MEETINGS i Nees-Skalstrup 2016-2017
Orienteringsmøde i Nees Forsamlingshus

Onsdag den 25. maj kl. 19:30
Karen & Klavs (ET4U) fortæller lidt mere om video- og performanceprojektet
MEETINGS, der folder sig ud i 7 kommuner og sætter Nees-Skalstrup på
verdenskortet!
Leena Kela (Finland) og Jean-Léon Pallandre (Frankrig), der i 2016-17 vil lave
en performance her, præsenterer sig selv og fortæller om deres arbejde.
Vi er superstolte af at det er lykkedes foreningen ET4U at få performancekunstneren Leena Kela fra Finland
og lydkunstneren Jean-Léon Pallandre fra Frankrig til at lave et værk her i Nees-Skalstrup området.
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
performance, 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.
De vil bo og arbejde her i to perioder, som vi endnu ikke kender datoerne på.
Deres værk vises under MEETINGS-festivallen (1.-10. september 2017) på et sted her i Nees-Skalstrupområdet.
Leena og Jean-Léon vil være her til et indledende møde i slutningen af maj, og onsdag den 25. maj kl. 19:30
vil vi i forsamlingshuset i Nees fortælle lidt mere om MEETINGS og beder de to kunstnere præsentere sig
selv og fortælle lidt om deres arbejde.
Vi forestiller os pt., at deres arbejde munder ud i en billed- og lydkunstnerisk fortolkning af vort område, og
som en slags ‘forestilling’ der folder sig ud i en lade eller lignende et sted i Skalstrup eller Nees.
Projektet markedsføres stærkt, idet det både er en del af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018
og ikke mindst Europæisk Kulturby Aarhus 2017, så vi tror og håber at det vækker en del opmærksomhed
og vil tiltrække et større publikum end vi er vant til.
Læs mere og følg med på www.et4u.dk og www.facebook.com/ET4U.on.wheels/

