
	

I SAMARBEJDE MED BYENS KULTURPILOTER, BORGERFORENINGEN og /// 

 
 
PRÆSENTERES /// 
 
 
 
 
 

FLY  

KULTURUGE  

2017  

 
KUNSTHALLEN OG LANDSBYERNE /// BYFEST  
KOM OG VÆR MED – DET ER OS DER SKAL 

HJÆLPE TIL MED AT SKABE FLYS 3 NYE 

KUNSTVÆRKER I SAMARBEJDE MED TRE 

KUNSTNERE I UGE 24. ALLE KAN VÆRE MED! 
 
 



	

TIL ORIENTERING /// 

SOM ET LED I EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD 2017 HAR VIBORG KUNSTHAL INVITERET 
FLY MED IND I PROJEKTET ”KUNSTHALLEN OG LANDSBYERNE” – DETTE HAR FLY VALGT 
AT SLÅ SAMMEN MED BYFESTEN TIL ET SAMLET PROJEKT MED NAVNET ”FLY KULTURUGE 
2017”.	
 

Hvor: I Fly 

Hvornår: I uge 24 (11. juni til 17. juni) 

Hvem: For Flyboere + andre inviterede 

 

UDEN MAD OG DRIKKE 
Da der skal arbejdes med skabelsen af kunstværkerne i Teltet på Sportspladsen, serveres der frokost for 
kunstnerne samt de der arbejder på kunstværkerne på sportspladsen fra mandag til fredag. Der vil i øvrigt 
også være fællesspisning (aftensmad) i Teltet på Sportspladsen hver aften fra mandag til torsdag. Alle er 
velkomne! Tilmelding til aftensmad senest dagen før til Tina på 28769615 – der vil være en beskeden 
betaling for aftensmaden. Øl og vand kan købes hele ugen! Skulle du have tid og lyst til at bage en kage, 
så kontakt Bodil på 29396482. Menuen opsættes på en info-tavle på sportspladsen! Der arbejdes på en 
større aktivitet for byens børn, men det projekt ved vi først mere om i uge 24. 
 
PROGRAM FOR  
delen med  

KUNSTHALLEN OG LANDSBYERNE 
Konferencier: Hans Henr ik Juhl 
 
Hvornår?   Hvad?        Hvor? 

Søndag d. 11. jun i 
10.00:  Opsætning af telt for de der har tid og lyst   På Sportspladsen 
16.00 :  Mød kunstnerne, ”sæt i gang” og aftensmad  Teltet på Sportspladsen 
 
Mandag d. 12. jun i 
09.00 - 18.00: Arbejde på kunstværkerne (frokost: 12.30)   Teltet på Sportspladsen 
18.00 - 19.00: Aftensmad for alle       Teltet på Sportspladsen 
 
T i rsdag d. 13. jun i 
09.00 - 18.00: Arbejde på kunstværkerne (frokost: 12.30)   Teltet på Sportspladsen 
15.00 - 18.00: Udstillet outsiderkunst fra GAIA     Flyfabrikken 
17.00 - 18.00: Aftensmad for alle        Teltet på Sportspladsen 
19.00 - 21.00: Bankospil m. gode gevinster     Teltet på Sportspladsen 
 
Onsdag d. 14. jun i 
09.00 - 18.00: Arbejde på kunstværkerne (frokost: 12.30)   Teltet på Sportspladsen 
15.00 - 18.00:  Udstillet outsiderkunst fra GAIA     Flyfabrikken 
18.00 - 19.00: Aftensmad for alle       Teltet på Sportspladsen 
19.00 - 19.30 Peter Plys v. Viborg Fortællekreds    Givismens Scene 
 
Torsdag d. 15. jun i 
09.00 - 18.00: Arbejde på kunstværkerne (frokost: 12.30)   Teltet på Sportspladsen 
15.00 - 18.00:  Udstillet outsiderkunst fra GAIA     Flyfabrikken 
18.00 - 19.00: Aftensmad for alle        Teltet på Sportspladsen 
19.30 - 21.30: Bluesaften med Frank White     Teltet på Sportspladsen 
 



	

PROGRAM FOR  

delen med 

BYFEST 
Konferencier: Mads Aabenhus Freder iksen 
 
Hvornår?  Hvad?         Hvor? 

Fredag d. 16. jun i 
09.00 - 18.00: Arbejde på kunstværkerne (frokost: 12.30)   Teltet på Sportspladsen 
16.00:  Telt åbnes, grill tændes og salg af Hancock fadøl m.m. Teltet på Sportspladsen 
17.30:  Tovtrækning  (Underby mod Overby) – vi mødes foran: Teltet på Sportspladsen 
18.00 - 19.30: Fodboldgolf        På Sportspladsen 
19.30 - 21.00: Åben Scene (giv et nummer, læs digt …)   Givismens Scene 
01.00:  Tak for i aften! 
 
