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Kunstprogrammet giver konkrete værk
tøjer til, hvordan kunsten bliver udviklet
og realiseret i Svendborg. Det beskriver
med udgangspunkt i strategiens
ambition, succeskriterier og spilleregler,
hvad kunsten kan bidrage med, hvilke
kunstneriske greb der er egnede, hvor
kunsten skal være, hvordan Liv i min Bys
økonomiske midler anvendes, og hvordan
der skaffes yderligere finansiering.

udpeger retningen for det fremadrettede
arbejde med at realisere kunst i Svend
borgs byrum. Spillereglerne er udviklet
i samarbejde med kuratorgruppen
under Områdefornyelsen Liv i min By på
baggrund af et borgermøde og dialog
med centrale interessenter og aktører i
Svendborg.
Spillereglerne fungerer som guide
til alle de aktører, der fremadrettet vil
være involveret i udviklingen af offentlige
kunstprojekter til Svendborg: kurator
gruppen under Liv i min By, Svendborg
Kommune, kunstnere, kuratorer, sam
arbejdsparter, interessenter og fonde.
Spillereglerne angiver retningslinjerne
for, hvilke typer af offentlig kunst,
der ønskes realiseret og skal danne
grundlag for beslutninger og fokusere
ressourcerne hen mod et fælles mål.
I kunstprogrammets afsnit ‘Hvad
går kunstprojekterne ud på?’ indgår
de fire spilleregler ‘Forbindelsesårer’,
‘Dyrk byen som landskab’. ‘Grib fat i
byens fortællinger’ og ‘Vær modig’, men
overordnet udvikles kunsten under Liv i
min By ud fra den fjerde spilleregel:

AMBITION
Det er Liv i min Bys ambition at udvikle og
realisere ambitiøse steds- og situations
specifikke kunstprojekter, der sætter sig
varige spor i den kollektive hukommelse
og i oplevelsen og udviklingen af
Svendborg. Som markante nedslag i
området mellem bymidte og havn, skal
kunstprojekterne skabe nye forbindelser
i byen – både fysisk og mentalt.
SPILLEREGLER
Kunststrategien Kunst i min By
introducerer fire spilleregler, som

4
Vær modig

Kan kunst være en transmission af det skiftende dagslys på
verdenshavene, en skov der vokser og om hundrede år bliver
til en antologi af tekster, en ø, der sejler rundt om kysten
som en ny nation, en fiktion om en begivenhed, der aldrig
har fundet sted eller en skulptur hejst op over byen? Kan
kunsten ændre sig over tid, befinde sig på flere forskellige
steder på en gang og inddrage dig i sin tilblivelse? Vær
modig: dyrk det originale og giv plads til overraskelsen.
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Hvor skal kunsten
være?
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Kunstprogrammet fokuserer på to
projektområder, som Liv i min By i de
kommende år vil omdanne og forny,
som del af den samlede indsats med at
forbinde den historiske bymidte med
havneområdet.
De to projektområder omfatter
byrum, som i fremtiden vil være af
væsentlig betydning for Svendborgs
byliv og infrastruktur og blive brugt
af et stort og bredt udsnit af borgere

og brugere af byen som passager,
forbindelseslinjer, opholdssteder,
mødesteder, arbejdsmiljøer og
rekreative områder:
Jessens Mole – Frederiksgade
– Klosterplads – Klosterstræde
/ ‘Den direkte forbindelse’
Hulgade / ‘Baggårdspassagen’ inkl.
gavlen ved Havnetrappen
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PROJEKTOMRÅDERNES UDVIKLING
‘DEN DIREKTE FORBINDELSE’
I Gehl Architects’ strategiplan
Overgangszonen – en strategi til styring
af udviklingen mellem bymidte og havn
kaldes strækningen fra Jessens Mole til
Klosterplads og Klosterstræde for ‘Den
direkte forbindelse’. Strækningen udgør
den eneste direkte passage mellem
by og havn, ud over den nyetablerede
havnetrappe.
Strækningens sammenhængende
byrum fremstår i dag både nedslidte
og trafikerede og står dermed over for
en større byudvikling. Kunsten tænkes
ind tidligt i anlægsprojekterne med det
formål, at byrumsudvikling og kunst
supplerer hinanden.
Klosterplads skal omdannes fra
trafikrum til byrum med pladsdannelse
i 2020. For enden af Frederiksgade
planlægges der yderligere en plads
dannelse, som forbinder Klosterplads
med havnen.
‘BAGGÅRDSPASSAGEN’
Hulgade er en af Svendborgs mange
passager mellem den gamle bymidte
og havnen. Hulgade omdannes i løbet

