MEETINGS i Lemvig 2016-2017
Orienteringsmøde i Biohuset
Torsdag den 9. juni kl. 19:30
Video- og performanceprojektet MEETINGS kommer til Lemvig.
En dansk og en egyptisk videokunstner slår sig ned i Lemvig og laver sammen et
nyt videoværk med Lemvig som omdrejningspunkt. Videoen vises under
MEETINGS-festivallen 1.-10. september 2017 et sted her i Lemvig.
Ved orienteringsmødet vil Karen Havskov Jensen & Klavs Weiss fra foreningen
ET4U fortælle lidt mere om MEETINGS og de to videokunstnere
Jette Ellgaard (DK) og Amanda Kerdahi (Egypten) vil præsentere sig selv og
fortælle om deres arbejde. Alle er meget velkomne!
Jette Ellgaard og Amanda Kerdahi vil bo og arbejde her i to perioder, som vi endnu ikke kender datoerne på.
Vi håber, at I alle vil tage godt imod dem og være medvirkende til, at de føler sig trygge her, og at I under deres arbejde
med indsamling af et bredt og nuanceret materiale om vort område som grundlag for deres video, vil være dem
behjælpelige og guide dem på vej til personer, steder og aktiviteter m.m. alt efter i hvilken retning deres værk udvikler
sig.
MEETINGS er et video- og performanceprojekt, der finder sted i det midt- og vestjyske område i 2016-2019.
Projektet er forankret hos foreningen ET4U og gennemføres i et bredt samarbejde med landsbyer, institutioner og
kulturaktører i området.
I løbet af den 4-årige periode vil der blive produceret en række videoer og performances af internationale
samtidskunstnere, som er inviteret på ophold af kortere eller længere varighed i det midt- og vestjyske område for at
producere nye værker for, om og med området, set med den udefra kommende kunstners blik. Projektet vil være en
manifestation og udvikling af områdets identitet gennem produktion og fremvisning af kunstværker skabt af kunstnere i
samarbejde med befolkningen i lokalområdet. Videoer og performances vises på utraditionelle steder som lader, kirker,
nedlagte huse, grusgrave etc. rundt i hele kulturregionen ved 2 festivaller undervejs – i september 2017 og september
2019. MEETINGS er støttet af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018, Lemvig Kommune og European Capital
of Culture Aarhus 2017.
Læs mere og følg med på www.et4u.dk og www.facebook.com/ET4U.on.wheels/

