

JENSENS BØFHUS har med deres kuratering af
anerkendte værker formået at gøre en af Danmarks mest kendte familierestauranter i stand
til også at agere galleri med original billedkunst fra hele verden. Pludselig er det ikke
længere standard-plakater, der pryder væggene i restauranterne, men original kunst, der taler til gæsterne. Gå på Jensens Bøfhus og oplev
samtidig storartet kunst!

turde kombinere eksperimenterende og grænsesøgende kunst med hverdagslivet. Publikum
mødes i hverdagens rum, hvor Waves forvandler pladser, gader og butikker til scenerum og
dermed udfordrer og flytter grænser for, hvor
og hvordan scenekunst kan opleves.

DET HAR VÆRET MEGET SPÆNDENDE for
mig at sidde i den jury, som har stået for nomineringen. Først og fremmest har det været en
kæmpe fornøjelse at opleve den store kreativitet, der findes i alle dele af Danmark, når det
gælder kunst, som rækker ud, og ikke lukker
sig inde i dertil indrettede rum og institutioner.
I Danmark har vi altid været optaget af, at også den såkaldt smalle kunst kommer ud til de
mange. At det lader sig gøre, er alle fire initiativer meget fine eksempler på.

Leif Fabricius

T

irsdag blev årets ARTbeat pris uddelt.
En prisen gives til kunstnere og initiativer, som har anvist nye måder at formidle på og som har bragt kunst og
kultur ud til andre end dem, der normalt går
på museum eller i teateret.
Fire spændende projekter var nomineret:

Billig Parkering

Direkte ved A7 Hamborg
Modering 1
22457 Hamburg
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