af 2017 med ambitionen om at skabe
ét sammenhængende byrum, der
bliver forbundet med området bag ved
Sundhedshuset, hvor Fakta ligger. Gehl
Architects’ kalder i Overgangszonen det
sammenlagte byrum for:
I beskrivelsen af ‘Baggårds
passagen’ lægges der op til, at
belægningen og de aktive stueetager
i bl.a. Sundhedshus Svendborg,
Genbrugscenteret og Fakta kan skabe
et sammenhængende tema og en
god forbindelse mellem ude og inde.
Udearealerne kan fx anvendes til kantine,
pauser, aktiviteter og mødesteder.1
GAVLEN VED HAVNETRAPPEN
Gavlen ved Havnetrappen er med sin
store åbne flade et centralt byrum, der
også markerer begyndelsen og slutningen
på forløbet fra og til Hulgade. Der er
fra Områdeforum ønske om, at gavlen
bearbejdes kunstnerisk, så den kan
bidrage til at byrummet ved Havnetrappen
bliver mere levende. Samtidig kan en
kunstnerisk bearbejdning sætte fokus
på byens tværgående forbindelser fra
Hulgade til Havnetrappen og dermed
på andre bevægelser gennem byen end
passagerne fra den gamle bymidte til
havnen.

1		 Overgangszonen – En strategi til styring af
udviklingen af området mellem bymidten og havnen s. 15

Hvad går kunst
projekterne
ud på?
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PROJEKTOMRÅDET ‘DEN DIREKTE FORBINDELSE’ 2019–2020
På strækningen Jessens Mole – Frederiksgade – Klosterplads – Klosterstræde
udvikles ét sammenhængende greb primært ud fra spillereglerne Forbindelsesårer
og Grib fat i byens fortællinger:

1
Forbindelsesårer

Betragt Svendborg som en siddende krop, der læner sig
mod byens højderyg med blikket og benene på vej ud
over vandet. Se kunsten som de poetiske eller kritiske
nålestik på kroppen, der markerer nye fysiske eller mentale
sammenbindinger i byen. Som kroppens arme og ben kan
kunsten strække sig på langs eller på tværs og understøtte
eller forstyrre byens naturlige forbindelseslinjer. Ved at svæve
højt til vejrs, balancere på tagtoppe eller lande i vandkanten
kan kunsten også skabe nye overraskende sigtelinjer og
blikfang. Endelig kan den offentlige kunst pege ud over
Svendborg og skabe forbindelse til en global virkelighed.

3
Grib fat i byens
fortællinger

Kunsten i Svendborgs byrum skal ikke kun udvikles
til fysiske rum og steder, men også som indlæg i den
løbende offentlige samtale i byen. Svendborg er en
biotop af fortællinger – med bl.a. søfart, smuglere,
købmænd, strandhaver, kilder, fattiggård, hippiernes
ankomst, velhavernes indflydelse, udvikling og afvikling
af industrihavnen. Kunsten kan levendegøre alle disse
historier og flere til, men den kan også udfordre Svendborgs
fortælling om sig selv eller forholde sig til alt det, der ikke
bliver talt om. Den offentlige kunst skal derfor både gribe fat
i Svendborgs historie og aktuelle udfordringer, i dens tabuer
og glemte og gemte fortællinger. Det offentlige kunstværk
kan også være en fortælling i sig selv.
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Spillereglerne aktiveres i det sammen
hængende greb, der på samme tid skal
skabe en ny forbindelse i byen og ud over
byen.
‘DEN DIREKTE FORBINDELSE TIL
VERDEN’
Det sydfynske øhav er et grænseland –
eller grænse vand – og Svendborg ligger
og balancerer på denne grænse som en

hjemstavn med udsigt til verden. Qua sin
status som søfartsby har Svendborg altid
befundet sig mellem afrejse og ankomst.
Varer er blevet fragtet og smuglet ind og
ud. Byen har på én gang været i kontakt
med verden og været hjemmefødning
og helt sin egen med fokus på det nære
lokalsamfund.
Idéen er at levendegøre Liv i min
Bys målsætning og bringe byen ned til
havnen og bringe verden ind i byen. Det

