MEETINGS sætter fokus på hele området rundt om Nissum Fjord
Kom og mød to tjekkiske kunstnere, som gerne vil møde jer - i Nees Forsamlingshus mandag den 4. februar kl. 19.30!
I august-september 2019 vil man rundt om Nissum Fjord kunne støde på to tjekkiske kunstnere, der er på opdagelse
med ET4Us trailer som deres arbejdsplads spændt efter bilen. De to kunstnere er Lea Petrikova og Jan Rousek, der
begge er uddannet fra Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague - Center for Audiovisual Studies.
Som opvarmning til video- og performancefestival MEETINGS, der åbner i Thorsminde fredag den 30. august 2019, vil
Lea Petrikova og Jan Rousek indsamle indtryk både fra de forskellige MEETINGS-kunstprojekter, som er i støbeskeen
rundt om fjorden, og fra Nissum Fjord-området som sådan. Materialet vil de siden samle til deres personlige
videodokumentar om MEETINGS-projektet, men allerede op til og under festivalen vil man på forskellige digitale
platforme kunne følge de små daglige videoindslag fra deres tur.
Lea Petrikova og Jan Rousek er på et kort indledende research-besøg i Midt- og Vestjylland 2.-6. februar. De vil her
stifte et første bekendtskab med Nissum Fjord-området og er interesserede i at møde så mange mennesker som
muligt og danne sig så bredt et indtryk som muligt af egnen.
Man har chancen for at hilse på dem til mødet i Nees Forsamlingshus mandag den 4. februar kl. 19.30. Her vil Karen
Havskov Jensen og Klavs Weiss fra foreningen ET4U kort fortælle om MEETINGS-projektet som helhed. Derefter vil
Lea Petrikova og Jan Rousek præsentere sig selv og deres arbejde. Foreningen ET4U byder på gratis kaffe & kage, og
herefter er alle indslag velkomne, der kan introducere kunstnerne til Nissum Fjord-området. Det kan være stort og
småt om naturen, historien, erhverv mm., lokale plusser og minusser eller noget helt andet, som det findes
meningsfuldt at formidle om Nissum Fjord-området her og nu.
Lea Petrikova og Jan Rousek har aldrig sat deres ben her før, så alt er nyt og interessant for dem, og de vil gerne have
vores hjælp til at lære stedet at kende på godt og ondt. De taler engelsk, og vi hjælpes ad med at klare evt. sproglige
barrierer. Kunstnerne vil gerne have nogle kontaktpersoner, ’livliner’ og indgangsvinkler til folk i området i det hele
taget med henblik på deres arbejds’tour’ i august-september - det er dog ganske uforpligtende at møde op, og alle er
meget velkomne!

MEETINGS fakta:
MEETINGS: er et 4-årigt video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland. Internationale kunstnere inviteres på
arbejdsophold på forskellige lokaliteter, og her producerer de nye video- og performanceværker for, om og i mødet
med området, set med den udefrakommende kunstners blik. MEETINGS skaber kunst relateret til her hvor vi bor, og
værkerne bliver vist på utraditionelle steder og lokaliteter rundt om Nissum Fjord.
FESTIVAL: I MEETINGS indgår to festivaler – den første løb af stablen i september 2017, og den anden åbnes officielt
i Thorsminde den 30. august og varer til og med den 8. september 2019. Festivalen præsenterer de nye video- og
performanceværker, som er produceret til MEETINGS. Desuden vises en lang række værker, som også forholder sig
til ’stedet’ og ’mødet’, men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Fra den 29. august til den 2.
september afholdes et åbent symposium i Thorsminde.
PRIS: Der er gratis adgang til alle arrangementer. Ved deltagelse på symposiet betales for kost og logi.
ARRANGØR: Foreningen ET4U i samarbejde med en lang række foreninger, institutioner, lokalsamfund og
enkeltpersoner i Midt- og Vestjylland.
ØKONOMI: MEETINGS er støttet økonomisk af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-19, Lemvig Kommune,
Region Midtjylland, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, 3Fs
Medie- og Kulturfond og private sponsorer.
WEB: Følg med på ET4Us hjemmeside: www.et4u.dk, Facebook: @ET4U.on.wheels og Instagram: @et4u

