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Kunstrunde skal tiltrække tusinder til Sydvestjylland
I påsken 2012 vil kvalitetsbevidste gæster strømme til, når kunstnere og kunsthåndværkere
åbner gallerier og værksteder for besøgende. Kunstrunden Sydvestjylland bliver områdets
hidtil største kunstbegivenhed.
Et stort antal kunstnere og kunsthåndværkere i fem kommuner i den sydvestlige del af Danmark åbner
i påsken 2012 deres gallerier og værksteder for publikum. Kunstrunden Sydvestjylland, der bliver den
hidtil største event af sin art i området langs Vadehavet og Vesterhavet, ventes at tiltrække
kunstinteresserede fra både ind- og udland.
- For kunstnere er dette en gylden mulighed for at blive set. Både af påskedagenes mange gæster i
feriehuse og andre overnatningsformer og af et kvalitetsbevidst publikum, der gerne bruger en
højtidsdag eller to på at tage på opdagelse i et smukt landskab af udøvende kunstnere, siger
billedkunstneren Niels Kongsbak, der er tilknyttet projektet på deltid for at organisere Kunstrunden.
Erfaringer fra lignende initiativer i Danmark og Sverige viser, at kunstrunder tiltrækker tusinder af
interesserede og købedygtige gæster. Kunstnere og kunsthåndværkere i Odsherred i Nordsjælland har
således haft besøg af 5.000-6.000 dedikerede kunstgæster, og i Skåne i Sydsverige er kunstrunder i
flere kommuner og byområder et begreb, der hvert år tiltrækker titusinder af kunstinteresserede.
Kunstnerisk niveau sikres
En optælling viser, at potentialet i Sydvestjylland er ca. 150 kunstnere og kunsthåndværkere, og
deltagerne i Kunstrunden Sydvestjylland vil blive udvalgt af tre udøvende, som ikke bor i området. Ved
censureringen lægges foruden det generelle kunstneriske niveau vægt på, at deltagerne har en vis
erfaring og har prøvet at udstille før, så kvaliteten og mangfoldigheden sikres, og gæsterne har lyst til
at komme igen.
- For publikum er kunstrunden en spændende mulighed for at besøge atelierer og værksteder, få en
god snak med de udøvende, få deres historier og opleve autenticiteten. Når du møder kunstneren eller
kunsthåndværkeren, danner du billeder, og så er det pludselig hjerteblod, du har hængende eller
stående i dit hjem eller i din virksomhed, siger Niels Kongsbak.
Fælles INFOcenter i Ribe
Invitationer er sendt ud til potentielle deltagere i denne måned, og inden årets udgang vil
ansøgningerne blive vurderet og godkendt. Kunstrunden Sydvestjylland åbner officielt ved en
fernisering i det fælles INFOcenter hos Ribe Jernindustri A/S, Saltgade 11, Ribe, skærtorsdag den 5.
april kl. 14.00-16.00. I de tre følgende dage er der åbne atelierdøre i tidsrummet 11.00-17.00.
Kunst indgår som et af fire delprojekter i Vadehavsprojektet, et erhvervsudviklingsprojekt drevet af de
fem kommuner i Destination Sydvestjylland, Esbjerg, Tønder, Fanø, Varde og Vejen. Et af målene med
at sætte fokus på kunst er, at flere udøvende i Sydvestjylland i fremtiden skal kunne leve af at
producere kunst og kunsthåndværk og således bidrage til vækst og arbejdspladser i regionen.
Yderligere informationer:
Tovholder i Kunstrunden Sydvestjylland Niels Kongsbak, tlf. 29 86 24 30, og projektleder i
Vadehavsprojektet Winnie Abildgaard, tlf. 53 31 80 07.
Fakta:
Kunstrunden Sydvestjylland indgår i Vadehavsprojektet, der får støtte fra Den Europæisk
Fond for Regional Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark til at udvikle
oplevelsesøkonomi og turisme i Destination Sydvestjylland. For yderligere info:
www.vadehavsprojektet.dk