© SDFE
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skal ske ved at realisere kunstprojekter,
der både fysisk og tematisk tilfører nye
perspektiver på byrum, identitet og
udvikling i et udvekslingsforhold mellem
hjemstavn og byen som del af en global
virkelighed. Kunsten kan dermed tage fat
i samfundsrelevante, aktuelle spørgsmål
og lægge et ekstra lag oven på byens
forskønnelse og infrastruktur.
Det foreslås at udvikle de tre
sammenhængende kunstprojekter på
strækningen under følgende tematiske
overskrifter:
•

Ankomsten/Afrejsen
I vandkanten og/eller i krydset
Jessens Mole – Frederiksgade

•

Forankringen
Klosterplads

•

Udsynet
Taget på ejendommen for enden
af Klosterstræde (i Møllergade)
eller toppen af den gavl, som
også stikker frem for enden af
Klosterstræde. Udsynet markerer
slutpunkt på den strækning, der
påbegyndes ved Ankomsten – eller
vice versa…

HVAD STARTER VI MED OG HVOR?
I første omgang inviteres en billed
kunstner til at udvikle et sammen
hængende projekt til de to ‘start- og
slutpunkter’ Ankomsten/Afrejsen og
Udsynet. Kunstprojektet udvikles i

samspil med anlægsprojektet og bliver
en aktiv medudvikler i omdannelsen af
byrummene.
Alt efter processens udfald kan den
samme kunstner udvikle et projekt til
Forankringen – Klosterplads – eller der
kan inviteres en ny, som på baggrund af
erfaringerne med Ankomsten/Afrejsen og
Udsynet kan udvikle et kunstprojekt til
Klosterplads.
HVORDAN KAN KUNSTEN SKABE EN
FÆNGENDE FORTÆLLING?
Det er væsentligt at invitere en kunstner/
kunstnere til ‘Den direkte forbindelse’,
hvis arbejde har betydelig sanselig og
kropslig kvalitet. Lige så vigtigt er det, at
kunstprojekterne er båret af en stærk idé
eller fortælling.
En metode til at opnå denne
dobbelte ambition er at lade kunst
projekterne folde sig ud over tid gennem
aktiv involvering med lokalsamfundet.
Et brugbart greb kan fx være at lade
projektet eller dele af det gennemgå
en transformation eller rejse med en
tilknyttet fortælling. Borgerne kan
løbende følge med i og engagere sig
i fortællingen via website, sociale
medier eller ved en mindre midlertidig
formidlingsplatform i byrummet.
Her kan ord og billeder fra borgerne
formidles og deles, og dermed tale
tilbage til kunstprojektet.
Et brugbart greb er at invitere
internationale kunstnere til at skabe
kunsten til Ankomsten/Afrejsen og
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Udsynet, f.eks. fra nære, nordiske
og europæiske havnebyer, som
Svendborg historisk har handlet med
eller fra fjernere himmelstrøg på den
sydlige halvkugle for at skabe et mere

vidtrækkende globalt udsyn. På den
måde kan rejsen mellem Svendborg og
kunstnernes hjemland også indgå som
en del af det kunstneriske koncept.

PROJEKTOMRÅDET ‘BAGGÅRDSPASSAGEN’ INKL. GAVLEN VED
HAVNETRAPPEN 2019–2020
Kunstprojekterne til ‘Baggårdspassagen’ i Hulgade inkl. gavlen ved Havnetrappen
udvikles primært ud fra spillereglen:

2
Dyrk byen som
landskab

Kunst kan lægge et ekstra lag oven på Områdefornyelsens
blå og grønne initiativer. Sanselige engdrag midt i byen,
pludselige fremspring af Svendborgs naturlige kilder,
genopfindelse af de historiske strandhaver i ny poetisk form
eller iscenesættelse af vandets nærvær i byen gennem f.eks.
lydkunst kan være med til at skabe unikke rekreative zoner
i byen. Men kunsten kan også aktivere aktuelle og mindre
idylliske problematikker forbundet med natur-elementernes
indflydelse på byens liv og dermed pege på naturens på én
gang helende og ødelæggende kræfter.

