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Ultimo marts

Kunstrunde skal tiltrække tusinder til Sydvestjylland
I påsken 2012 vil kvalitetsbevidste gæster strømme til, når 91 kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier
og museer åbner dørene for besøgende. Kunstrunden Sydvestjylland bliver områdets hidtil største
kunstbegivenhed.
- For kunstnere er dette en gylden mulighed for at blive set. Både af påskedagenes mange gæster i feriehuse og

andre overnatningssteder 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.
Kunstnerisk niveau sikres
Deltagerne i Kunstrunden Sydvestjylland er blevet udvalgt af tre censorer, som ikke bor i området. Der
er lagt vægt på det generelle kunstneriske niveau, at deltagerne har en vis erfaring og har prøvet at
udstille før, så kvaliteten og mangfoldigheden sikres, og gæsterne får 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.
Åbningstider
Kunstrunden er åben fredag d. 6. April, lørdag d. 7. April og søndag d. 8. April, alle dage kl.11-17.
Vind kunst
Ved at besøge blot 4 steder kan man være med i lodtrækningen om gavekort til køb af kunst hos de
deltagende kunstnere. Der er præmier for i alt næsten 70.000 kr. Det første sted man besøger, får
man udleveret et kunstrundepas, som skal udfyldes med klistermærker.
Fælles Infocenter i Ribe
Der er etableret et Infocenter hos Ribe Jernindustri A/S, Saltgade 11, Ribe, hvor der i de tre påskedage
er åbent kl. 10-16. Her er der mulighed for at få hjælp til at planlægge dagene eller få gode råd om
overnatning eller spisesteder.
Yderligere informationer:
Tovholder i Kunstrunden Sydvestjylland: Niels Kongsbak, tlf. 29 86 24 30.
Logo og billede, der er vedhæftet den elektroniske fil, må gerne benyttes. I er velkommen til at
kontakte en lokal kunstner for at få deres vinkel på arrangementet. Se listen af deltagere på
www.kunstrunde.dk
_______________________________________________________________________
Faktaboks
Læs mere på: www.kunstrunde.dk
Bag Kunstrunden Sydvestjylland står en gruppe af lokale kunstnere og kunsthåndværkere.
De har fået støtte fra private fonde og turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder
Kommuner samt af EU regionalfond og Vækstforum i Region Syddanmark.

