PRESSEMEDDELELSE

INVITATION TIL DET INTERNATIONALE SEMINAR
RURAL FORUM MIDTJYLLAND
- kan kunst fremme landdistriktsudvikling?
Den 1.september 2017 åbnes dørene op på middelalderborgen Østergård
ved Åsted til et tre-dages seminar om kunstens rolle og potentialer i udviklingen af de danske landdistrikter, og fremtiden for de europæiske landområder.
Her vil danske og internationale kunstnere sammen med forskere, politikere og
lokale erhvervsdrivende og borgere debattere og vise, hvordan kunst kan spille
en aktiv rolle i udviklingen af landdistriktsområderne, der efter årtiers urbanisering står over for store forandringer og udfordringer.
Seminarets program består af oplæg, performances, udstillinger og workshops.
Der vil bl.a. være oplæg af Benno Blæsild, cand.mag. i historie, forhistorisk arkæologi og kunsthistorie, Jan Hartholt (NL), tidligere Leder af Dutch Rural Network og den hollandske kunstner Lucas De Man, vil udføre sin soloperformance
We, Pig Country, og udstillingsåbning på den danske kunstner Birgitte Ejdrup Kristensens værk skabt i samarbejde med Cubo Arkitekter i landsbyen Junget.
I løbet af de tre dage vil der være i alt 12 workshops, hvoraf man som deltager
kan vælge fire, man ønsker at deltage i. Hver workshop vil tage udgangspunkt i
et konkret tema og indeholde en kunstners præsentation af et projekt i relation
til temaet, en forsker eller eksperts syn på temaet samt et oplæg fra en politiker eller borger.
Mere information kan findes på www.grasslands.dk, hvor det samlede program
også vil være at finde.
Det koster 100 kr. pr. dag at deltage + 50 kr. pr måltid ekskl.
drikkevarer. Der er begrænsede pladser så tilmelding er nødvendig
senest 21. august og kan ske til: Lene Noer, lene.noer@hotmail.com,
betaling via Mobile Pay til 29612343

Baggrund:
Seminaret Rural Forum Midtjylland er organiseret af Henk Keizer og er en del af
projekt GRASSLANDS, som er kurateret af billedkunstner Lene Noer og billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen. GRASSLANDS indgår i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program u nder G entænk Landsbyen/Coast
to Coast. GRASSLANDS indebærer realiseringen af en række stedsspecifikke

kunstværker- og projekter i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget, som
alle befinder sig på Fursundegnen i det nordøstlige Salling. GRASSLANDS stiller overordnet skarpt på de danske landdistrikter og søger med kunsten som
omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for
debatten om udviklingen i landdistriktsområderne.
Rural Forum Midtjylland udgør afslutningen af GRASSLANDS.
Læs mere om GRASSLANDS på www.grasslands.dk

Projektets kontaktperson:
Billedkunstner Lene Noer, 29612343, lene.noer@hotmail.com

Bidragsydere:
Region Midt
Aarhus Kommune
Skive Kommune