LANDSKAB OG SUNDHED
Implicit i spillereglen ligger ikke
blot Svendborgs karakteristiske
landskabelige topografi og nærværende
natur. Der ligger også et aspekt af
naturens sundhedsmæssige, rekreative
og helende værdier og potentialer. Og
herunder naturligvis også bagsiden
af medaljen; naturen som trussel og
skismaet mellem befolkningsmæssige

helbredsproblemer og sundhedsbølgen.
Kunstprojekterne til Hulgade udvikles
derfor ud fra ‘landskab’ og ‘sundhed’ som
tematiske greb.
Landskabstemaet knytter sig
først og fremmest til den forestående
omdannelse af Hulgade, men også til
gaden som indbegrebet af det gamle
Svendborg. Hulgade er en af byens
ældste gader og har sit navn efter
gadens hulning i den stejle bakkeskrænt.
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Byens stejle beliggenhed gør naturen
nærværende, både oppe fra byen, med
udsigten ud over det sydfynske øhav,
men også fra vandet med blikket vendt
mod den bakkede by.
For enden af byen, der hvor bl.a.
Hulgade drejer mod øst hen mod
Klosterplads, lå engang grænsen mellem
byen og vandet i form af Svendborgs
strandenge og strandhaver. Med
industrialiseringen og udviklingen
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af Svendborgs havn forsvandt disse
karakteristiske naturområder. I midtbyen
og overgangszonen er naturen i dag
fraværende, særligt i byens passager
og forbindelseslinjer. Det er derfor
frugtbart at integrere natur, landskab og
begrønning i det kunstneriske greb.
Sundhedstemaet knytter sig til
placeringen af det nye Sundhedshus
i Hulgade og dermed til et nyt lokalt
samlingspunkt i byen. Sundhedshusets
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primære fokus ligger inden for oplysning
og behandling af rygestop, overvægt
og kroniske sygdomme. Huset tilbyder
vejledning, undervisning og aktiviteter
inden for træning, kost, mestring og
mindfullness. Fra slutningen af 18-tallet
og frem til 1995 har Hulgade været
centrum for Svendborgs tobaksindustri
med Halbergs Tobaksvirksomhed. I dag
er Sundhedshusets kerneydelse bl.a.
rygestop. Et sjovt anekdotisk træk og
en modsætning, der evt. trækkes på i
udviklingen af kunstprojektet.
Et kunstnerisk projekt på gavlen
ved Havnetrappen udvikles ud fra
nedenstående målsætninger og kriterier.
•

Udvide den klassiske og mere
traditionelle måde at arbejde med
gavle på i byrum. Formålet er at
udfordre gavlmaleriet som genre og
bede kunstnerne tænke nyt.

•

Realiseres ud fra specifikke temaer,
som berører de kunstneriske
spilleregler i Kunstprogrammet,
den aktuelle planlægning,
specifikke emner for Svendborg By
eller aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger og temaer.

•

Være med til at sætte fokus på
byens tværgående forbindelser
fra Hulgade til Havnetrappen og
dermed på andre bevægelser
gennem byen end passagerne fra
den gamle bymidte til havnen.

•

Realiseres med hensyn til gavlens
og byens historie, materialer og
nuværende udseende, ligesom de
omkringliggende huse, bygninger
og grønne områder kan tænkes ind
som medspillere i projekterne.

PROCES
Kunstneren inviteres så tidligt som
muligt ind i et samarbejde med den
projektorganisation, der skal udvikle
byrummet. Hermed sikres et optimalt
grundlag for at udvikle kunstprojektet
som en del af omdannelsen.
Alt efter kunstprojektets omfang,
varighed og tema afgøres det løbende
om samme kunstner skal udvikle et
sammenhængende kunstprojekt,
der behandler begge temaer:
‘landskab’ og ‘sundhed’, eller om det
er hensigtsmæssigt at invitere flere
kunstnere ind i processen, der arbejder
med hver deres tema og projekt.

Hvordan udvikles
og realiseres
kunsten?
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Det er vigtigt, at kurator og kunstteam
orienterer sig i kunststrategien, de
fire spilleregler og programmets
anbefalinger før kunstner/e inviteres. Det
anbefales, at kunstprojekterne, så vidt
det er muligt, ikke blot eksisterer fysisk,
men også refererer til eller eksisterer i
en anden offentlighed end byrummets, fx
på et website, i et radioprogram, en avis
el. andet medie eller ved fx at referere
til eller trække en global problemstilling
eller situation ind i værket.
Giv tid til eksperimentet, til
research, dialog og til, at kunstnere og
andre aktører og samarbejdspartnere
kan blive klogere undervejs i processen
– frem for en ”design og byg” proces. Tid
er et af de vigtigste redskaber til at sikre

kunstprojekternes kvalitet og forankring.
Svendborg har som certificeret Citaslowby allerede fokus på tid, omhu, udsyn,
omtanke og på bæredygtig udvikling og
lokalt samarbejde. Kvaliteter, som bør gå
igen i arbejdet med ny offentlig kunst i
Svendborg.
Skab plads til inddragelse af ikkekunst aktører som skoler, højskoler og
efterskoler, foreninger, virksomheder og
andre samarbejdspartnere med viden
om Svendborg til gavn for udvikling af
kunstprojekterne, fx et site som www.
svendborghistorier.dk.

