Et kunstværk foran/ved Beboerhuset ?
I Alling har vi længe gået og tænkt på, at det kunne være en god ide at få gjort
noget ved vores facade på beboerhuset, så det ikke bare ligner en bedre
spejderhytte.
Noget der signalerer kultur, sociale aktiviteter og byder velkommen. Noget der
ændrer og fylder og bliver en oplevelse i sig selv. Noget rumligt der flytter både
facaden og gerne bringer nyt liv og ”lys” til vores hus.
Vi har 25 års jubilæum i maj, så vi håber på at kunne få noget færdigt til dagen.
Vi har søgt Skanderborg Kunstråd og fået bevilling til en opstart.

Så vi inviterer hermed bredt og sender denne indbydelse til nogle af vores
kunstneriske venner, i håb om at nogen af jer vil komme med et bud på opgaven.
Men vi vil ikke bestemme hvem der er kunstnere, så opgaven kan også løses af
”geniale” håndværkere. Gerne sammen med nogle af os i landsbyen.
Vi har kun løse ideer om hvad det må koste og vi vil heller ikke pege på hvad vi
gerne vil have, men vi er villige til selv at lægge et pænt beløb til og hvis vi får
kvalificerede tilbud kan vi regne med det samme fra Skanderborg Kunstråd.
Vi vil dog ikke undlade at sende et par billeder med, som har inspireret os, og som
måske også kunne inspirere jer. Vi siger ikke at det er det vi vil have! Vi siger bare
det kunne være sjovt at tænke i sådan nogle baner!

Vi er klar over at opgaven ikke er sådan bare lige noget man kaster sig over med et
par pennestrøg, så vi vil gerne honorere fremsendte forslag efter regning.
Forslaget bør indeholde skitse/model og et løseligt overslag over udgifterne til
udførelse. Forslagene vil alle blive samlet og udstillet i huset og lagt på vores
hjemmeside. Desuden vil de gå videre til Skanderborg Kunstråd der vil tage stilling til
ideerne i samråd med os. Forslagene skal være os i hænde senest midt i marts.
Før du sender forslag, så kontakt lige Jeppe på 86892161 eller mail:
jeppe_ry@pc.dk så vi kan lave en aftale om udgifter.
Men det er alt sammen svært at forklare på en gang, så kig lige på vores
hjemmeside www.alling-by.dk hvor vi har lagt både ansøgning til Kunstrådet og
deres svar ind sammen med nogle af de billeder der har inspireret os til at gå i gang
med projektet. Det burde give en meget bredere forståelse for vores projekt. Se
under aktiviteter..
I Håb om mange sjove og spændende oplevelser.
Alling beboerforening ved Hans Erik (Jeppe) Jepsen. Ringvej 2, 8680 Ry.
PS. Skulle du stå med en kunstnerven, arkitekt eller håndværker som du tænker: Det
her er lige ham/hende. Så send endelig indbydelsen videre.

