
KUNSTEN I BEVÆGELSE 
Som I kunne læse i sidste Vejrum Nyt, så er Langhøj området, 

og dermed også Vejrum, udtaget til at være med i et 

Spændende kunstprojekt i samarbejde med Kulturministeriet 

og kultur region Midt og Vestjylland. 

Formålet er at bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og 

utraditionelle rum i lokalområdet, samt sætte fokus på 

ressourcer i stedet for begrænsninger. 

De fire kunstnere, som kommer til området vil skabe hver sin 

kunst i samarbejde med interesserede børn og voksne, og 

vores håb er, at rigtig mange her fra har lyst til at deltage. 

Julie Bidtsch (Danmark) vil arbejde med tyggegummi, som alle må hjælpe med at tygge. Det færdig-tyggede materiale 

bliver så formet til noget spændende, som bagefter bliver støbt i bronze. 

Kristine Hymøller (Danmark) vil arbejde med pap, papir, stof og evt. masonitplader, som vil blive til et andet 

spændende kunstværk. 

Michael McGillis (USA) arbejder i og med naturen. Google ham og se de spændende ting. 

Gudjon Kettssjon (Island) vil arbejde med træ. Gammelt, slidt malet og afskallet træ, det kan være gamle 

gulvbrædder, skabslåger, vinduesrammer, træ man finder i naturen, eks en gammel slidt hegnspæl.  

Til dette vil Gudjon have hjælp af os alle til at finde og skrive historie om netop det træ vi har fundet. Hvor det er fra, 

eller fundet?  Hvilken træsort er det?  Hvor gammelt det måske er? og evt. andre oplysninger. 

Kunstværkerne skal, sammen med kunstnerne laves i dagene 11. til 16. September. 

Hvilke kunstværker det ender ud i, ved vi ikke, men sjovt og spændende skal det nok blive, især hvis I er friske og med 

på ideen.  Vi er så heldige, at evt. materiale som måtte findes hos os alle må opbevares hos Lauge Bjerrum. 

Hvis I har materialer, som I godt vil af med, så kontakt os derom, så laver vi opsamling der.(senest uge 34) 

Kirsten Nielsen tlf. nr. 97855452/42963080  eller 

Ruth Mose tlf. nr.        21792836               