4
Vær modig

I FORBINDELSE MED VALG AF
KUNSTNER VÆGTES ISÆR DEN FJERDE
SPILLEREGEL:

Kan offentlig kunst være en transmission af det skiftende
dagslys på verdenshavene, en skov der vokser og om
hundrede år bliver til en antologi af tekster, en ø, der
sejler rundt om kysten som en ny nation, en fiktion om en
begivenhed, der aldrig har fundet sted eller en skulptur
hejst op over byen? Kan kunsten ændre sig over tid, befinde
sig på flere forskellige steder på en gang og inddrage dig i
sin tilblivelse? Vær modig: dyrk det originale og giv plads til
overraskelsen.

13

VÆRKTØJER TIL PROCESSEN FOR
REALISERING AF NY OFFENTLIG KUNST:
•

Udvikling og realisering af
kunstprojekter igangsættes med
invitation af en eller flere kuratorer.

•

Kurator inviteres på research i
byen. Strategi og program fungerer
som et opdrag med retningslinjer
for alle, herunder den eller de
kuratorer, der involveres i projektet.

•

Kurator varetager den videre
idéudvikling og formulerer den
kunstneriske opgave i samarbejde
med kunstteamet og evt. øvrige
aktører, herunder eventuelle ønsker
til borgerinddragelse i processen.

•

•

Kurator foreslår en eller flere
kunstnere til projektområderne.
Kurator og kunstteam udvælger
kunstner/e. Bemærk: I forhold til
invitation af kunstner/e til større
kunstprojekter eller anlægs
projekter, hvor en byggefaglig
rådgiver skal tilknyttes, anbefales
det som supplement til denne

procesbeskrivelse, at gennemgå
Statens Kunstfonds vejledning til
proces. Se bilag.
•

Kurator inviterer kunstner/e.
Invitationen skal indeholde
opgavebeskrivelse, evt. placering,
kriterier for samt forventninger
til kunstprojektet. Kurator og
kunstner/e opfordres til at bruge
spillereglerne som udgangspunkt
for research og arbejdet med
kunstprojektet/erne.

•

Kunstner/e inviteres på site visit
i 2–3 dage. Kurator og kunstteam
er værter. Besøget skal sikre, at
kunstnerne arbejder på det mest
kvalificerede grundlag, hvad angår
lokal viden og forankring.

•

Kurator og kunstteam formidler
relevant information om byen til
kunstner/e. Kurator formidler i
samarbejde med Liv i min By og
kulturkonsulenten i Svendborg
Kommune kontakt til relevante
aktører i byen og koordinerer
processen.
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•

Kunstner/e udarbejder et
projektforslag, som honoreres.
Projektforslaget skal indeholde
budget baseret på indhentede
tilbud og tidsplan. Ved permanente
eller semipermanente projekter
skal projektforslaget også
indeholde et estimat på drift
og vedligeholdelse. I tilfælde af
midlertidigt projekt aftales det med
kuratorgruppen, hvordan projektet
skal dokumenteres

•

Efter godkendelse af
projektforslaget går kunstner/e
i gang. Kurator, kunstteam
og øvrige aktører skal bistå
arbejdsprocessen med nødvendige
faglige netværk, der er relevante for
kunstprojektet.

•

Kunstner/e deltager i
formidlingsaktiviteter i forbindelse
med kunstprogrammet, fx i form af
oplæg, guidede ture el.lign.

•

Kunstneren præsenterer
sit kunstprojekt: idéen og
intentionerne bag samt hvordan
kunstprojektet/forslaget
forholder sig til opdraget/
opgavebeskrivelsen.

•

•

Kurator og kunstteam og øvrige
aktører involveret i udvælgelsen
godkender forslaget.

•

Kontrakt udfærdiges, hvori opgaven,
økonomi, tidsplan, forsikring og ved
permanente og semipermanente
projekter vedligeholdelse samt
ejerskab defineres og aftales.

