Jette og Amanda indstiller kameraet i
deres ’kontor’ i Tante Andantes Hus

3 generationer af kvinder skræller
kartofler

Still fra testvideo til rundbordssamtaler i Lemvig

Lemvig rapport: April 2017
Jette Ellgaard og Amanda KM besøgte byen Lemvig første gang i juni 2016. De blev introduceret til byen i løbet af 4 dage, og i
den tid begyndte de at brainstorme ideer til deres samarbejde om at lave en video, der skulle vises i september 2017.
Efter 4 dages brainstorming havde de en ide om at filme 3 generationer af kvinder omkring et rundt bord. Ideen var ikke en fast
beslutning, og de var enige om at vende hjem - Jette til København og Amanda til Kairo - og fortsætte med at tænke over det. De
snakkede sammen på Skype to gange mellem juni 2016 og april 2017. I begge samtaler forblev de 3 generationer af kvinder
omkring et rundt bord den mest interessante idé.
Næste gang de mødtes var i Lemvig, april 2017. Denne gang havde de mere tid til at absorbere byen - 2 uger. Den første uge
tilbragte de med at gå rundt og tale med en række mennesker. De gik langs havnen og talte med fiskere og sejlere og drak en øl
med en gruppe søfolk på et lille værtshus. De talte med bedstemødre, mødre og døtre. De talte med bartendere og spillede
terningespillet "snyd" med en anden gæst i baren. De blev inviteret hjem til en mand, hvis far var musiker. De var på østerssafari
og grillede østers på stranden. De cyklede langs byens togskinner og handlede i byens centrum. De var på et loppemarked
udenfor byen, besøgte Museet for Religiøs Kunst, Lemvig Museum og spiste is på havnen.
I løbet af de to uger besluttede de at udvikle ideen videre fra de 3 generationer af kvinder omkring det runde bord. Deres
oplevelser i Lemvig viste dem forskellige sider af byen og folk, der bor i den. De besluttede at afspejle byens kompleksitet
gennem de mennesker, der bor i den.
Jette og Amanda mødes igen i juli 2017 i Lemvig, hvor de vil filme en række rundbordssekvenser med forskellige grupper af
individer, der foretager hverdagslige aktiviteter omkring et rundt bord. For eksempel 3 generationer af kvinder, der skræller
kartofler omkring bordet, 3 generationer søfolk, der renser fisk omkring bordet, en tatovør, der tatoverer en kunde, 4 venner,
der spiller terningespillet "snyd", mens de drikker øl. Videoen, en række af disse rundbordsscener, vil blive vist 1.-10. september
2017 på et centralt sted i byens centrum, så den kan ses og høres af forbipasserende. Det er vigtigt, at videoen kan opleves fra
fortovet eller fra gaden.

Amanda og Jette på østerssafari

Amanda på besøg hos den lokale tatovør