Lørdag d. 17. jun i 
09.00 - 10.00: Brød fra Nørgård i Stoholm + Det Varme Brød i Skive Teltet på Sportspladsen 
10.00 - 11.30: Børnedyrskue u. tilmelding (opstilling fra 9.30)  På Sportspladsen 
10.00 - 11.30: Bagagerumsmarked u. tilmelding (opstilling fra 9.30) På Sportspladsen 
11.30 - 12.00: Afsløring af Flys 3 nye kunstværker    Teltet på Sportspladsen 
12.00 - 13.00: Pølse- og sildebord (pris: 30 kr.)    Teltet på Sportspladsen 
13.00 - 15.00: Traktortræk (indvejning fra kl. 12.00. Pris: 50 kr./klasse) På Sportspladsen 
15.30:  Rundbold        På Sportspladsen 
18.00 - 20.30: Fællesspisning (pris: 150 kr. Halv pris for børn u. 12 år)  Teltet på Sportspladsen 

Menu: Buffet m. tre slags kød, ovnstegte kartofler,  

tre slags salater, samt brød og sauce. 

Tilmelding: Senest den 8. juni til Henriette på: 61331086 
20.30 - 01.00: Fest og farver og live-musik m. MD Duo   Teltet på Sportspladsen 
01.00:  Tak for i år! 
 
Søndag d. 18. jun i  
09.00:  Oprydning for de friske. Alle er velkomne!   Teltet på Sportspladsen 
 

Om KUNSTVÆRKERNE  

Esben Klemann (DK) – kontaktperson: T ina T inggaard 
Projektbeskrivelse: Dette stedsspecifikke værk vil bestå af et skulpturelt indgreb i beton, der bliver 
skræddersyet til at indgå på en specielt udvalgt placering i byen. Det bliver således en lille skulpturel 
installation, der med sin indgriben i Fly, vil bryde med vores forestillinger om landsbyen. 
 
Takashi Nakamura (J) – kontaktperson: John Baun Mikkelsen 
Projektbeskrivelse: Værket består af adskillelige rødmalede planker, der vil forgrene sig ud i rummet. 
Derved skabes der sammenhæng mellem omgivelserne og værket. Den strukturelle skulptur vil række 
sine røde tråde ud til Fly. 

Manuela Fersen (D) – kontaktperson: F lemming Højegaard Madsen 
Projektbeskrivelse: Dette værk består af to sammenhængende dele – maleri og lydcollage. De lokale 
beboere inviteres til at male lærrederne frit efter et af kunstneren bestemt emne. Herefter supplerer 
kunstneren med små tekstbidder, for at gøre malerierne til plakater der repræsenterer egnen. Under 
malerprocessen vil kunstneren optage beboernes snakken og rumsteren samt komponere et lydspor, for 
til slut at skabe et samlet værk med lyd og billede. 

 



	

Om KUNSTHALLEN OG LANDSBYERNE (kopieret fra FLYER #1) 
Fly får besøg af disse tre kunstnere, som vil blive indkvarteret hos private:  

1. Esben Klemann (DK), der eksperimenterer med betonskulpturer på uventede steder i et særligt 

spændingsfelt mellem inventar og kunst.  

2. Takashi Nakamura (J) skaber med tømmer (lægter, rafter, brædder o.l.) nye forbindelser ude i naturen. 

3. Manuela Fersen (D) er en temmelig bredtfavnende kunstnerinde. Hun arbejder med installation, maleri, 

lyd/billede. Storformat.  

De tre kunstnere skal hver udforme ideer til kunstværker, som skal placeres på udvalgte steder i Flys 
byrum. Hele fidusen er, at disse kunstværker skal skabes i samarbejde med Flyboerne (og inviterede). 
Derfor er der brug for alle slags mennesker i skabelsen af de tre skulpturer – syersker, militærfolk, 
landmænd, studerende, pensionister, håndværkere, skolebørn, langtidsledige ... – alle er velkomne; hvad 
enten det er hele dage eller minutter man har til rådighed. Det forventes at både “Fly Byfest” og 
“Kunsthallen og landsbyerne” vil afvikles på sportspladsen i Fly og det er de tre kunstnere der derfra 
stikker opgaverne ud til alle os hjælpere.  

OPFORDRING�Man kan melde sig klar som hjælper til “Kunsthallen og landsbyerne” på to måder:� 
1. Skriv en SMS til 51218813 med navn + ”Jeg er klar på Kunsthallen og landsbyerne!”  
2. Eller “SYNES GODT OM” gruppen ”Fly Kulturuge 2017” på Facebook: https://www.facebook.com/Fly-
Kulturuge-2017-746240555551367/. 

 
 

 

 
 
 

Det bliver supersjovt! 

/// Bedste hilsner fra Kulturpiloterne og Borgerforeningen 

 
 

      STOR TAK TIL 

 
 

                                                                                               
 
 

                                                                                                                                              
 

 

 

                                                                                                   