Anlægsprojekt og kunstprojekter
tænkes sammen. Der skal være
løbende dialog mellem kunstnere,
arkitekter, byplanlæggere og
ingeniører i forhold til idé,
udformning, materialer og
tekniske løsninger. Kunst- og
anlægsprojekter kommer dermed
ikke til at spænde ben for
hinanden, men kan tværtimod
drage fordel af hinanden,
idet de tænkes sammen. Det
skrives ind i udbudsmateriale til
anlægsprojektet, at der indgås et
samarbejdes med kunstnere.

Hvordan formidles
og synliggøres
kunsten?
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OVERORDNEDE ANBEFALINGER TIL
KOMMUNIKATION OG INDDRAGELSE
Inddrag lokale aktører, institutioner
og foreninger undervejs i processen
og læg op til at lokale aktører, beboere
og brugere kan bidrage med viden,
erfaringer og input og indgå i dialog
om kunstens rolle i byen. Hvis folk
ikke får lov til at give deres besyv med,
er sandsynligheden for ejerskab til
kunstværker i offentlige rum ret lille.
Det er en fordel at være så modig, at
man oplyser og inddrager meget tidligt
i processen, selvom man ikke er nået
særlig langt, og der ikke er særlig meget
at vise frem.
I hele processen skal det prioriteres
at skabe liv omkring kunstprogrammet.
Det kan både ske gennem direkte
interaktion, gennem undervisningstilbud
og selvfølgelig gennem tydelig
kommunikation og formidling undervejs i
udviklings- og produktionsproces.
•

Inddrag så vidt muligt
borgere, lokale skoler og
uddannelser, foreninger og
institutioner i udviklings- og

produktionsprocessen, så
borgerne får lejlighed til at bidrage
aktivt. Som medproducenter i
eventuelle deltagelsesbaserede
kunstprojekter eller i processen
omkring de øvrige kunstprojekter
med viden, assistance, know how
og frivillig indsats i forbindelse med
kunstnernes arbejde i byen.
•

Tænk potentialet for debat
arrangementer, undervisning og
samarbejde med lokale kultur
institutioner ind og planlæg det fra
starten, så det ikke tabes på gulvet.

•

Få lokale ‘høvdinge’ eller
meningsdannere, som har naturlig
autoritet og kan sige god for
projektet og sprede det ud blandt
folk og få de lokale medier i tale så
tidligt som muligt og få dem med
på at fortælle de gode historier.

•

Vær opmærksom på, at mediernes
agenda kan give slagside
til projektet, hvis medierne
fejlkommunikerer kunstdelen af
projektet.
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•

Prioriter gennemsigtighed i forhold
til økonomi, og kommunikér ud,
at pengene til et kunstværk ikke
kommer fra samme kasse som den
til f.eks. skoler og plejehjem.

•

Undersøg fx potentialet for indgå
samarbejder med lokale innovative
aktører, der kan danne ramme
om aktiviteter som filmvisninger,
debatcaféer og fysiske og
interaktive vandringer, hvor især
unge stemmer kommer til orde.

•

Baggårdsteatrets debatterende
scene kan også anvendes i
forbindelse med de performances,
der udvikles, eller hvis der er en
naturlig tematisk sammenhæng i
teater- og kunstproduktioner.

FORLAG TIL KONKRETE
FORMIDLINGSTILTAG
•

Insta Take over (kunstnerne, lokale
etc.)

•

Pop-up saloner i samarbejde med
lokale kulturelle aktører samt
foreninger og institutioner og de
besøgende kunstnere

•

•

Liv i min By – med en kunstner:
Arrangementer, film, talks ved
gavlen samt vandringer eller byture
med kunstner/kurator
De forskellige arrangementer
kan målrettes forskellige
målgrupper alt efter om kunstnerne
samarbejder med erhverv, skoler,
foreninger el. lign.

POTENTIELLE SAMARBEJDSPARTNERE
TIL FORMIDLINGSTILTAG OG
KOMMUNIKATION:
KINO 34/Ribers Gaard (filmvisning af
kunstnernes eventuelle film mv.), Harders,
BaggårdTeatret, sART Danseteater,
Svendborg Bibliotek, Borgerforeningen,
Demokratifestivalen i Ollerup, Fyns
Amtsavis, SAK Kunstforening, Skulptur
støberiet, Kunsthal Ved siden af, Galleri
DGV, Radio Diablo, DR P4 Fyn, Svendborg
Museum, Citta Slow.
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